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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur implementering av miljöledningssystemet ISO 
14001 går till, vilka för- och nackdelar systemet genererar samt vilken nytta systemet för med 
sig. För att uppnå syftet har vi sammanställt intervjuguider som berör dessa frågor.  
 
Tillvägagångssättet har varit kvalitativ metod och intervjuerna har utformats så att 
diskussioner förts mellan undersökarna och respondenterna. Detta för att hålla intervjuerna 
öppna och på så sätt föra vanliga samtal kring ämnet med våra respondenter. 
 
Vi skall utgå ifrån förändringsteorier och processer för att analysera hur en förändring, i detta 
fall ISO 14001 mottas i en organisation. Utifrån regelverket kring ISO 14001 skall vi se hur 
implementeringsarbetet går tillväga och utifrån detta formulera frågor till våra respondenter. 
Vi skall undersöka hur företag går tillväga från ledningsbeslut till dess certifiering genomförs. 
 
Vi har formulerat empirin och analysen utifrån våra intervjuguider och teori. I dessa avsnitt 
redogörs för genomförda undersökningarna och hur dessa kan kopplas till teorin. 
 
Miljöledningssystemet ISO 14001 har blivit allt vanligare i åkeribranschen och våra 
undersökningar har visat att det är ett komplext system som kräver mycket engagemang och 
ständig tillsyn. Arbetet skall kontinuerligt följas upp och ständigt förbättras. Några av de 
faktorer som företag skall ta hänsyn till innan systemet införs är de organisatoriska 
förändringarna som sker. Förändringar möter ofta motstånd hos personalen och det är viktigt 
att vara medveten om hur dessa skall hanteras och övervinnas.  
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1. Inledning 
 
 
Inledningskapitlet förklarar hur uppsatsen byggts upp och avgränsats. Vi börjar med 
uppsatsens bakgrund och beskriver sedan problemformulering och syfte. 
 
  

1.1 Bakgrund 
 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i den miljömedvetenhet som växer sig allt starkare i dagens 
samhälle. Utifrån denna utveckling är vi intresserade att se hur miljöarbetet hanteras ur ett 
företags perspektiv.  
 
Att företagets kunder är nöjda med sin leverantör är viktigt för att behålla dem. Det är trots 
allt kunderna som avgör huruvida företaget skall existera i framtiden eller inte. Kunderna 
börjar ställa allt högre krav och kräver att företag skall ta sitt miljöansvar utifrån de riktlinjer 
som finns idag. Miljödebatten har växt sig allt starkare i dagens samhälle och det råder en stor 
enighet om att företag måste göra vad de kan för att ta sitt miljöansvar.  
 
För hela företagsmarknaden blir miljön ett allt viktigare konkurrensverktyg som driver den 
hållbara utvecklingen framåt. Förutom att följa gällande lagar och regler inom 
miljölagstiftningen ser företag att åtgärder, förutom lagstadgade, kan ge långsiktiga 
marknadsfördelar och avgöra huruvida ett företag kommer att existera i framtiden eller inte. 
Kunder och leverantörer vill idag att företag tar sitt ansvar för den miljöpåverkan som de 
orsakar. 
 
För att nå uppsatta mål i en organisation krävs engagemang från samtliga anställda, att de är 
insatta i miljömålen och bakgrunden till dessa. All personal måste vara medveten om de 
fördelar miljöarbetet för med sig samt vara villiga att avsätta den tid som krävs för att lyckas 
med ett miljöledningssystem. Införandet av ett miljöledningssystem är både resurskrävande 
och kostsamt för ett företag. Det är därför viktigt för företag att vara medvetna om de för- och 
nackdelar som miljöledningssystem innebär.  
 
ISO 14001 är ett miljöledningssystem som möjliggör ett effektivt och strukturerat miljöarbete. 
Systemet utgör ett verktyg som skall underlätta arbetet och ge en arbetsmodell för ständiga 
förbättringar. Dess delar visar hur företag organiserar, följer upp, utvärderar och redovisar 
miljöarbetet (www.sis.se 2007a). 
 
ISO 9000 är ledningssystem för kvalitet där alla aktiviteter i organisationen påverkar 
kvaliteten på produkterna. Ledningssystemet innebär att det finns en uppbyggd struktur från 
ledning och nedåt för hur kvalitetsfrågor skall behandlas. Vidare finns fasta rutiner för 
verksamheten som dokumenteras i en kvalitetsmanual (www.sis.se 2007b).  
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1.2 Problemområde 
 

När ett företag står inför valet att implementera ett miljöledningssystem krävs att samtliga 
medarbetare är insatta med att förändringar kommer att ske i företaget och dess organisation. I 
och med att organisationer förändras är det viktigt att ledningen är medveten om hur dessa 
förändringar kan hanteras 
 
I och med dagens utveckling mot miljömedvetenhet har ett åkeriföretag i Årjäng, Melvin 
Levin Åkeri AB, och dess VD Lars Levin ställt sig frågan: Hur skall vi anpassa vårt företag 
till de nya miljökrav som ställs av leverantörer, kunder och samhället i allmänhet? ISO 14001 
är ett miljöledningssystem som idag används i allt större utsträckning av åkeriföretag och som 
har blivit ett viktigt konkurrensverktyg. Frågan är i högsta grad aktuell om huruvida 
implementeringen av ett miljöledningssystem går till, vilka hinder och problem som kan 
uppstå samt vad nyttan av ett sådant införande innebär.  
 
Melvin Levin Åkeri AB arbetar för att minska sin miljöpåverkan och ser att implementering 
av ett miljöledningssystem kan vara ett alternativ till en ökad miljömedvetenhet samt nya 
rutiner i organisationen. Företagsledningen ser att intressenter blir allt mer miljömedvetna och 
för att behålla en konkurrenskraftig position på marknaden krävs ökade insatser på miljösidan.  

 

1.3 Problemformulering 
 
I denna uppsats kommer vi att undersöka:  
 

 Hur implementering av ett miljöledningssystem går till  
 Tillvägagångssätt vid certifiering   
 Hur förändringar mottas i en organisation  

 
Vidare kommer vi att undersöka vilken nytta ett miljöledningssystem leder till och sätta denna 
nytta i relation till den kostnad som uppkommer. 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det innebär för företag att införa ett 
miljöledningssystem i organisationen. Utifrån regelverk, förändringsmodeller och intervjuer 
vill vi undersöka hur en implementering går tillväga samt vilka förändringar som uppstår i 
företag. 

 

1.5 Avgränsning 
 

Vi kom inför vår uppsats i kontakt med Melvin Levin Åkeri AB. Företaget var intresserat av 
en uppsats som behandlar vad som krävs för en certifiering av ISO 14001. Vi har valt att 
intervjua ett åkeri som har ISO 14001 och samma omsättning i relation till antal fordon som 
Melvin Levin Åkeri AB. Genom detta vill vi undersöka hur en certifiering fungerar i 
praktiken, vilka hinder och problem som kan uppkomma samt vilka organisatoriska 
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förändringar en implementering innebär. Vi kommer även att intervjua ett certifieringsorgan 
för att undersöka tillvägagångsättet för en ISO 14001 certifiering.   

 

1.6 Disposition 
 

   Inledning       
                 
Teori

   Regelverk  
 
  Metod 

   Empiri
  

      
            
    Analys 

Sl

       Slutsats/ 
          Egna 
          åsikter 

   Förslag på 
       fortsatt 
    forskning 

       
 
     Källförteckning 

 
Figur 1: Dispositions modell 
 
Dispositionen av uppsatsen följer ovanstående schema. I första kapitlet, inledning, beskrivs 
bakgrunden till valt ämne och syftet med uppsatsen. Teori kapitlet är kopplat till den litteratur 
som finns inom området och kapitel tre behandlar regelverket kring ISO 14001. I kapitel fyra 
förklaras vilken metod som använts och hur vi har gått tillväga för att sammanställa 
uppsatsen. I kapitel fem presenteras material från våra intervjuer samt sekundär empiri data. 
Efterföljande kapitel analyserar empirin som framkommit och avslutningsvis slutsats, där 
uppsatsens syfte besvaras och egna åsikter ges. Det sista kapitlet ger förslag på fortsatt 
forskning.  
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2. Teori 
 
  
Följande kapitel behandlar olika förändringsteorier och hur organisationer påverkas av 
dessa. 
  
 

2.1 Förändringsteorier 
 
Idag ställs höga krav på förändring i organisationer. Till följd av detta har flera 
förändringsmodeller utvecklats för att företag skall klara av de krav som ställs. Ofta handlar 
det om moderniseringar och effektiviseringar av arbete för att företag skall utvecklas i rätt 
riktning. Att förändra företag kan ske på olika sätt. Några av de modeller som finns och är 
vanliga idag är att med hjälp av experter, genom beslutsförankring eller genom 
organisationsutveckling förändra företaget.  
 
Att ta hjälp av experter innebär att de som berörs av beslutet blir delaktiga först efter beslutet 
har fattats. Denna modell brukar möta motstånd eftersom de medarbetare som skall 
genomföra förändringen inte är delaktiga i beslutet och därmed inte har inflytande i frågan. 
Modellen kan leda till att beslutet aldrig når genomförandefasen. Detta problem löses dock 
genom modellen om beslutsförankring. I denna modell blir medarbetare delaktiga i ett tidigt 
skede, redan innan beslut är fattat vilket medför att de känner sig involverade i 
förändringsprocessen. Medarbetare har chans att föra sin talan och vara delaktiga i de olika 
handlingsalternativ som tas fram. Modellen kan höja kvaliteten på beslut eftersom hänsyn har 
tagits till medarbetare på flera nivåer i organisationen och beslut har fattats på ett grundligt 
och genomarbetat sätt. Att förändra genom organisationsutveckling innebär att de som berörs 
av förändring får ett stort och betydande inflytande redan i ett tidigt stadie. Medarbetare är 
involverade från början, vid diagnosticiering av problemet och den stundande förändringen. 
Detta leder till att beslut och handlingsalternativ sker i samverkan med berörda parter 
(Bruzelius 2004).  
 
Hur företag väljer att implementera förändringar beror på dess storlek. I små företag tenderar 
det vara tillräckligt att en person handhar förändringen, eftersom det är lättare att överblicka 
situationen i ett litet företag. Större företag använder sig av en grupp för att driva igenom 
förändringar. Dessa är ofta sakkunniga och fördelar ansvaret emellan sig. Det som skiljer en 
grupp och en individ åt, är att en individ jobbar mot ett mål medan det i en grupp tenderar gå 
åt olika håll. Om företag inte har den kompetens som krävs internt anlitar de extern hjälp. 
Detta för att företag skall koncentrera sig på det som de är bäst på, nämligen 
kärnverksamheten. När företag tar hjälp av en extern konsult är det vanligt att någon i 
företaget arbetar med denna person för att företaget skall ha kontroll. Att anlita en extern 
konsult leder ofta till högre effektivitet och professionalism (Hatch 2002).  
 
Vid organisationsförändringar uppstår ofta en mindre eller större konflikt. Viktigt att tänka på 
är att hantera dessa konflikter snabbt och humant. Informering är viktigt för att de anställda 
skall få en verklighetsuppfattning samt förståelse för vad som händer i organisationen och 
handla därefter. En annan viktig punkt för ledningen/cheferna att tänka på är att ”våga fatta 
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beslut”, någon bör ta ett beslut för att organisationen inte ska bli stillastående och det är av 
vikt att en insatt person är beslutsfattare (Bruzelius 2004). 
 

2.2 Förändringsprocessen 
 
Forskare Kurt Lewin formulerade på 1940-talet en teori om hur förändringsprocesser i företag 
genomgår tre olika faser: upptining, förändring och återfrysning. I upptiningsfasen väcks ett 
behov, förståelse och beredskap för förändringar. Förändringsfasen handlar om att få till stånd 
nya normer och handlingsmönster. Den sista fasen, återfrysningen, innebär att den 
genomförda förändringen stabiliseras och fastställs (Alvesson och Sveningsson 2007). Lewin 
anser enligt denna teori att förändringar är statiska och temporära. Detta är vissa forskare 
kritiska till eftersom de anser att förändringar i organisationer är dynamiska och sker löpande. 
Dock anser de att modellen kan appliceras på omfattande organisationsförändringar men att 
det kan vara svårt att avgöra när en organisation befinner sig i stabiliseringsfasen (Angelöw 
1991).  
 
