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vår handledare Robert Jonsson som varit ett fantastiskt bollplank och väglett oss till 

denna slutprodukt. Balans i uppsatsskrivandet har varit ett ständigt ledord; ett tankesätt 

som vi tar med oss framöver i livet. Vi vill dessutom tacka våra kurskamrater som har 

gett konstruktiv kritik under arbetets gång samt Martin på Sura Magnets AB och Carina 

på Merx Svenska AB som gjort denna studie möjlig.  
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Sammanfattning)
 
Titel:  Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont. En kvalitativ studie om 

svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 
2015 år uppdatering. !  

   
Författare:  Anton Axelsson och Victor Melkersson 
 

Handledare: Robert Jonsson 
 

Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och 
medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem 
är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat 
sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. I och med uppdateringen ISO 
14001:2015 tillkom nya krav där organisationer har tre år på sig att 
uppdatera standarden. Det är därmed relevant att studera svenska SMF 
som nyligen uppdaterat sin miljöcertifiering samt att få ta del av deras 
upplevelser. 
!

Syfte: Denna studie ämnar bidra med kunskaper om hur små- och medelstora 
företag upplever de drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer som 
uppstår vid implementeringen av ISO 14001.   

 
Metod:  En kvalitativ flerfallstudie på två fallföretag med fokus på företagens 

subjektiva upplevelser kring ämnet har bedrivits. Dokumentgranskning 
samt intervjuer har legat till grund för en hermeneutisk narrativ tolkning 
där empirin har presenterats i form av berättelser.  

   

Slutsats: Kundkrav är enligt studien den dominerande drivkraften att implementera 
ISO 14001 för SMF. Implementering och upprätthållande av ISO 14001 
visar sig vara utmanande på grund av internet motstånd och att standarden 
inte är optimal för företagens struktur, där ISO 14001:2015 inte har 
upplevts underlättande för denna problematik. Många positiva effekter kan 
konstateras som implikationer, men det går att diskutera om dessa väger 
tyngre än de försvårande faktorerna. I takt med att kundkraven på ISO 
14001 ökar har dessa SMF inte mycket att säga till om vilket grundar vår 
slutsats att SMF kan uppleva ISO 14001 som ett nödvändigt ont.  

 

Nyckelord:  ISO 14001, ISO 14001:2015, miljöledningssystem, drivkrafter, barriärer, 
små- och medelstora företag, SMF  

  



Abstract))
 
Title: The environmental certification ISO 14001 - A necessary pain. A 

qualitative study on the perceived experiences for small and medium-sized 
enterprises after the last update of ISO 14001 in 2015.  

 

Authors: Anton Axelsson and Victor Melkersson 

 

Supervisor: Robert Jonsson 

 

Background: Implementing sustainability management tools for SMEs has been 
problematic according to earlier studies. Environmental Managemt System 
(EMS) is a popular tool where many Swedish SMEs is certified to the 
EMS-standard ISO 14001. The update of the standard ISO 14001:2015 
included several new criteria for organizations to fulfill where they have a 
transition period of three years to update their certification. It is therefore 
relevant to study Swedish SMEs who recently updated their certification 
to let their own experiences come through.  

 

Purpose: This study aims to contribute with knowledge to how SMEs experience 
drivers, barriers and practical implications connected to the 
implementation of ISO 14001.!!

 

Method: A qualitative multiple case study on two SMEs has been conducted with 
focus on the cases’ subjective perceptions. Document studies and 
interviews will provide a hermeneutic narrative interpretation where each 
case is presented as a narrative.    

 

Conclusion: Customer demands are according to the study the most significant driver 
for these SMEs to implements ISO 14001. The implementation and 
maintenance of ISO 14001 appears to be a challenge caused by internal 
resistance and the fact that the standard is not optimal for the structure of 
SMEs. We have not found indications that ISO 14001:2015 helps SMEs to 
tackle this problem. However, many positive implications have been 
found, although it is disputable if the positive aspects are larger than the 
barriers. As the customer demands are increasing, SMEs appear to have 
little to say which leads to the conclusion that ISO 14001 can be perceived 
by SMEs as a necessary pain.      