Upptiningsfasen inleds genom att redan existerande förändringsmetoder utvärderas och 
ifrågasätts. Vad har man lärt sig ifrån tidigare förändringsmetoder? Vilka svårigheter och 
problem upplevdes? Vad har fungerat bra respektive dåligt? Dessa frågeställningar 
uppkommer i en organisation när tidigare målsättningar inte har uppfyllts. Det kan vara 
ledningen som inser att tidigare förändringsmetoder inte uppnår önskvärt resultat så som 
effektivitet, engagemang och arbetsmotivation. För att samtliga anställda inom en 
organisation skall vara eniga och samspelta kan det enligt Angelöw (1991) vara enklare att 
anlita extern resurs för att lyckas. Anledningen är att en extern resurs lättare kan höja 
medvetenheten inom organisationen och strukturera problem och orsaker till rådande 
missförhållande. Det finns en mängd olika områden som bör beaktas vid en 
förändringsprocess. Några av dessa områden är: etik, motivation, tilltro, delaktighet, kunskap 
och tidpunkt. Till varje område inom en organisation bör frågor ställas i samband med en 
förändringsprocess för att lyckat resultat skall uppnås. För att företag skall gå vidare till nästa 
steg krävs det att det finns motivation och öppenhet för nya förändringsmetoder. 
 
Förändringsfasen inträffar när anställda och ledningen i en organisation börjar bli ense om att 
tidigare förändringsmetoder bör omprövas. Förändringsfasen inleds med diskussioner om hur 
frågor som ställs inom respektive område i upptiningsfasen kan besvaras och lösas. För att nå 
ett gott förändringsarbete skall de områden undersökas där frågeställningar finns. Dessa utgör 
betydelsefulla delar eftersom de stärker och förmedlar olika inslag som finns i organisationer. 
Tillsammans bildar dessa områden en helhet för att konstruktiv förändring skall vara möjlig.  
 
Nästa inslag i förändringsfasen är att företag skall utarbeta en struktur. Struktur innebär att 
mötesplatser skall anordnas för samtliga anställda där det skall ges möjlighet att diskutera. 
Det är betydelsefullt för förändringsprocessen att uppnå legitimitet i organisationen samt att 
de anställda får förankring till processen. I varje diskussionsgrupp skall det finnas en 
representant som är verksam i en samordningsgrupp. Samordningsgruppen behandlar 
gemensamma angelägenheter samt förmedlar erfarenheter till grupperna. Ett exempel på hur 
struktur för förändringsarbete ser ut finns i figur nedan.  
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                     Figur 2: Exempel på struktur för förändringsarbete (Angelöw 1991) 
 
Detta är en struktur om två nivåer. Ju större ett företag är desto fler nivåer bör det finnas 
eftersom varje grupp inte bör överstiga tio anställda. Grupperna bör mötas mellan en gång per 
vecka till en gång per månad.  
 
Enligt Angelöw (1991) är ett bra sätt att påbörja ett konstruktivt förändringsarbete att de 
anställda får möjlighet att diskutera, inventera och formulera de områden inom företaget där 
de önskar se en förändring. Det är av vikt att anställda får möjlighet att reflektera över 
organisationens situation och deras egen arbetssituation i företaget, och att de får förmedla 
sina åsikter och önskemål. Här finns den största viljan till att förändra och när denna nås blir 
det lättare att motivera till förändringar. Ett sätt att nå dit är att ledningen eller ansvarig 
utformar ett formulär där det finns frågeställningar inom hela företaget. Frågorna besvaras av 
den anställde som får chans att reflektera över sin arbetssituation och de förändringsbehov 
som de anser vara aktuella. De resultat som formulären ger diskuteras inom grupperna och tas 
upp i samordningsgruppen.  
 
Återfrysningsfasen nås när förändringsfasen övergår till stabiliseringsfasen. Detta avgörs av 
en mängd olika faktorer. Det är svårt att avgöra när återfrysningsfasen inleds eftersom 
förändringsfasen går igenom en rad olika stadier. I figuren nedan återfinns en modell hur 
processen ser ut från uppluckring i förändringsfasen tills dess stabilitet i återfrysningsfasen 
uppnås. 
 
                                                    Uppluckring 
                                                             ↓ 

 
                                                        
 
 
                                        Förändring 
 
 
 
                                                        Stabilitet  

Omorientering 
↓ 

Entusiasm 
↓ 

Stagnation 
↓ 

Vitalisering 
↓

                                                       Stabilitet 
                          Figur 3:  Förändringsfasens olika stadier (Angelöw 1991) 
 
Under omorienteringsskedet ersätts redan tidigare etablerade attityder, normer och 
föreställningar om förändringsarbetet med nya. I detta skede finns ibland oro och viss 
tveksamhet om vad den nya förändringsmetoden innebär. Den dominerande känslan bland de 
anställda är positiv förväntan om framgångsrika resultat.  
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När det övergår till ett entusiastiskt skede upplevs ofta förändringsarbetet som krävande men 
stimulerande. Anledningen är att de anställda upplever att de blir tagna på allvar och får en 
möjlighet att framföra sina åsikter.  
 
När stagnation inträder har entusiasmen lagt sig och problem dyker upp. Arbetet kan kännas 
tungt och det är svårigheter med uppdelning av nya arbetsuppgifter. Det uppstår irritationer 
och konflikter emellan de olika grupperna. I några fall kan det till och med leda till att 
anställda slutar inom företaget.  
 
När de vardagliga ansträngningarna börjar ge resultat och konflikter och problem övervinns 
genom egna initiativ nås skedet vitalisering. Här väcks återigen engagemanget bland de 
anställda till liv och stabilitet i företaget uppnås. Nu ingår det nya förändringsarbetet i de 
anställdas vardagliga arbeten och rutiner (Angelöw 1991).  
 

2.3 Förändringsmodell 
 
ISO 14001 är uppbyggd enligt Edward Demnings klassiska PDCA-cykel. Sedan 1950-talet 
har förbättringsarbete i företag blivit allt viktigare och genom detta har PDCA-modellen 
utvecklats. Modellen är en förändringsmodell som innebär (Sörqvist 2004): 
 
Plan (Planera): 

 Identifiera problemet 
 Analysera problemet 
 Föreslå en eller flera lösningar 

 
Do (Genomföra): 

 Genomför lösningen 
 
Check (Följa upp): 

 Samla in data 
 Utvärdera data 
 Om lösningen är bra, gå vidare till nästa steg. Om inte, återgå till PLAN. 

 
Act (Förbättra): 

 Implementera och standardisera lösningen 
 Åter till PLAN för att uppnå ständiga förbättringar 
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Figur 4: PDCA cykel (Joyce 1996)  
 

Modellen är en generell modell som används vid förändringsarbete i en organisation. Den är 
till hjälp för att implementera och utveckla förändringar i företag (Joyce 1996) 
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3. Regelverk kring ISO 14001 
 
 
Detta kapitel behandlar regelverket kring ISO 14001 och hur implementering går till. 
Miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt kring Edward Demings klassiska PDCA-cykel. 
Systemet bygger på de fyra faserna, planera, genomföra, följa upp och förbättra.  
 

 

3.1 Miljöpolicy 
 
Det första steget enligt denna modell är att ta fram en miljöpolicy. Miljöpolicyn fastställer 
riktlinjen i miljöarbetet och är ledningens redskap för att styra vad som är viktigt i 
miljöarbetet. Denna tas fram av ledningen och anpassas till företaget och dess mål. I 
miljöpolicyn förbinder företaget sig till ständiga förbättringar och att förebygga föroreningar 
av miljön. Exempel på vad denna policy innehåller är: miljöpåverkan av aktiviteter i företaget, 
åtaganden om ständiga förbättringar och att följa tillämpliga lagkrav och andra krav som är 
hänförliga till miljöaspekterna (Engblom 1997). Miljöpolicyn utgör grunden för det 
miljöledningssystem som skall införas. Det är viktigt att denna miljöpolicy förmedlas på ett 
pedagogiskt och motiverande sätt till de anställda i organisationen så att de blir väl medvetna 
om vad vilka mål som gäller samt hur dessa skall uppnås. Miljöpolicyn skall hållas tillgänglig 
för allmänheten för att de ska kunna ta del av, de för företaget uppställda målen. Detta är 
nödvändigt för att allmänheten skall kunna avgöra hur företaget sköter sina miljömål och om 
de håller sin policy (SIS 2004). 
 
Miljöpolicyn skall: 

 Återge hur företaget skall följa tillämplig lag 
 Innehålla uppgifter om ständiga förbättringar 
 Återge de betydande miljöaspekterna, det vill säga de som påverkar miljön  

 
Miljöpolicyn som utarbetas skall vara specifik för det företag som skall använda den. Det är 
viktigt att den inte är så allmän att den kan passa in på vilken organisation som helst. Detta 
krav innebär att det måste finnas ett kapitel i miljöpolicyn med hänvisningar till 
organisationens processer för att miljöpolicyn skall bli specifik.  
 
Att införa ISO 14001 innebär att företaget utarbetar miljöpolicyn i två steg, det första är en 
preliminär policy som tas fram i inledningsfasen och det andra steget sker när organisationen 
har identifierat sina miljöaspekter och miljömål. Detta görs för att miljöpolicyn skall bli 
relevant för företaget och dess dagliga verksamhet. När detta har genomförts är det högsta 
ledningen som skall formulera och underteckna policyn (Engblom 1997). 

 

3.2 Planering av miljöledningssystem 
 
I följande avsnitt beskrivs ingående planeringsarbetet med ISO 14001.  
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3.2.1 Miljöaspekter 
 
Definitionen på miljöaspekt lyder: delar av en organisations aktiviteter/verksamheter, 
produkter eller tjänster som kan inverka på miljön.  
 
Nästa steg i processen till införandet av ISO 14001 är planering. Det första som skall göras, är 
att upprätta och införa rutiner för att fastställa viktiga miljöaspekter. Dessa miljöaspekter skall 
dokumenteras och ständigt uppdateras för att införandet och underhållet av 
miljöledningssystemet skall hålla så hög standard som möjligt (SIS 2001).  
 
Det finns två slag av miljöpåverkan: den direkta och den indirekta. Den direkta miljöpåverkan 
är det som företaget själv kan kontrollera, detta kan till exempel vara hur många tjänstebilar 
som används, pappersförbrukning och dieselförbrukning. För denna miljöpåverkan ansvarar 
företaget själv och de kan styra hur mycket de påverkar miljön. Den indirekta kan företaget 
bara påverka genom att erbjuda miljövänliga tjänster och att kunderna väljer dessa framför 
andra. I ett åkeri kan exempel på detta vara att man gör kunderna mer miljömedvetna och 
förmår dem att välja tjänster som är mer miljövänliga. För att detta skall vara möjligt kan det 
krävas att företaget tar ut ett högre pris på sina tjänster och det är viktigt att kunden förstår 
nyttan som detta bidrar till (SIS 2001).  
 
Det är avgörande att definiera de miljöaspekterna för att miljöledningssystemet skall fungera 
på korrekt sätt. Miljöaspekterna och miljömålen används genomgående i hela processen och 
visar vad som är rimligt att förvänta sig av det kommande miljöledningssystemet. För att 
lyckas med systemet måste företaget begränsa sina miljöaspekter till det de kan kontrollera 
och påverka. Till sist skall nämnas att det är nödvändigt att löpande uppdatera detta element 
(SIS 2001).   

3.2.2 Lagar och krav 
 
Förutom att identifiera miljöaspekterna krävs att företaget tar hänsyn till de lagar och krav 
som finns angående miljön. Detta är viktigt för att införandet av miljöledningssystemet inte 
skall strida mot gällande lagar och regler.  
 
Det är viktigt att företaget följer gällande miljölagstiftning och annan tillämplig lag. Såväl 
nationell som internationell lagstiftning skall beaktas, vilket betyder att hänsyn också skall tas 
till EU direktiv. Dessa krav skall behandlas i organisationen och hur företaget påverkas av 
dem. Företaget skall inte enbart beakta lagstiftning, utan hänsyn skall även tas till kunder, 
koncerner och andra intressenter för att miljöledningssystemet skall lyckas. 
 
För att lyckas med ovanstående krävs att företaget:  

 Håller sig uppdaterade 
 Analyserar de krav som framkommer ifrån marknaden 
 Kommunicerar de nya kraven (SIS 2001) 

 

3.2.3 Mål och miljöledningsprogram 
 
När detta är fastställt skall en handlingsplan upprättas i vilken det definieras hur 
ansvarsfördelningen ser ut, vilka resurser som finns, tidsaspekten, samt hur företaget skall gå 
tillväga för att införa och underhålla systemet (SIS 2004). 
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Genom att definiera de uppställda miljömålen kan kravet på att minska miljöpåverkan 
förverkligas. Det är viktigt att miljömålen är tydligt preciserade samt att de är uppnåeliga. 
Målen skall vara förenliga med miljöpolicyn och klart och tydligt följa de uppställda 
riktlinjerna (SIS 2001).  
 
Miljöledningsprogram innebär att företaget upprättar: 

 Ansvarsfördelning för att uppnå miljömålen 
 Resurser och tidplaner 

 
Detta program skall beskriva hur varje mål uppnås samt hur uppföljning skall gå tillväga 
(Engblom 1997).  

 

3.3  Genomförande 
 
Detta avsnitt förklarar hur företaget inför ett miljöledningssystem av typen ISO 14001. För att 
på ett framgångsrikt sätt uppfylla den policy och de miljömål företaget har krävs att samtliga 
av följande steg är väl preciserade. 
 

3.3.1 Organisation 
 
Nu skall föregående steg konkretiseras och införas i organisationen. Ledningen skall tydligt 
fördela de olika ansvarsområdena samt ombesörja att det finns tillräckliga resurser för att 
klara av detta. Det är ledningens ansvar att personalen får den utbildning som krävs för att 
miljöledningssystemet skall fungera väl. Personalen skall bli fullt medvetna om vilken 
miljöpolicy företaget har, vad det är som skall göras, förstå hur de genom sin personliga insats 
kan påverka samt vad konsekvenserna blir vid avvikande från miljöledningssystemet.  
 
Ledningen skall tydligt fördela ansvar och roller inom företaget för att uppnå bästa möjliga 
resultat. För att miljöledningssystemet skall bli en del i företagets vardagliga arbete krävs att 
det integreras i organisationen och de system som finns idag. Det är viktigt att miljöarbetet 
blir en naturlig del i arbetet och inte ett tvingande moment för den enskilde arbetaren (SIS 
2004). 
 

3.3.2 Utbildning 
 
För att medarbetarna i företaget skall kunna hantera det nya miljöledningssystemet krävs att 
de genomgår en utbildning. I denna utbildning skall klarläggas vilken miljöpolicy företaget 
har, hur miljömålen skall uppnås samt hur det praktiska arbetet skall gå tillväga. För att uppnå 
ett lyckat miljöarbete i ett företag skall personalen vara väl bekant med det arbetet de skall 
utföra samt förstå vilken betydelse detta arbete har för företagets överlevnad och framtida 
utveckling (SIS 2001).  
 
Det är av stor betydelse att medarbetarna förstår hur deras personliga insats kan göra skillnad 
för företaget i helhet samt att de förstår vilka konsekvenserna blir om de inte följer de 
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miljömål som satts upp. I detta steg är det viktigt att ledningen definierar ansvar och roller för 
att uppnå ett strukturerat arbete (Engblom 1997).  
 

3.3.3 Kommunikation 
 
För att lyckas med miljöledningssystemet krävs att den interna kommunikationen fungerar på 
ett betryggande sätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Om ledningen bestämmer sig för att 
miljöledningssystemet skall kommuniceras externt är det viktigt att företaget upprättar ett 
tillvägagångssätt för detta. Det faktum att kommunikationen spelar så stor roll innebär att alla 
i företaget måste vara väl medvetna om vilket arbete det är som bedrivs samt hur de kan 
medverka till förbättringar.  
 
Enligt SIS (2004) skall organisationen införa och underhålla rutiner för: 
 

 Intern kommunikation mellan olika nivåer och funktioner 
 Ta emot, dokumentera och svara på relevanta synpunkter från externa kunder 

 
Det är viktigt att det finns klarlagda rutiner för hur informationen skall nå ut till samtliga 
intressenter. Syftet är att det skall öka förståelsen för arbetet som bedrivs och att det skall öka 
kunskapen om hur ansvar för miljöarbetet uppnås. Att göra medarbetarna delaktiga och 
implementera miljöarbetet i vardagen för sina anställda leder till ett ökat engagemang och en 
ökad förståelse (Engblom 1997).  
 
Det finns två typer av intern kommunikation, den rutinmässiga och den som sker mellan 
ledningens representant och högsta ledningen. Den rutinmässiga syftar till att informera om 
miljöledningssystemet i allmänhet såsom, miljöpolicy, miljömål och nödlägessituationer till 
de anställda. Den andra typen av kommunikation syftar till att förmedla högsta ledningens 
intentioner med detta miljöledningssystem till medarbetarna (SIS 2004).  
 

3.3.4 Dokumentation och dokumentstyrning 
 
För att säkerställa de ovanstående punkterna krävs en omfattande dokumentation över 
samtliga aspekter. Det är viktigt att alla medarbetare tydligt kan följa arbetsgången samt har 
förståelse för de mål som finns och hur de skall bidra till den hållbara utvecklingen av 
företaget på lång sikt. När det gäller dokumentationen är det viktigt att rutiner upprättas och 
system som möjliggör att dokumenten kan läsas, granskas, uppdateras samt godkännas av 
berörda parter. Det ska på ett tydligt sätt framgå vart dokumentet härrör ifrån samt när det 
senast ändrades. Anledningen är att företaget skall veta vilket dokument som gäller. 
 
Enligt SIS (2004) skall dokumentationen innefatta: 
 

 Miljöpolicy och övergripande detaljerade miljömål 
 Beskrivning av miljöledningssystemets omfattning 
 Beskrivning av systemets huvuddelar, hur dessa samverkar samt hänvisningar till 

relevanta dokument 
 Dokument som krävs för denna standard 
 Dokument som organisationen funnit nödvändiga för detta arbete (SIS 2004) 
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Företaget kan själv välja hur de vill redovisa dessa dokument, elektroniskt eller i pappersform 
beroende på vilket alternativ som passar bäst. 
 

3.3.5 Verksamhetsstyrning 
 
Verksamhetsstyrning innebär att organisationen skall identifiera, planera verksamheten och de 
aktiviteter som kan härledas till miljöaspekterna och miljöpolicyn. För att göra detta möjligt 
bör företaget: 
 

 Upprätta, införa och underhålla rutiner för att styra situationer som avviker från mål 
och policy.  

 Fastställa driftkriterier i rutiner 
 Upprätta, införa och fastställa rutiner för betydande miljöaspekter som orsakas av de 

varor och tjänster som finns i organisationen samt kommunicera dessa rutiner till 
företagets olika intressenter såsom leverantörer och uppdragstagare. 

 
Syftet med detta steg i miljöarbetet är att identifiera de aktiviteter i företaget som orsakar 
miljöpåverkan samt hur dessa skall behandlas. Organisationen skall planera dessa aktiviteter, 
så att de ur miljösynpunkt, utförs på ett så korrekt och miljövänligt sätt som möjligt. Dessa 
rutiner skall finnas dokumenterade så att det tydligt framgår hur dessa skall behandlas. 
Grundprincipen är att det skall finnas rutiner så att den som utför aktiviteten skall ha 
möjlighet att påverka den miljöpåverkan som uppstår beroende på hur han/hon utför 
aktiviteten (SIS 2004).  
 
I rutinen skall det framgå vilka åtgärder som blir aktuella om de angivna gränserna överskrids 
samt hur avvikelser skall behandlas.  
 

3.3.6 Nödlägesberedskap 
 
Detta är det sista steget i genomförande processen och här skall företaget upprätta rutiner för 
att identifiera olycksrisker. Företaget skall förhindra olyckor och händelser som kan ge skador 
på natur och miljö.  
 
Det första organisationen gör är att identifiera de aktiviteter som kan ge skador på naturen och 
se till att dessa förebyggs och förhindras. Vidare skall det finnas åtgärdsprogram för hur 
företaget skall gå tillväga om något sådant skulle hända. Om en olycka inträffar är det av stor 
vikt att företaget har rutiner som behandlar detta. Dessa åtgärder skall vara väl kända hos 
medarbetarna som sätts under stor press i olyckssituationer. På grund av detta kräver 
standarden att om möjligt, genomföra övningar i detta steg. Personalen skall tränas på att 
hantera olyckssituationer som har blivit identifierade, regelbundet om detta är möjligt. 
Anledningen är att göra personalen medveten om vad som kan hända och genom detta minska 
den miljöpåverkan en olycka eventuellt skulle få på omgivningen. 
 
Det skall finnas rutiner som styr att sådana säkerhetsgenomgångar som diskuterats ovan finns 
och efterföljs. Dessa skall dokumenteras skriftligt och revideras regelbundet (SIS 2004). 
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3.3.7 Uppföljning och kontroll 
 
För att miljöledningssystemet skall fungera på ett betryggande sätt ställs krav på uppföljning 
och kontroll. Det skall framgå hur företaget mäter sina mål samt hur de skall åtgärda de delar 
som inte når upp till fastställd nivå. Ledningen ansvarar för detta och de skall se till att 
organisationen inför rutiner för att så skall ske. Det skall i dokumentationen säkerställas att 
godkänd utrustning används vid mätning och övervakning samt hur den har godkänts. Det är 
viktigt att företaget mäter samma saker vid varje tillfälle för att det ska vara möjligt jämföra 
de resultat som framkommit (SIS 2004). 

 

3.4 Följa upp 
 
I detta avsnitt skall vi beskriva hur ett miljöledningssystem följs upp och utvärderas, ett 
viktigt steg för att se till att systemet fungerar på bästa möjliga sätt.  
 

3.4.1 Övervakning och mätning 
 
En förutsättning för att vara informerad om hur organisationens miljöprestanda utvecklas är 
att ständigt hållas uppdaterad för att förhindra att tillåtna gränsvärden inte överstigs och att 
miljömålen inte uppnås. För denna utvärdering av miljöprestanda finns en speciell standard, 
ISO 14031 i vilken detta förfarande regleras. 
 
Utifrån vilka miljöaspekter som bedöms relevanta skall dessa övervakas och mätas. Denna 
rutin skall förutom att mäta även ange de gränsvärden som gäller för respektive aspekt för att 
så sätt uppnå ständig förbättring SIS 2004). 
 

3.4.2 Utvärdering av lagkrav  
 
Organisationen skall utifrån gällande lagkrav och andra krav inrätta rutiner som säkerställer 
att aktuella dessa efterföljs och finns dokumenterade. 
 

3.4.3 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
 
Organisationen skall införa rutiner och förebyggande åtgärder för att förhindra miljöpåverkan 
som uppstår när avvikelser inträffar mellan hur en åtgärd skall utföras jämfört med hur den 
har utförts. Om avvikelser har inträffat skall organisationen arbeta för att förebygga att 
detsamma inträffar i framtiden. Förutom att fastställa rutiner om vilka åtgärder som skall 
vidtas om avvikelse inträffar skall organisation kontinuerligt arbeta för att förhindra 
miljöpåverkan. 
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3.4.4 Styrning av redovisade dokument 
 
Detta avsnitt innehåller krav om hur de redovisade dokumenten skall förvaras, skyddas och 
identifieras. Syftet med dessa dokument är att de skall ange hur organisationens 
miljöprestanda motsvarar kraven i miljöledningssystemet. Viktigt är att dokumenten förvaras 
under relativt lång tid för att det skall vara möjligt att gå tillbaka för att jämföra och utvärdera 
värden.  
 
Ett krav på dokumenten är att det skall framgå vad redovisningen gäller, vilka kriterier som 
gäller för godkännande samt vem som utställt dokumentet. 
 