  

Key words: ISO 14001, ISO 14001:2015, environmental management system, EMS, 
drivers, barriers, small and medium-sized enterprises, SME! 
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!

1! Inledning!
I detta kapitel kommer vi redogöra för bakgrunden till ämnet för att ge er läsare en 

grundlig introduktion. Genom att problematisera ämnet ämnar vi visa varför syftet med 

vår studie är relevant för praktiker och forskare.  

1.1! Introduktion)till)miljöarbete)i)små<)och)medelstora)företag)

Företags inverkan på samhället har sedan länge diskuterats. Bowen (1953) definierade 

Social Responsibilities of Businessman (SRB) som företags ansvar att inrätta policys, ta 

beslut och utföra handlingar som ligger i linje med de objektiv och värderingar vårt 

samhälle har, med anledning av företags stora inverkan på samhället. SRB kan enligt 

Carroll (1979) anses vara ursprunget till nutidens vedertagna begrepp Corporate Social 

Responsibility (CSR). Europeiska Unionen (2011) definierar CSR som “the 

responsibility of enterprises for their impacts on society”. Enligt Grankvist (2009) kan 

CSR beskrivas med tre ansvarsområden utifrån företags frivilliga samhällsansvar - 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.  

  

I takt med att CSR har vuxit som begrepp har företag börjat integrera det i sina 

verksamheter där forskning kring CSR och verksamhetsstyrning har från ett tidigare 

fokus på större företag (Thompson & Smith, 1991) även börjat inkludera Små och 

Medelstora Företag (SMF) de senaste tjugo åren (Johnson & Schaltegger, 2016). SMF 

definieras som företag med 10 - 249 anställda med en årsomsättning som inte överstiger 

50 miljoner euro alternativt en balansomslutning under 43 miljoner euro (EU, 2003). 

Att CSR för SMF är viktigt för oss alla kan exemplifieras av uppskattningen att SMF 

runt om i världen står för 70 % av den globala föroreningen (Hillary, 2000; Revel, 

Stokes & Chen 2010).  

 

Ett sätt att integrera CSR i verksamheter är att använda sig av sustainability 

management tools, som vi författare valt översätta till hållbara styrmedel, vilket 

möjliggör för chefer inom företag att operationalisera och koordinera hållbara strategier 

med syftet att reducera negativ social och miljöpåverkan, framlyfta positiva effekter och 
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samtidigt bibehålla konkurrenskraft (Johnson & Schaltegger, 2016). Dessa styrmedel 

har föreslagits i flertalet publikationer för implementering i SMF (ibid) och har 

undersökts både på europeisk nivå (Starkey, 2000) samt mer landspecifikt i exempelvis 

Nederländerna (Graafland, van de Ven & Stoffele, 2003), Italien (Tencati, Perrini & 

Pogutz, 2004) och Storbritannien (Brammer, Hoejmose & Marchant, 2012). 

 

Det hållbara styrmedel för SMF som är mest frekvent förekommande i publikationer 

enligt Johnson och Schaltegger (2016) är environmental management system, på 

svenska miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är enligt NE (2017a) ett 

”frivilligt system med syfte att etablera rutiner för systematiskt miljöarbete i företag och 

andra verksamheter”. Ett populärt sätt att etablera dessa rutiner är att arbeta efter ISO 

14001 (Hillary, 2000) vilket är en internationell standard som företag kan bli 

certifierade mot med syftet att standardisera krav för ett miljöledningssystem (ISO, 

2015a). En tillämpning av standarden kan bevisa för anställda och styrande i företag, 

samt externa intressenter, att miljöpåverkan uppmärksammas och mäts i ett företag. Den 

tidigare standarden, ISO 14001:2004, blev uppdaterad 2015 till ISO 14001:2015 där 

ytterligare krav på företag och organisationer tillkom. Från och med att ISO 14001:2015 

publicerades har företag som innehar en ISO 14001:2004-certifiering tre år på sig att 

uppfylla de nya kraven under en övergångsperiod, annars mister de sin miljöcertifiering 

(ibid). Beroende på vilken mognad företags befintliga miljöledningssystem har väntas 

den nya standarden kräva arbetsinsatser därefter (Swedish Standards Institute, 2015).  