3.4.5 Internrevision 
 
Enligt SIS (2004) skall interna revisioner: 
 

- Avgöra om miljöledningssystemet 
 

 Överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning 
 Har införts och underhållits på korrekt sätt 

 
- Ge ledningen information om resultat från revisioner 

 
En revisionsrutin skall innehålla: 
 

 Ansvar och krav för att planlägga och genomföra revisioner samt rapportera 
resultat och arkivera relevanta dokument 

 Identifiera revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder 
 
Syftet med internrevisioner är att organisationen själv skall hållas uppdaterad om vad som 
pågår i företaget och vilka åtgärder som är aktuella att sätta in. Organisationen skall upprätta 
en rutin för regelbundna revisioner och ange vad som skall revideras samt när revision skall 
genomföras.  
En annan anledning till internrevisioner är att högsta ledningen ofta tar beslut baserade på 
dessa revisioner och vad de kommer fram till. Det är av stor vikt att revisionerna utförs 
korrekt och opartiskt för att beslut skall grundas på korrekt data. För att underlätta arbetet med 
revision har standarden ISO 19011 utvecklats som behandlar just detta. 

 

3.5 Förbättra 
 
Ledningens uppgift är att följa miljöarbetet och kontrollera att gällande lagar och regler 
efterlevs. Ledningen skall utvärdera om det sker några förbättringar med miljöarbetet och om 
det behövs några förändringar.  För att på sikt få ett starkt företag med hållbar utveckling är 
det viktigt att miljöarbetet kontinuerligt följs upp och att företaget fångar upp vad som 
behöver åtgärdas och förbättras.  
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Ledningens kontroll skall övervaka samtliga delar i miljöledningssystemet och det är 
ledningen som har det yttersta ansvaret. Ledningen ansvarar inte bara för det interna arbetet 
och kommunikationen utan de är också ansvariga för den externa kommunikationen till de 
olika intressenter som finns på marknaden. Det är av betydelse att företagets miljöpolicy och 
miljöarbete kommuniceras ut till de externa intressenterna för tydliggöra att man tar sitt 
ansvar för miljön och den gemensamma naturen. Miljöledningssystemet ställer krav på 
ständiga förbättringar och som företag ständigt måste jobba med. (SIS 2001). 
 

 16



4. Metod 
 
 
I detta kapitel skall vi beskriva och diskutera arbetsmetoden vi har använt för att studera vårt 
valda problemområde. Vi kommer att presentera metodval, tillvägagångssätt gällande 
datainsamling och motivering till varför vi valt detta. 
 
 

4.1 Metodval 
 
Metod är en systematisk strategi som kan göras skriftligt För att beskriva empirin använder 
sig undersökaren av olika metoder. Genom att beskriva de olika metoder som finns får läsaren 
själv en chans att bedöma den undersökning som gjorts och utvärdera det resultat som 
framkommit (Rienecker och Jörgensen 2004). 
 
Beroende på vilken metod som valts får data olika betydelse. Metodvalet bestämmer hur 
relevanta data skall samlas in, behandlas och tolkas. Genom vår metodsyn ser vi bara en del 
av verkligheten och det är viktigt att vara väl medveten om vilken metod som används för att 
se vilka begränsningar som gäller. Detta för att undersökaren skall få en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt. I nedanstående figur illustreras hur verklighetsuppfattningen 
bestämmer vår metodsyn, så att endast en del av verkligheten blir relevant för oss. 
 

Verklighets- och individuppfattning 
↓↑ 

Metodsyn 
↓↑ 

Problemställning 
↓↑ 

Analys 
↓↑ 

Verktyg/Tekniker 
 
Figur 5: Åskådningsnivåer (Darmer och Freytag, 1995) 
 
Denna figur visar att utifrån vår egen verklighetsuppfattning analyserar och tolkar vi data på 
olika sätt. Det är viktigt att definiera vilken metod som används för att läsaren lättare skall 
förstå de val och tolkningar som gjorts (Darmer och Freytag 1995).  
 
Metod definieras som ett hjälpmedel för att beskriva verkligheten (Jacobsen 2002). För att 
beskriva verkligheten finns en rad olika tillvägagångssätt och nedan följer några av dessa samt 
vilka vi har valt att använda oss av och varför.  
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4.2 Vetenskapliga traditioner 
 
För att nå kunskap om verkligheten finns det flera olika vetenskapsideal att använda sig av. 
De två största är positivismen (samma resultat vid varje mätning) och hermeneutiken (hur 
forskaren tolkar data).  
 
Positivismen bygger på objektivitet, där det hävdas att författarens åsikter och värderingar helt 
hålls borta från undersökningen och analysen. I denna metod mäter forskare objektivt och 
utifrån detta kommer de fram till ett resultat. 
 
Hermeneutiken bygger på att data tolkas. Denna metod använts främst när handlingar, 
beteendemönster och värderingar skall förstås. Denna metod förutsätter inte till skillnad från 
positivismen objektivitet. Metoden bygger på att forskare anses medvetet eller omedvetet bära 
med sig någon form av förståelse för det de undersöker. Detta gör att den analys och tolkning 
som görs baseras på författarens tidigare erfarenheter och värderingar (Gilje och Grimen 
1993). 
 
I denna uppsats använder vi oss av hermeneutiken, vilket betyder att vår undersökning bygger 
på olika personers erfarenheter runt miljöledningssystemet ISO 14001. Vi kommer att tolka 
den data vi får från våra respondenter och utifrån detta analysera miljöledningssystemet ISO 
14001.   
 

4.3 Vetenskaplig ansats 
 
Arbetet kan utföras utifrån två ansatser, deduktiv eller induktiv. Vi skall här nedanför beskriva 
dessa två lite närmare samt motivera vårt val av ansats. 
 
Den deduktiva ansatsen utgår ifrån att forskare antar att allmänna regler alltid gäller. I denna 
metod fastslår forskaren hur det ligger till och utifrån teorin skapas teorier och hypoteser om 
verkligheten.  
 
Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår ifrån verkligheten och genom den gör en 
empirisk studie. Genom att studera och observera når forskaren fram till något som blir till en 
modell eller teori (Jacobsen 2002). 
 
Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen i denna uppsats för att få fram 
information om hur ISO 14001 används och vilket värde detta miljöledningssystem har i ett 
företags organisation. Anledningen till detta val är att den deduktiva ansatsen gör det möjligt 
för oss att studera hur ISO 14001 används i praktiken. Vi utgår ifrån regelverket för ISO 
14001 och utifrån detta kopplar vi samman teori och praktik.  
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4.4 Datainsamling 
 
Det finns två olika tillvägagångssätt att samla in data, kvantitativ eller kvalitativ metod. Den 
kvantitiva metoden används när det finns en klar problemställning och en god 
förhandskunskap gällande det som undersöks. I den kvalitativa metoden, till skillnad mot den 
kvantitativa, har undersökaren ingen klar problemlösning utan denna belyses under färdens 
gång. Data som undersökare samlar in benämns antingen primär eller sekundär data. De olika 
metoderna och data behandlas mer ingående nedan. 
 

4.4.1 Kvantitativ metod 
 
Denna metod skall användas när information samlas in från många olika respondenter. Det 
kan vara svårt att nå problemfrågan på djupet eftersom det är många respondenters svar som 
behandlas. En annan risk som bör tas i beaktande av undersökaren är att svar fås beroende på 
hur frågorna ställs. Det är således viktigt hur frågorna är utformade för att undersökaren skall 
få relevanta svar. Det lämnas inget utrymme för respondenten att lämna extra upplysningar 
som kan vara viktiga, som inte återfinns bland frågorna.  
Metoden skall användas när förhandskunskapen är god gällande det som undersöks och där 
problemställningen är relativt klar (Jacobsen 2002). Med ovanstående sagt har vi valt att 
använda oss av nedanstående metod.  
 

4.4.2 Kvalitativ metod 
 
Denna metod lägger vikt vid att inte använda sig av standardiserade frågor. Metoden utgår 
från att undersökaren har ett mindre antal öppna intervjuer som håller sig inom en längre 
tidsram. Anledningen är att undersökaren skall få en närhet till respondenten för att på så sätt 
fånga upp detaljer och nyanser i de svar som ges, samt få en ökad förståelse och inblick i hur 
respondenten tänker. De problem som kan uppstå i den kvalitativa metoden är att den är 
tidskrävande eftersom undersökaren har öppna intervjuer med respondenterna. Detta 
resulterar ofta i att undersökaren använder sig av få respondenter (Darmer och Freytag 1995). 
Detta ställer krav på att undersökaren sållar ut de respondenter som representerar bara sig 
själva och intervjuar de respondenter som representerar en grupp. Det finns en risk eftersom 
undersökaren skall tolka det som blivit sagt i intervjun och det är undersökarens egen 
uppfattning som ligger till grund för tolkningen vilket kan skilja sig från vad respondenten 
avsåg. Den kvalitativa metoden används när klarhet vill skapas i ett begrepp eller fenomen, 
ofta när det skall förstås hur människor tolkar och förstår en given situation. Undersökaren har 
inte en given problemställning med mycket förhandskunskap, utan problemställningen är 
oklar och kommer att ändras allt eftersom intervjuerna analyseras och problemställningen 
belyses (Jacobsen 2002).  
 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod eftersom vi vill hålla en öppen diskussion med 
våra respondenter. Vi utarbetade en intervjuguide där vi noterade vilka områden som vi 
önskade föra en öppen diskussion med våra respondenter.  Med hjälp av intervjuguiderna 
anser vi att intervjuerna hölls inom ramarna för de områden där vi önskade få mer information 
samtidigt som intervjuerna förblev öppna.  
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4.4.3 Primär och sekundärdata 
 
Primär data kallas information som forskare samlar in för första gången. För att ta fram 
information använder sig forskare av intervjuer, observationer och frågeformulär. Denna 
information är skräddarsydd eftersom den samlats in för ett specifikt ändamål. Sekundär data 
benämns data som forskare baserar sina upplysningar på redan tidigare insamlad data. Ett 
exempel på sekundär data är vid historieforskning där sekundärdata alltid används. När 
forskare använder sekundär data måste de vara kritiska till urvalet av källorna och se vart de 
kommer ifrån, vem som samlat in informationen samt dess trovärdighet (Jacobsen 2002). 
 
Vår primärdata består av några få, öppna och djupgående intervjuer för att få fram detaljer 
och nyanser i den information som respondenten lämnar. Vår sekundärdata består dels 
information vi funnit i aktuell litteratur och Internet och dels av en studie som redan har gjorts 
och som har tagits fram i ett annat syfte än för denna uppsats. 
 

4.5 Urval 
 
För att få en inblick i hur tillvägagångssättet vid implementering av ISO 14001 fungerar i 
praktiken undersökte vi Wiklunds Åkeri AB i Järfälla. Wiklunds är sedan år 2001 ISO 14001 
certifierade. Vi fann dem intressanta eftersom vi anser att de har den kunskap och erfarenhet 
som vi efterfrågar för vår undersökning.  
 
En certifiering ställer höga krav på företag och det är många faktorer som påverkar. För att 
undersöka vilka krav som ställs på åkeribranschen och vilka faktorer som påverkar en 
certifiering intervjuade vi certifieringsorganet SFK i Jönköping. 
 

4.6 Intervjuernas genomförande 
 
Den metod vi valde för att genomföra intervjuerna är den öppna, individuella intervjun som är 
en kvalitativ metod. Denna metod kännetecknas av att undersökare och respondent samtalar i 
en vanlig diskussion. Öppna och kvalitativa intervjuer är en krävande form av 
informationsinsamling. Detta beror på att det inte finns något standardiserat frågeformulär och 
undersökaren strävar efter så lite styrning som möjligt. Kvalitativa intervjuer kan ha en viss 
form av struktur i sig. Detta för att begränsa intervjuerna till de ämnen som är intressanta för 
undersökaren. Vid en strukturerad intervju har undersökaren utarbetat en intervjuhandledning 
där undersökaren har en översikt över vilka ämnen som skall beröras (Jacobsen 2002). 
 
Intervjuerna, som utfördes med samtliga respondenter, gjordes öppna men något 
strukturerade. På detta sätt begränsade vi intervjuerna till de områden vi fann intressanta att 
söka mer information om. Tillvägagångssättet för intervjuerna var den att vi stämde träff med 
våra respondenter och gjorde intervjuerna ansikte mot ansikte. Enligt Jacobsen (2002) har det 
visats att det lättare skapas en förtrolig stämning mellan intervjuare och respondenter vid en 
sådan intervju jämfört med en intervju förd över telefon. Vi anser att det är lättare att följa 
utvecklingen av intervjuer när de görs på detta sätt eftersom man under intervjun kan tyda 
respondentens ansiktsuttryck. Intervjuerna utfördes på respondenternas kontor. Detta är en 
neutral plats samt att det gav oss tillfälle att få inblick i respondentens arbete. Med andra ord 
utfördes intervjuerna i Järfälla, Jönköping och Årjäng.  
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4.7 Trovärdighetsdiskussion 
 
Enligt Jacobsen (2002) skall en granskning utföras på slutsatser för att se hur trovärdiga de är. 
Validitet är det vi verkligen har undersökt och det vi avsåg att undersöka och reliabilitet är att 
undersökningarna har gjorts på ett korrekt sätt. 
 

4.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att empirin är tillförlitlig och trovärdig. Undersökare skall kritiskt värdera 
källans förmåga att ge riktig information om det som undersöks. Vidare skall undersökaren 
bedöma respondentens närhet till det fenomen som undersöks (Wiedersheim et al 1979). I vår 
undersökning har vi använt oss av få respondenter. Detta kan vara till nackdel för uppsatsen 
eftersom det inte går att dra några allmänna slutsatser gällande undersökningen. Vi valde 
medvetet få respondenter för att således kunna analysera dessa djupgående.   
 
I denna uppsats har det endast utförts kvalitativa undersökningar. En risk vid kvalitativa 
undersökningar är att undersökaren kan tolka de svar som respondenten ger (Jacobsen 2002). 
Vi har strävat efter att begränsa vår personliga tolkning av intervjuerna genom att spela in 
intervjuerna på band. Utifrån de val av respondenter som gjorts vid denna uppsats anser vi att 
de har närhet till det fenomen som undersöks. Respondenternas positioner i de företag vi 
undersökt har god närhet till och kännedom om fenomenet. Dock finns det viss kritik riktat till 
denna uppsats eftersom den respondent som undersökts på Wiklunds Åkeri AB är 
miljöansvarig. Denne respondent sitter visserligen i ledningen men för att uppnå en högre 
giltighet anser vi att en av respondenterna hos Wiklunds skulle ha varit VD, eftersom denne 
person kan anses ha en större inblick i företagets alla områden.  
 

4.7.2 Validitet 
 
Undersökare skall förhålla sig kritisk vid insamlande av data för att uppnå tillförlitlighet och 
giltighet. Vissa forskare anser att det är omöjligt att göra generella slutsatser av studier som 
utförts med kvalitativ metod. Detta eftersom det är svårt att upprepa samma studie igen då 
undersökaren troligen kommer att finna ett nytt fenomen (Jacobsen 2002). Med detta sagt 
anser vi att det är svårt att bedöma om vår uppsats är representativ för en större grupp 
eftersom vår uppsats dels är en kvalitativ studie samt att vi har undersökt få respondenter. Vi 
anser vidare att vår brist på erfarenhet gällande att kritiskt bedöma respondenters svar kan 
ligga till nackdel för denna uppsats. För att styrka vår undersökning har vi tagit hjälp av 
studien Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av miljöledningssystem?. 
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5. Empiri 
 

  
Följande material bygger på tre genomförda intervjuer, varav två är med åkerier och den 
tredje avser certifieringsorganet SFK. De två första genomfördes i Årjäng respektive Järfälla 
och den tredje i Jönköping. 
  
 

5.1 Intervju med Lars Levin, Melvin Levin Åkeri AB 2007-04-04 
 
Lars Levin är VD på Melvin Levin Åkeri AB. Företaget startades år 1928 av Melvin Levin. 
Idag drivs företaget av hans tre söner Lars Levin , Sven Levin och Olle Levin. Företaget finns 
idag på två platser, Årjäng och Karlstad. Omsättningen är cirka 90 miljoner och företaget har 
53 heltidsanställda och cirka 50 fordon. Melvin Levin Åkeri AB samarbetar till 95 % med 
speditionsföretag såsom DHL och Nor Cargo. 
 
På frågan om de idag har något miljösystem i företaget svarar Lars Levin att vissa speditörer 
idag kräver att de uppvisar kvalitetsdokumentation. Detta innebär till exempel låg 
personalomsättning, minskning av utsläpp, modern fordonspark etc. Företaget betygssätts och 
måste varje år förbättras. Med andra ord ställer speditören krav på ständiga förbättringar.  
 
Anledningen till att frågan angående ISO 14001 certifiering blivit aktuell, berättar Lars Levin, 
är att miljödebatten växt sig allt starkare i samhället. Transporterna ökar och åkerierna 
påverkar i och med detta miljön i allt större utsträckning. Detta föranleder till att varje åkeri 
bör ta ett allt större ansvar för den miljöpåverkan de är ansvariga för. Myndigheter och 
samhället fokuserar mer på miljöaspekterna idag och kräver i allt större utsträckning att 
ansvar tas. Lars Levin tror i dagsläget att med en ISO certifiering blir kontakten med 
myndigheter enklare och det blir lättare att få diverse tillstånd etcetera. En annan aspekt är 
leverantörerna som ställer högre krav och för att behålla dessa krävs att företaget anpassar sig 
och tar miljöarbetet på allvar. ISO certifiering ökar kontrollen i företaget eftersom rutiner 
fastställs.  
 
På frågan om Lars Levin ser några stora förändringar vid ett införande av ISO 14001 i åkeriet, 
svarar han att i dagsläget tror han inte att dessa blir så stora. Åkeribranschen arbetar idag 
utifrån ett strukturerat regelverk vilket gör dem vana dokumenthantering. Givetvis kommer 
dokumentationen öka ytterligare, men redan idag är den relativt hög inom branschen. Hänsyn 
måste tas till de ekonomiska aspekter och sätta intäkterna i relation till kostnaderna för att på 
så sätt avgöra huruvida ISO 14001 skall implementeras.  
 
Lars Levin berättar vidare att han i dagsläget inte ser några större hinder med att motivera 
personalen. Han ser positivt på att personalen utvecklas och utbildas och tror att motivationen 
bland de anställda skulle öka i och med ett ökat miljöarbete. Vid ett eventuellt införande av 
ISO 14001 berättar Lars att han inte är främmande för att söka denna tjänst externt eftersom 
kompetensen för ett sådant system inte finns på företaget idag. På sikt ser dock Lars att denna 
resurs kommer att finnas internt inom företaget.  
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Framtiden ser Lars som positiv. Kraven på att få vara transportör till speditörer kommer att 
öka och i och med detta krävs förändringar. Speditörerna kräver idag en hög dokumentation 
av åkerierna och Lars ser att steget mot ett certifierat miljöledningssystem varken är långt 
borta eller främmande. Steget är ett naturligt led mot en hållbar utveckling av samhället. Vi 
måste alla ta vårt miljöansvar och bidra till ständiga förbättringar, säger Lars.  
 

5.2 Intervju med Per-Olof Winberg, SFK Certifiering 2007-05-07 
 
Per-Olof Winberg är utvecklingschef på SFK Certifiering (Svenska Förbundet för Kvalitet) 
vilket innebär att han är ansvarig för ackrediteringar, samordnare av deras eget 
kvalitetssystem samt introducerar nya revisorer inom miljöområdet.  
 
Enligt Per-Olof Winberg har intresset för miljöarbete ökat de senaste åren. Gällande 
certifiering har intresset för ISO 14001 ökat medan intresset för ISO 9000 planat ut. Detta 
beror mycket på den allmänna uppfattning som råder idag. Människor blir allt mer 
miljömedvetna och kräver att företagen tar sitt miljöansvar. Ett exempel på detta är den 
offentliga sektorn som idag kräver att företag som de samarbetar med är ISO 14001 
certifierade vilket har lett till att fler företag valt att miljöcertifiera sig.  
 
Det första steget mot en certifiering är att företaget själv måste avgöra om de känner sig 
mogna för att införa ett miljöledningssystem, eftersom detta kräver mycket resurser av dem. 
När de bestämt sig för certifiering väljer de vilket certifieringsorgan de vill ta hjälp av. I 
Sverige finns idag åtta certifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac. Swedac är ett 
nationellt ackrediteringsorgan som ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk 
kontroll. Företaget skickar in en offertförfrågan till certifieringsorganet de valt om vad en 
eventuell certifiering skulle kosta. När företaget kontaktar certifieringsorganet har de redan ett 
system i botten som de har arbetet upp och i princip är klart. System har de arbetat med i 1-2 
år innan en certifiering blir aktuell. När offerten har godtagits påbörjas planeringsarbetet av 
revisionen. Revisionen kan ta emellan 1- 4 dagar beroende på företagets storlek samt hur 
många platser som skall revideras. Dessa dagar planeras upp till åtta månader i förväg.  
 
Enligt Per-Olof finns inga hinder att ISO 14001 certifiera sig om man inte är ISO 9000 
certifierad först. Det finns företag som ISO 14001 certifierar sig före de ISO 9000 certifierar 
sig. Vissa företag har idag redan genomgripande kvalitet i organisationen därför anser de att 
en certifiering av ISO 9000 inte är nödvändig. Företag som ISO 14001 certifierar sig anser att 
miljöfrågorna har större tyngd än kvalitet gentemot intressenterna. Man kan dock säga att det 
upplevs lättare att redan ha ett certifierat ledningssystem i botten till exempel ISO 9000. I 
detta system finns redan klarlagda rutiner och processer i företaget. Att införa ISO 14001 
innebär att detta integreras i det redan befintliga systemet, istället för att bygga upp ett helt 
nytt från grunden. 
 
Vid införande av ett miljöledningssystem bestämmer företaget om de vill söka resursen 
internt eller externt. Enligt Per-Olof tenderar stora företag att ha resurserna för att genomföra 
ett miljöledningssystem internt medan mindre företag ofta söker extern hjälp av konsulter. 
SFK anordnar kurser för företag inom miljökunskap för att de skall utveckla sin kunskap och 
sina system och på så sätt få ett bättre miljöledningssystem. De anordnar dock inte några 
kurser inför en certifiering utan endast efter att företaget blivit certifierat.  
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Inom åkeribranschen är det relativt vanligt med ISO 14001 berättar Per-Olof. Det finns inga 
begräsningar på hur stort eller litet företaget kan vara för att bli certifierade. Per-Olof berättar 
vidare att en certifiering ofta är ett resultat av att kunderna kräver det. Det är enklare för ett 
mindre företag att certifiera sig eftersom det är lättare att ha kontroll och mindre personer att 
övertyga. I små företag är avståndet mellan ledning och medarbetare kortare vilket gör det 
lättare för ledningen att nå ut med sitt budskap och motivera personalen.   
 
De faktorer som är viktiga vid en certifiering skiljer sig åt beroende på vilken bransch 
företaget verkar. Inom åkeribranschen bedöms bland annat: Fordonspark? Hur mycket 
koldioxid släpps ut? Miljömål? Dessa återfinns i ISO 14001-planen. På frågan om 
transportörer kan frakta miljöfarligt gods och vara ISO 14001 certifierad svarar Per-Olof att: 
”Det finns inga restriktioner mot att frakta miljöfarligt gods så länge som man har tillstånd 
för detta”. 
 
De största hindren vid implementering av miljöledningssystem är enligt Per-Olof  ”att inte 
krångla till det då man får ständiga problem, både med certifieringsorgan och 
tillsynsmyndigheter”. Ett annat hinder är företag som bedriver verksamhet med hög 
miljöbelastning som kräver många tillstånd och mycket kontakt med myndigheter. Detta kan 
upplevas som ett hinder eftersom förfarandet hos myndigheter ofta är långsamt.    
 
Den kostnad som revision och certifiering beräknas uppgå till är svår att uppskatta eftersom 
den är beroende av antal revisions dagar och antal platser. Per-Olof berättar att en revisions 
dag kostar 12 500 kronor och på den summan tillkommer resekostnader etcetera. Han ger 
exempel på ett åkeri med 30 anställda som befinner sig på en plats. I detta fall beräknas 
revisionen uppgå till 3-4 dagar vilket motsvarar 50 000 kronor. Certifieringen gäller i tre år 
och under denna period kontrolleras företaget 2 gånger per år av certifieringsorganet. 
Slutkostnaden hamnar på cirka 90 000 kronor. Efter tre år skall certifikatet förnyas vilket 
innebär att företaget åter revideras. ISO 14001 kräver ständiga förbättringar och Per-Olof 
berättar att detta skall ”ses brett på”. Det kan inte krävas att förbättringarna är lika stora vid 
omcertifiering som vid start. Företag kan hänvisa till Miljöbalken som säger att sådana 
åtgärder skall vara ekonomiskt försvarbara. Företag skall sträva efter att bibehålla en viss nivå 
och givetvis alltid försöka förbättra sig.  
 