 

2015 uppgick det internationella antalet ISO 14001-certifierade till över 300 000 (ISO, 

2015b), varav cirka 3500 företag och organisationer i Sverige (ISO, 2015c). Bland de 

svenska SMF som bedriver aktivt miljöarbete är ISO 14001 det vanligaste verktyget där 

vart femte småföretag och vartannat medelstort företag har implementerat standarden 

(Tillväxtverket, 2012). 
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1.2! Problemdiskussion)

Jones (1980) identifierade tidigt ett gap mellan teori och praktik, där ett behov för 

chefer att veta hur CSR-principer skulle kunna tillämpas i verksamhetsstyrning i 

praktiken beroende på specifika situationer konstaterades. Thompson och Smith (1991) 

menade att detta gap gör det än svårare för SMF att styra mot CSR. Detta gap hävdar vi 

författare även visar sig idag då implementering av hållbara styrmedel för SMF är 

kopplade till barriärer (Johnson & Schaltegger, 2016). Dessa barriärer kan grupperas in i 

interna och externa tillkortakommanden (ibid).  

 

De interna barriärerna har i tidigare forskning handlat om brist på kännedom om 

hållbarhetsfrågor (Revell & Blackburn, 2007), avsaknad av synbara positiva effekter 

(Brammer, Hoejmose & Marchant, 2012) och brist på kunskap och expertis inom 

hållbarhetsfrågor som kan leda till reaktiva och inte långsiktiga strategier i 

kärnverksamheten (Schaper, 2002). Brist på personal och finansiella resurser utgör även 

interna barriärer där tidsbrist hos anställda inom SMF har beskrivits som det största 

hindret (Burke & Gaughran, 2007).  

 

De externa barriärerna som identifierats i tidigare studier är att hållbara styrmedel 

upplevs för formella för SMF som ofta är flexibla och informella i sina strukturer 

(Ammenberg & Hjelm, 2003; Perrini & Tencati, 2006). Dessutom är hållbara styrmedel 

och standarder många gånger anpassade till nationella och internationella sammanhang 

vilket kan skapa problem på lokal nivå för SMF (Perrini & Tencati, 2006; Revell & 

Blackburn, 2007). En ytterligare barriär som identifierats är att företagsledningar inte 

har visat intresse för hållbarhetsfrågor. Om ledningen och företaget har en negativ 

inställning till dessa frågor så reflekteras det nedåt i organisationen på ett liknande sätt 

och då kommer inte några satsningar inom området att göras (Hillary, 2004). 

 

Men vad är det som driver SMF att implementera hållbara styrmedel i sin verksamhet 

då det verkar vara kopplat till flertalet barriärer? Huvudanledningarna kan vara 

förenklad hantering av lagförändringar, bättre styrning mot intressenter, minskad 

komplexitet, förbättrad utvärdering av verksamhet som underlättar och stödjer 
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beslutsfattanden, förbättrade prestationer samt förbättrat lärande och innovation inom 

organisationer (Johnson och Schaltegger, 2016).  

 

Som vi nu kan konstatera har studier påvisat både drivkrafter och barriärer vid 

implementering av hållbara styrmedel för SMF. I en svensk kontext när svenska SMF 

tillfrågas varför de inte har implementerat något hållbarhetsarbete uppges avsaknad av 

tid, resurser och kunskap som största barriärerna för att kunna genomföra det 

(Företagarna, 2015). Det råder även en brist på stöd från offentliga organ samt en brist 

på kunskap ifall det överhuvudtaget är lönsamt eller inte (Tillväxtverket, 2014). Dock så 

väntas konkurrenskraft inte endast avgöras av traditionella konkurrensfördelar i 

framtiden, utan det kommer bli viktigare för företag att vara i framkant med 

miljöarbeten för att matcha kraven som kommer ställas på marknaden (ibid). 

 

Det finns alltså en övertäckande förståelse kring drivkrafter och barriärer kopplat till 

hållbarhetsarbete för SMF ur ett globalt och svenskt perspektiv. Dessutom väntas det 

vara en viktig faktor till att vara konkurrenskraftig i framtiden. Revell, Stokes och Chen 

(2010) påvisar även ett glapp mellan value-action på kunskap och användning av 

hållbara styrmedel där Johnson och Schaltegger (2016) hävdar att djupare förståelse 

skulle kunna minska glappet och tydliggöra de möjliga positiva ekonomiska effekterna 

för SMF. Med denna bakgrund ser vi ett behov av att vidare undersöka drivkrafter, 

barriärer och praktiska implikationer för SMF kopplade till hållbara styrmedel.  