På frågan om Per-Olof har några tips till Melvin Levin Åkeri AB svarar han att de först bör ta 
kontakt med ett annat företag i branschen som redan har systemet för att se hur de har gått 
tillväga. De bör även vända sig till åkeribranschföreningen för att få ytterligare information.  
 

5.3 Intervju med Nina Karlsson, Wiklunds Åkeri AB 2007-05-08 
 
Nina Karlsson arbetar som miljöledare och sitter i ledningen på Wiklunds Åkeri AB i Järfälla. 
Åkeriet startades år 1960 av nuvarande ägare och tillika VD Curt Wiklund. Sedan dess har 
företaget expanderat och har idag en omsättning på 230 miljoner kronor, 160 anställda och 
cirka 130 fordon. Huvudkontoret ligger i Järfälla och företaget har kontor i Uppsala och Bro. 
Företaget är specialiserat inom områdena: Kranbilar, återvinning och avfallshantering samt 
långgodstransporter.  
 
Anledningen till att Wiklunds Åkeri AB valde att certifiera sig var att de största kunderna 
började ställa krav. Dessa krav kom ifrån byggbranschen. År 1997 påbörjades kvalitetsarbetet 
för ISO 9000 och 1999 påbörjades miljöarbetet mot ISO 14001. År 1999 började Nina 
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Karlsson på företaget där hennes examensarbete på miljöingenjörsutbildningen bestod av att 
arbeta fram miljöledningssystemet ISO 14001 på Wiklunds Åkeri AB. Hon berättar att Curt 
Wiklund alltid varit miljöintresserad och att detta varit en anledning till att företaget valt att 
arbeta mycket med miljöfrågor och profilerat sig inom detta område. Wiklunds Åkeri AB vill 
hålla en hög miljöprofil, arbeta på rätt sätt och vara en förebild i branschen. 
 
Nina Karlsson berättar att intresset för miljöcertifieringen hos kunderna är stort och att de ofta 
får frågan om de är certifierade. På Wiklunds Åkeri AB framhåller de i kundmötet att 
företaget är ISO 14001 certifierade vilket tros leda till konkurrensfördelar.  
 
När beslut om införande av ISO 14001 tagits tog de kontakt med andra redan certifierade 
företag i branschen för använda dessa som bollplank. Nina Karlsson anställdes i samband med 
detta och blev ansvarig för certifieringen. På frågan om hur mycket av hennes tid som går till 
det dagliga arbetet med ISO 14001 svarar hon cirka 25 %. Nina Karlsson ansvarar för 
utbildningen av personalen i miljöfrågor och ansvarar för att systemet fungerar i hela 
verksamheten.  
 
På frågan om ISO 14001 medfört några stora förändringar i organisationen svarar hon att 
förändringarna inte varit så stora. Wiklunds Åkeri AB hade redan kvalitetssystemet ISO 9000 
i botten vilket gjorde att personalen var relativt insatta i hur ett ledningssystem fungerade. ISO 
14001 kunde i och med detta integreras i det redan befintliga systemet. De förändringar som 
personalen upplevde var främst den ökade dokumentationen. Detta innebar ytterligare 
arbetsmoment för personalen. Det förekom mindre diskussioner innan den ökade 
dokumenthanteringen blivit en del av det vardagliga arbetet. På frågan om de anställda 
medverkade till beslutet om ISO 14001 svarade Nina Karlsson att det var ledningen som tog 
beslutet men att de anställda var välkomna med sina åsikter.   
 
Nina Karlsson berättar vidare att Wiklunds Åkeri AB satsar på färddatorer i fordonen ur vilka 
körsätt, bränsleförbrukning, utsläpp etcetera kan utläsas. Detta har lett till att personalen blivit 
mer medvetna hur de kan påverka miljön genom sitt körsätt.  
 
ISO 14001 medför inte några restriktioner när det gäller vad som får fraktas. Det är möjligt att 
frakta till exempel kärnavfall när företaget är ISO 14001 certifierad så länge korrekt tillstånd 
finns. Nina Karlsson berättar att det ibland kan vara lättare att få tillstånd till sådana frakter 
om företaget är ISO 14001 certifierat.  
 
På frågan om vilken kostnad ISO 14001 certifieringen kan uppskattas till svarar Nina 
Karlsson att detta är svårt att bedöma. I Wiklunds Åkeri AB anställdes Nina Karlsson som 
miljöledare och hennes lön blev kostnaden för ISO 14001. Till detta läggs kostnaden för 
revisions dagar som uppgår till 12 500 kronor per dag. Hos Wiklund Åkeri AB krävs två 
revisions dagar per halvår och då revideras båda systemen (9000 och 14001). Vid första 
certifieringen tar revisionen längre tid och vid omcertifiering krävs en extra revisions dag. 
Nina Karlsson berättar att vid omcertifiering fokuserar kontrollanterna på andra punkter än de 
som kontrollerades första gången. De ställer högre krav för att ständiga förbättringar skall 
vara möjliga. 
 
Nu i efterhand anser Nina Karlsson att intäkterna överstiger kostnaderna vid 
implementeringen av ISO 14001. På frågan om företaget valt att implementera ISO 14001 
även om inte kunderna krävt det, svarar hon att så förmodligen varit fallet. Detta för att VD 
Curt Wiklund är mycket miljöintresserad och vill att företaget skall vara en förebild i 
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branschen. Kostnaderna som ISO 14001 medför budgeteras bland administrationskostnaderna 
och läggs på fraktkostnaderna, vilka i slutändan tas ut från kunden.  
 
Tips som Nina Karlsson har till Melvin Levin Åkeri AB är att det måste finnas en ansvarig 
person för ISO arbetet. ”Man bör jobba lite med det varje dag” berättar Nina för att det skall 
hållas levande och vara aktuellt eftersom förändringar sker hela tiden. Nina Karlsson tycker 
att Melvin Levin Åkeri AB skall ta kontakt med andra företag som redan har 
miljöledningssystem för att använda dessa som bollplank och hjälp.  
 

5.4 Studie: Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av 
miljöledningssystem? 

 
Denna studie är gjord av studenterna Henrik Löfqvist, Jens Birkenheim, Kristoffer Cook och 
Mikael Backman vid Lunds univeristet i samarbete med och finansierad av NUTEK. Syftet 
med studien är att ge intresserade företag, organisationer, forskare och andra intressenter en 
generell inblick i vad ett miljöledningssystem innebär, konkurrensmässigt för ett mindre 
företag. Anledningen till att vi valt att använda oss av studien är att det idag finns lite 
forskning kring området miljöledningssystem.  
 
Tillvägagångssättet i studien är både kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Antalet företag 
som blivit intervjuade uppgår till 30 stycken och förutom dessa har även deras kunder 
intervjuats. Företagen har delats in i tre grupper:  
 

Storleksgrupp Antal anställda Antal anställda 
medeltal 

Antal företag 

Grupp1 1-19 8 10 
Grupp 2 20-49 30 7 
Grupp 3 50-110 82 13 

 
Figur 6: Storleksgrupper 
 
Nedan visas de främsta anledningarna till att företag inför ett miljöledningssystem: 
 
Storleksgrupp: 

 <19 : 60 % beror på kunder och konkurrenter. 40 % beror på andra anledningar. 
 20-49 : 100 % beror på kunder och konkurrenter. 
 50-110 : 77 % beror på kunder och konkurrenter. 23 % beror på andra anledningar. 

 
Av detta kan utläsas att den främsta anledningen till införandet av miljöledningssystem beror 
på kunder och konkurrenter. Endast ett fåtal företag baserar beslut om införande av 
miljöledningssystem på något annat som till exempel ägarens intresse. 
 
Vidare skall de organisatoriska effekterna vid införandet av ett miljöledningssystem 
behandlas. På frågan om huruvida miljöledningssystemet påverkat personalen i övrigt svarar 
76 % av företagen att personalen blivit mer motiverade. Personalen har således möjlighet att 
påverka företagets konkurrensfördelar genom att positivt profilera företagets miljöarbete. 
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Diagram 1: Hur har miljöledningssystemet påverkat personalen i övrigt? 
 
Gällande kostnaderna för att införa ISO 14001 är de fördelade över antalet anställda. I 
följande diagram återfinns driftkostnaden för miljöledningssystemet. Den första figuren visar 
att införande kostnaden är relativt konstant vilket bevisas av att kostnaden blir lägre ju fler 
anställda ett företag har. För grupp 1 ligger den genomsnittliga kostnaden på 38 700 kronor, 
medan grupp 2 och 3 har en kostnad på 9 600 respektive 3 700 kronor/anställd. Den 
genomsnittliga kostnaden för alla företag ligger på 325 600 kronor med en högsta kostnad på 
1 600 000 kronor och en lägsta på 100 000 kronor. Alla företag berättar att det är svårt att 
uppskatta den totala kostnaden för hela arbetet. Detta eftersom den största posten är eget 
arbete och denna är svår att bedöma. Certifieringskostnaden är däremot lättare att bedöma och 
den uppskattas mellan 20 000 - 140 000 kronor. 
 

0 10000 20000 30000 40000 50000

Grupp 3

Grupp 2

Grupp 1

Genomsnittlig kostnad per anställd för att införa 
miljöledningssystemet inom respektive storleksgrupp

 
 
Diagram 2: Genomsnittlig kostnad/anställd för att införa miljöledningssystemet inom respektive grupp 
 
Driftkostnaden för ett miljöledningssystem ligger mellan intervallet 10 000 – 350 000 
kronor/år och den genomsnittliga kostnaden för ett företag ligger på cirka 62 000 kronor. För 
att driftkostnaderna skall bli täckta har studien undersökt de interna besparningarna företagen 
gjort tack vare miljöledningssystemet. Exempel på sådana besparingar är minskning av 
råvaruförbrukning, effektivisering av processer och minskning vatten- och energiförbrukning.  
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Storleksgrupp Genomsnittlig driftskostnad 

( SEK/År) 
Genomsnittlig 
driftskostnad 

(SEK/Anst och 
år) 

Grupp 1 (< 19 anst.) 19550 2201 
Grupp 2 (20-49 anst.) 50125 1834 
Grupp 3 (50-110 anst.) 79500 823 

      
  Figur 7: Genomsnittlig driftskostnad per anställd och år för de intervjuade företagen. 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att införande av miljöledningssystem är kostsamt och 
resurskrävande. Det krävs cirka 2 % av företagets omsättning för att implementera systemet. 
Det som motiverar företagen till att investera i ISO 14001 är de organisatoriska och 
kvalitativa fördelarna.  
 
Vidare visar Studien att påståendet om att företag får fler kunder i och med detta system har 
visat sig vara mer av en bonus istället för en regel. För att få fler kunder krävs att företag 
satsar på medveten marknadsföring och detta är relativt kostsamt, vilket gör det svårt för 
mindre företag att genomföra det. Företag som inte arbetar med ISO 14001 upplever systemet 
som krångligt och byråkratiskt vilket gör att de inte ser nyttan av systemet. Av denna studie 
framgår att det är svårt att visa de ekonomiska vinsterna med ISO 14001 dock kan ett 
införande vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs. 
 
Till sist kan sägas att miljöledningssystemet skapar en effektiv resurshantering och 
råvaruanvändning. Detta leder till att hela företaget blir effektivare och det kan i framtiden 
leda till interna besparingar och vinster. Alla de företag som blivit intervjuade framhåller att 
de tycker dokumentationen var mest betungande innan de införde systemet. När de infört 
systemet var reaktionen att företaget blivit mer effektivt och lättare kunde hantera risker och 
miljöolyckor och det förebyggande arbetet blev lättare. Gällande personalen kan framhållas 
att de blivit mer motiverade av att ha ett miljöledningssystem. De har fått mer ansvar eftersom 
hela systemet bygger på att personalen är involverade. De intervjuade företagen berättar att 
kund- och leverantörsrelationerna blivit enklare och effektivare av miljöarbetet i och med att 
samtliga processer är dokumenterade och fastställda. Genom att införa ett 
miljöledningssystem visar företag att de är miljömedvetna och tar sitt ansvar vilket underlättar 
i kund- och leverantörsrelationer.  
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel analyserar vi empirin med hjälp av det regelverk och de förändringsteorier 
som behandlats i teorin. 
  

 

6.1 Organisatoriska förändringar  
 
Forskare Kurt Lewin har formulerat en teori om hur förändringsprocesser verkar och fungerar 
i organisationer. Teorin säger att förändring sker i tre faser: Upptining, förändring och 
återfrysning. Ytterligare några teorier om förändring är att förändring kan ske genom antingen 
experthjälp, beslutsförankring eller genom organisationsutveckling. Experthjälp innebär att 
företag anlitar en extern resurs för förändringsarbetet. De anställda blir i denna modell 
delaktiga först efter att beslut har fattats. Att förändra genom beslutsförankring innebär att 
medarbetare blir delaktiga i ett tidigt skede. De får chans att ge sin syn på saken och påverka 
de beslut som fattas. Medarbetare involveras i förändringsprocessen och kvaliteten på 
förändringsarbetet höjs vilket resulterar i att beslut fattas på ett grundligt och genomarbetat 
sätt. 
 
Givet de svar vi fått av våra respondenter kan vi koppla samman Kurt Lewins teori om 
förändringsprocess. Våra respondenter berättar att det tar tid innan personalen accepterar 
förändringar. Vår undersökning och teori visar att organisationsförändringar är relativt 
omfattande och svåra att införa. Utifrån de svar vi fått från våra respondenter verkar 
personalen lätt att involvera och mottar förändringar väl. Vi ställer oss tveksamma till dessa 
påståenden eftersom vi anser att förändringar ofta tar lång tid att genomföra och konflikter lätt 
uppstår inom företag. Vi tror att i mindre företag är denna process inte lika krävande som i ett 
större företag och att detta beror på att avståndet mellan ledning och anställda är kortare.   
 
Precis som dagens förändringsteorier som säger att konflikter uppstår vid förändringar, tror vi 
att detta även inträffar i företag vid ändrade arbetssätt. Förändringar medför mer eller mindre 
konflikter, vilka måste hanteras på rätt sätt för att lösas. En anledning till varför förändringar 
fungerat väl i de företag vi intervjuat, tror vi, kan vara att avståndet mellan ledning och 
anställda är kort. Vi har fått intrycket att hos Melvin Levin Åkeri AB och Wiklunds Åkeri AB 
är avståndet kort och öppna diskussioner förs kontinuerligt med personalen. Detta tror vi kan 
leda till att förändringar förankras hos personalen innan de genomförs vilket leder till 
smidigare förändringsprocesser. Det kan dock diskuteras huruvida förändringsprocessen 
utvecklas om avståndet mellan ledning och anställda är längre. Vår uppfattning är att 
processen blir mer omfattande och mer arbete krävs för att engagera och motivera personal till 
nya arbetssätt.  
 
Av gjorda undersökningar och givet några av de förändringsteorier som finns, tror vi att i 
fallet Melvin Levin Åkeri AB måste någon i företaget utbildas inom området 
miljöledningssystem. Vi anser att det är svårt att införa ett miljöledningssystem utan att 
kompetensen finns inom företaget. Att söka extern resurs för att implementera ISO 14001 och 
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genom denne utbilda någon i företaget är ett bra sätt. I Melvin Levin Åkeri AB är detta 
intentionen vid ett eventuellt införande av ISO 14001, vilket vi anser är ett bra angreppssätt. 
En extern konsult besitter redan den kompetens som krävs och vet hur effektivt 
implementeringsarbete skall läggas upp.    
 
Wiklunds Åkeri AB valde att arbeta med en intern resurs. Nina Karlsson anställdes som 
miljöledare och ansvarig för implementeringen av ISO 14001. Hon var på den tiden 
nyutexaminerad miljöingenjör, vilket innebär att hon kan beskrivas med hjälp av de 
förändringsteorier som finns idag, som en experthjälp vilken anställdes som en intern resurs. 
Detta angreppssätt är bra men kräver att det finns andra arbetsuppgifter eftersom ISO 14001 
inte upptar en heltidstjänst. Vi tror inte att detta är bästa sättet för Melvin Levin Åkeri AB 
givet de förutsättningar vi tagit del av. Att ta hjälp av en extern resurs för att på så sätt utbilda 
någon inom företaget gör att de inte behöver nyanställa och möjliggör således en kombination 
av två goda ting, expertis inom området samt internutbildning i företaget. 
 

6.2 Certifiering 
 
Processen från att ledningen fattar beslut om certifiering av miljöledningssystem till dess 
certifiering genomförts är tidskrävande. Enligt regelverket för ISO 14001 skall företag bland 
annat genomgå och fastställa rutiner för de moment som ingår. För ett väl fungerande 
miljöledningssystem krävs klarlagda rutiner och processer. Tidsperioden från att 
ledningsbeslut fattas till dess certifiering är gjord brukar omfatta 1-2 år. Detta stämmer väl 
med de svar vi erhållit från våra respondenter. Nina Karlsson på Wiklunds Åkeri AB 
berättade att deras certifiering uppgick till cirka 1 år. Dock anser vi att i Wiklunds fall skall 
det beaktas att de redan var ISO 9000 certifierade. Ett företag som inte är certifierat sedan 
tidigare borde rimligtvis räkna med en period på närmare två år till dess en certifiering är 
gjord. Utifrån regelverk och teorier om förändringar i organisationer anser vi att det är en 
rimlig tidsperiod eftersom det tar tid för förändringar att accepteras och bli en del av det 
vardagliga arbetet.  
 
Vår respondent på SFK Certifiering berättade om tillvägagångssättet från att företag kontaktar 
ett certifieringsorgan för revision till dess certifiering är gjord. Där framkom att företag 
skickar en offertförfrågan till certifieringsorganet gällande revision. Hur många revisiondagar 
som ett företag behöver är beroende på dess storlek samt hur många platser det befinner sig 
på. Normalt uppgår en revision till 1-4 dagar. Våra respondenter berättade vidare att när en 
certifiering är gjord krävs halvårskontroller. Dessa beräknas till cirka 1 dag per halvår. Även 
denna kontroll är olika lång beroende på företagets storlek och hur många platser som skall 
revideras. Kostnaden för en revisionsdag uppgår till 12 500 kronor. Vi jämförde detta med 
studien som utförts av studenter i Lund där det framkom att certifieringskostnaden uppgick till 
emellan 20 000-140 000 kronor. Certifieringskostnaden anser vi, kan ses som en konstant 
kostnad. De faktorer som påverkar certifieringskostnaden, som storlek och platser, torde 
innebära att företag kan grupperas någorlunda och således kan kostnaderna för respektive 
grupp definieras. Utifrån detta tror vi att certifieringskostnaden för ett företag med 50 
anställda och som befinner sig på två platser, som i Levins fall, torde vara jämförbart med 
grupp 3 i studien. Med andra ord kan en certifiering beräknas till en kostnad på cirka 4 000 
kronor per anställd.  
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6.3 Vad som krävs för ett fungerande miljöledningssystem 
 
När ett företag är certifierat kräver miljöledningssystemet ett visst underhåll för att fungera 
väl. Nina Karlsson uttryckte ” man bör jobba lite med det varje dag för att det skall hållas 
levande”. För att företag skall behålla ett väl fungerande miljöledningssystem finns det flera 
faktorer som bör beaktas. I vår undersökning har vi uppmärksammat några faktorer som våra 
respondenter framhäver mer än andra. Dessa faktorer är: 
 
I regelverket för ISO 14001 beskrivs det att medarbetare skall genomgå utbildning för att 
införande av ett miljöledningssystem skall fungera. Således blir de bekanta med arbetet de 
skall utföra och förstår vilken betydelse detta arbete har för företagets överlevnad och 
framtida utveckling. När ett företag är certifierat krävs vidareutbildning för att samtliga 
anställda skall hållas uppdaterade och informerade om förändringar. Utifrån vår undersökning 
visas att hos Wiklunds Åkeri AB är det miljöledaren som ansvarar för och håller i 
utbildningar för personalen. Dessa hålls inte enbart inför förändringar utan även i syfte att 
utveckla och uppdatera. Vi anser det bra att miljöledaren ansvarar för utbildningar av 
personalen och framförallt att det hålls utbildningar för att uppdatera anställda om rutiner och 
processer i företaget. Utbildningsdagar sänder ut signaler till de anställda om vikten att sträva 
efter ökad miljökunskap samtidigt som chans ges till ökad kompetens. Vi tror att företag 
generellt anser att det är positivt att de anställda vidareutvecklas eftersom det i sin tur 
resulterar i ökad kompetens inom företaget. Dock har vi för få respondenter för att styrka ett 
sådant påstående utan begränsar oss till de företag vi har använt som respondenter. Dessa 
företag är positiva till att de anställda vidareutbildas och utvecklas. Även den studie som 
gjorts av studenter i Lund visar att de flesta intervjuade företag ser positivt på utbildning 
eftersom det ökar kunskapen inom företaget samt motiverar till fortsatt miljöarbete. 
 
En stor del av miljöledningssystem är den ökade dokumentationen som krävs. I organisationer 
upprättas rutiner och system som möjliggör att dokument kan läsas, granskas, uppdateras samt 
godkännas av berörda parter. För att detta skall fungera krävs att samtliga parter inom 
organisationen är väl insatta i hur det fungerar och varför. Hos Wiklunds Åkeri AB var 
dokumentationen den största förändringen som personalen upplevde. Den innebar ytterligare 
arbetsmoment för dem. Både Nina Karlsson och Lars Levin har förklarat att åkeribranschen 
redan arbetar med mycket dokumenthantering. Anledningen är enligt dem ett strukturerat 
regelverk och krav från speditörer. Vi tror att den ökade dokumentationen är en av största 
anledningarna till att motstånd möts från personalen. För att försöka undgå motstånd tror vi att 
det är viktigt att företag ser förändringar utifrån de olika förändringsteorier som presenterats i 
teorikapitlet, såsom Lewins modell. Där tydliggörs vikten av att föra diskussioner med de 
anställda för att de skall få en chans att ge sin syn på saken, innan ett införande blir aktuellt. 
Dokumenthanteringen som ISO 14001 kräver medför att allt dokumenteras vilket innebär att 
vid tveksamheter finns allt dokumenterat och kan enkelt sökas upp. 
 
Lars Levin ställer sig positiv till dokumenthanteringen eftersom han tror att detta medför ökad 
kontroll på företaget. Vi anser att ökad dokumentation kan vara positivt eftersom det ökar 
kontrollen och systemet gör det enkelt att söka upp vad som tidigare hänt. Dock tror vi att det 
kan innebära en omfattande tidsperiod innan dokumentationshanteringen ingår i det 
vardagliga arbetet. Innan företag nått dit kan det anses besvärligt och enbart merarbete, vilket 
kan göra att det blir motsättningar vid införande av ett miljöledningssystem.     
 
Efter en period på tre år genomgår företag en omcertifiering där det kontrolleras lika grundligt 
som vid första certifieringen. Anledningen är att företag skall sträva efter ständiga 
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förbättringar och förbättras i den mån som är möjligt, sedan förra certifieringen. Nina 
Karlsson på Wiklunds Åkeri AB uppfattar omcertifieringen som mer noggrann och krävande 
än första certifieringen. Kontroller görs på andra punkter än tidigare och det krävs 
förbättringar från företaget på de punkter som redan kontrollerats. Per-Olof Winberg på SFK 
Certifiering anser dock att de har förståelse för företag vad gäller krav om ständiga 
förbättringar och påpekar att de är medvetna om att företag kommer till en punkt där det inte 
längre är ekonomiskt försvarbart. Vi tror att de krav som ställs vid omcertifiering kan 
upplevas som mer krävande än vid första certifieringen. Trots allt är ständiga förbättringar ett 
ledord inom ISO 14001 och något som måste eftersträvas. Som Per-Olof Winberg påpekade 
kan företag hävda att det vid en viss nivå inte längre är ekonomiskt försvarbart med 
förbättringarna. Var denna gräns går är svår att definiera och vi tror att det relativt ofta uppstår 
diskussioner gällande detta emellan företag och certifieringsorgan. 
 

6.4  Nytta Versus Kostnad  
 
Att implementera ISO 14001 genererar flera fördelar och några som kan nämnas är, ökad 
kontroll, mer motiverad personal, konkurrensfördelar samt ökat miljöansvar. Enligt studien 
gjord av studenterna vid Lunds universitet visas att den främsta anledningen till att företag 
väljer att certifiera sig beror på krav från kunder.  
 
Vi börjar med att diskutera anledningen till varför ett företag väljer att införa 
miljöledningssystem. Av de intervjuer vi genomfört svarar våra respondenter att det är på 
grund av att kunder och leverantörer ställer krav. Kunder och leverantörer vill att företag som 
de har affärsrelationer med skall ta sitt miljöansvar och arbeta mot en hållbar utveckling. 
Förutom denna orsak så kommer i andra hand ägarens initiativ. I Wiklunds Åkeri AB är 
ägaren intresserad och insatt i miljöarbete, men det var först när det ställdes krav från en av 
deras största kunder, byggbranschen, som de bestämde sig för att implementera 
miljöledningssystemet ISO 14001. Enligt Nina Karlsson hade Wiklunds Åkeri AB certifierat 
sig i vilket fall som helst. Vi tror att fallen är få där företag certifierar sig innan kunderna 
kräver det. Certifiering innebär inte bara en hög kostnad utan kräver mycket tid och resurser 
av företag, vilket gör arbetet med implementering omfattande. Vi har förstått att certifiering 
av ISO 14001 inte bara innebär ett ”pappersbevis” utan är ett genomgående system som utgör 
en omfattande del i det vardagliga arbetet. 
 
Förutom att konkurrensfördelar uppnås följer flera fördelar. I studien: Har små och 
medelstora konkurrensfördelar av miljöledningssystem? visas att personalen blir mer 
motiverade av miljöledningsystem. Detta för att de blir mer engagerade och involverade i 
arbetet med att utveckla företaget. Lars Levin ser positivt på detta och berättar att mer 
motiverad och engagerad personal leder till positiv utveckling av företaget och möjliggör 
expansion på lång sikt. Vi anser att engagerad och involverad personal leder till högre kvalitet 
på arbetet. Precis som förändringsteorin visar är det viktigt att tidigt informera och engagera 
personal i beslut och stundande förändringar. Detta leder, enligt oss, till att personal känner 
sig delaktiga vilket medför att förändringar lättare kan genomföras. Vi anser att personalen är 
grunden till företagets utveckling och utan engagerad och involverad personal är det svårt för 
företag att växa på lång sikt.  
 
Kostnader som en implementering av ISO 14001 innebär är relativt stor. Enligt studien gjord 
av studenter i Lund beräknas kostnaden för införande och drift av ett miljöledningssystem till 
högst 2 % av omsättningen. Hos Wiklunds Åkeri AB blev kostnaden för införandet av ISO 
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14001 Nina Karlssons lön. Vid val av extern resurs bör företag begrunda hur miljöarbetet 
skall skötas efter att certifiering är gjord, efter den externa resursen lämnat företaget. ISO 
14001 är ett system som kräver dagligt arbete och det är viktigt att det finns en ansvarig 
person. Väljer företag att ta hjälp av extern konsult är det bra om någon inom företaget 
utbildas för att i fortsättningen ansvara för miljöarbetet.  
 
Enligt studien som använts i empirin redogörs vad de totala driftskostnaderna för företag per 
år beräknas uppgå till. Nedanstående tabell visar kostnaderna uppdelat i de olika grupperna.  
 

Storleksgrupp Genomsnittlig driftskostnad 
( SEK/År) 

Genomsnittlig 
driftskostnad 

(SEK/Anst och 
år) 

Grupp 1 (< 19 anst.) 19550 2201 
Grupp 2 (20-49 anst.) 50125 1834 
Grupp 3 (50-110 anst.) 79500 823 

 
Figur 7: Genomsnittlig driftskostnad per anställd och år för de intervjuade företagen. 
 
Driftkostnaden, för de företag som undersökts i studien, befinner sig inom intervallet 10 000-
350 000 kronor per år. Den genomsnittliga kostnaden för dessa företag är således 62 000 
kronor. Vi tolkar ovanstående tabell som att driftkostnaderna är relativt konstanta eftersom 
den genomsnittliga driftskostnaden per anställd sänks desto fler anställda företaget har. Hos 
Wiklunds Åkeri AB består driftkostnaden för miljöledningssystemet främst av Nina Karlssons 
lön. Vi tror att den genomsnittliga driftskostnaden pendlar beroende på hur företag väljer att 
anskaffa resursen som krävs för att driva ett miljöledningssystem. Väljer de exempelvis att 
enbart anlita extern expertis antar vi att kostnaden ökar. I fallet Melvin Levin Åkeri AB 
framgår det att de förmodligen kommer anlita extern expertis vid ett införande och på längre 
sikt utbilda en resurs inom företaget.  
 
Vid jämförelse mellan studiens resultat och uppgifter lämnade av Nina Karlsson på Wiklunds 
Åkeri AB, framgår det att studiens genomsnittliga driftkostnader är lägre än de kostnader som 
Wiklunds Åkeri AB uppskattas ha. Detta förklaras av att Wiklunds Åkeri AB har cirka 130 
anställda medan grupp 3 har en högst 110 anställda. Nina Karlsson berättade att 
miljöledningssystemet upptog cirka 25 % av hennes arbetstid. Vi anser det rimligt att det finns 
kostnader utöver Nina Karlssons lön som bör läggas till. Melvin Levin Åkeri AB kan 
jämföras med studiens grupp 3. Detta innebär att Melvin Levin Åkeri AB beräknas få 
genomsnittliga driftkostnader på cirka 80 000 kr per år. Givetvis är detta ungefärliga summor 
men studien ger oss en aning om vilka kostnader det rör sig om. 
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7. Slutsats 
 
 
Följande kapitel behandlar uppsatsens problemställning och presenteras nedan. Vi skall 
utifrån analys kapitlet besvara uppsatsen syfte samt ge våra egna åsikter. 
 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka vad ISO 14001 innebär för ett företag. Vi ville undersöka 
hur implementering går till, tillvägagångssätt vid certifiering samt hur förändringar mottas i 
organisationer. Uppsatsen skall leda fram till beslutsunderlag för ledningen i Melvin Levin 
Åkeri AB om huruvida implementering av ISO 14001 är aktuellt eller inte.   
 
Vi börjar med att diskutera huruvida implementeringen gick tillväga i Wiklunds Åkeri AB. I 
åkeriet anställdes år 1999 Nina Karlsson som vid den tiden var nyutexaminerad miljöingenjör. 
Hon blev ansvarig för ISO 14001 arbetet och färdigställde rutiner och kartlade processer i 
företaget. Genom detta arbete kunde Wiklunds Åkeri AB bli ISO 14001 certifierade. Wiklund 
Åkeri AB hade redan kvalitetsledningssystemet ISO 9000 i botten. Detta gjorde arbetet med 
ISO 14001 enklare eftersom det nya systemet integrerades i det redan befintliga systemet. För 
att underlätta implementeringen användes ett redan certifierat åkeri som bollplank. 
 
Gällande huruvida Melvin Levin Åkeri AB skall gå tillväga för att implementera ISO 14001 
anser vi att det första som bör göras är att ta kontakt med ett liknande företag i branschen. 
Kontakt med ett redan certifierat företag leder till att vissa hinder och problem kan undvikas. 
Exempel på hinder som lättare kan hanteras är hur personalen skall informeras och göras 
delaktig.  
 
Vi förstår att implementering av miljöledningsystem är både komplext och resurskrävande 
vilket föranleder oss tro att ett bollplank är en viktig resurs. I Melvin Levin Åkeri är det inte 
aktuellt att i dagsläget anställa en person som skall implementera miljöledningssystemet, 
istället kommer extern resurs att anlitas. Anledningen till detta är att kompetensen inte finns 
inom företaget idag. Den externa resursen kommer att arbeta med en person i ledningen för att 
företaget skall ha kontroll. Av de slutsatser vi har kommit fram till verkar detta angreppssätt 
vara en god idé. Externa resurser leder ofta till högre kvalitet på arbetet samtidigt som 
chansen finns att utbilda någon i företaget.  
 
Tidsperioden från att beslut om ISO 14001 tas tills en certifiering är aktuell rör sig om cirka 
1-2 år. Under denna period skall samtliga processer och rutiner fastställas och kartläggas, 
vilket är både resurs- och tidskrävande.  
 
I Wiklunds Åkeri AB tog implementeringsprocessen cirka ett år. Det skall tas i beaktande att 
företaget redan hade ett kvalitetessystem i botten vilket förenklade imlementeringen. Det nya 
systemet integrerades i det redan befintliga systemet vilket förkortade processen. 
 
Om Melvin Levin Åkeri AB tar beslut om att införa ISO 14001 är det sannolikt att processen 
sträcker sig över en längre tidsperiod, upp emot två år. Melvin Levin Åkeri AB har idag inte 
något ledningssystem vilket gör att ett sådant måste byggas upp ifrån grunden. 
Implementeringsarbetet kommer handhas av en extern resurs eftersom kompetensen inte finns 
i företaget idag.  
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De största förändringarna om Melvin Levin bestämmer sig för att implementera ISO 14001 
blir enligt våra slutsatser, den ökade dokumenthanteringen. Den ökade dokumenthanteringen 
kan leda till diskussioner och motstånd bland personalen, vilket Wiklunds Åkeri AB berättade 
om. Det är viktigt att kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar väl och att alla 
ges en chans att säga sin mening. Enligt några av de förändringsteorier som finns berättas hur 
viktigt det är att beslut förankras hos personalen innan de genomförs. För att förändring skall 
vara möjlig och smidig kävs att samtliga medarbetare förstår bakgrunden och syftet för att det 
skall lyckas. Rådet blir således att frågan om implementering bör diskuteras med de anställda 
innan beslut fattas.  
 
Till sist skall vi diskutera nyttan med miljöledningssystem. Efter gjorda intevjuer och studien: 
Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av miljöledningssystem? har vi kommit 
fram till följande. Miljöledningsystem behöver inte leda till fler kunder men kan vara 
skillnaden mellan övelevnad och konkurs. Om företag inte marknadsför ISO 14001 
certifiering är det svårt att fånga in nya kunder. För att marknadsföring av systemet skall vara 
möjligt krävs stora ekonomiska satsningar. Med ISO 14001 är chansen stor att befintliga 
kunder kan behållas och således bidra till företagets överlevnad. En annan fördel med 
miljöledningssystem är den ökade kontrollen som implementering möjliggör. 
Dokumentationen och kartläggandet av samtliga processer och rutiner i företaget leder till att 
ineffektiva och resurskrävande delar kan elimineras. Detta leder till att kontroll och 
effektivitet ökar. 
 
Kostnaden för implementering av ISO 14001 är relativt hög och Melvin Levin Åkeri AB kan 
räkna med en högsta kostnad på 2 % av omsättningen. Kostnaden skall sättas i relation till 
fördelarna och utifrån detta skall beslut tas. Som vi sett i gjorda undersökningar, inför inte 
företag ISO 14001 förrän kunder kräver det. Vissa gör det på grund av andra anledningar, 
men i de allra flesta fall beror en implementering på krav ifrån kunder.    
 
Sammanfattningsvis vill vi säga, en implementering av ISO 14001 medför många fördelar. 
Kontrollen i företaget ökar, personalen blir mer motiverad och kunder behålls. Alla dessa 
fördelar talar för en implementering men kostnaden för systemet är relativt hög. Innan en 
implementering kan ske är det viktigt att företaget är väl medvetet om de kostnader som 
uppstår samt hur dessa eventuellt kan täckas. ISO 14001 innebär omfattande arbete som 
ständigt skall förbättras och det är viktigt att förstå att en ISO 14001 certifiering inte ”bara är 
en bit papper” utan ett levande system som kräver ständig förbättring och tillsyn.  
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