 

Då miljöledningssystem ter sig vara ett populärt hållbart styrmedel för SMF samt att de 

svenska SMF som bedriver aktivt miljöarbete i huvudsak använder standarden ISO 

14001 kommer vi hädanefter fokusera på detta. Ett miljöledningssystem är som tidigare 

nämnt ett frivilligt systematiskt miljöarbete, men huruvida en internationell standard 

som ISO 14001 är kan beskrivas som frivillig verkar dock vara tvetydigt. Djelic och 

Sahlin-Andersson (2006) beskriver internationella standarder som soft laws där “soft” 

åsyftar den frivilliga aspekten av standarden medan “law” belyser att om företag inte 

samtycker med standarden så får det konsekvenser.  

 

För att sätta problematiken i en nutida svensk kontext hävdar vi att det är särskilt 

intressant att studera ISO 14001:2015 som är en uppdaterad standard av ISO 

14001:2004. Många företag ställs nu inför en ny utmaning och förändringsarbete då 
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flertalet kriterier har ändrats inom standarden där tre år ges att genomgå uppdateringen. 

Genom att studera svenska SMF som nyligen gått igenom processen att uppdatera sin 

miljöcertifiering till ISO 14001:2015 ser vi en möjlighet att kunna fördjupa förståelsen 

för vilka drivkrafter som spelade in för att genomgå processen, vilka barriärer de 

upplevde samt vilka praktiska implikationer som uppkommit kopplat till 

miljöcertifieringen i stort.  

1.3! Syfte)
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om vilka drivkrafter och barriärer 

som små- och medelstora företag upplever vid implementeringen av 

miljöledningsstandarden ISO 14001. För att även bidra med en användbarhet av studien 

för liknande företag kommer praktiska implikationer kopplat till miljöcertifieringen att 

belysas. Syftet kan således sammanfattas med följande övergripande forskningsfråga: 

Hur upplever små- och medelstora företag de drivkrafter, barriärer och praktiska 

implikationer som uppstår vid implementeringen av ISO 14001? 

 

För att besvara forskningsfrågan har vi arbetat efter följande delfrågor: 

 

•! Vilka drivkrafter uppstår för små- och medelstora företag vid implementeringen 

av ISO 14001?!

•! Vilka barriärer uppstår för små- och medelstora företag vid implementeringen av 

ISO 14001?!

•! Vilka praktiska implikationer kan små- och medelstora företag se kopplat till 

ISO 14001? !
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1.4! Kunskapsanspråk)
Med den här studien ämnar vi författare att göra ett bidrag till den existerande 

forskningen kring drivkrafter och barriärer vid implementeringen av hållbara styrmedel 

för SMF med ett särskilt fokus på miljöledningsstandarden ISO 14001. Tidigare 

forskning har huvudsakligen fokuserat på stora företag och framförallt på tidigare 

versioner av miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I och med uppdateringen år 

2015 ser vi ett behov av att öka kunskapen om den. Det är relevant att undersöka 

drivkrafter och barriärer samt vilka implikationer detta kan få för SMF på grund av att 

de utgör en så pass stor del av den globala föroreningen att deras miljöpåverkan inte kan 

negligeras.  

1.5! Avgränsningar)
Studien har avgränsats till ett hållbart styrmedel i form av miljöledningsstandarden ISO 

14001. Med hänsyn till uppdateringen av standarden samt att den är frekvent använd i 

Sverige och övriga världen finner vi det relevant att studera just detta hållbara 

styrmedel. Med avgränsningen till ISO 14001 berör vi därmed enbart den miljömässiga 

delen av hållbara styrmedel och som en följd av det har endast tillverkande företag 

studerats då de anses ha en större miljöpåverkan än tjänsteföretag (NUTEK, 2003). Vi 

har valt att använda EU:s definition av SMF för att få en standardiserad avgränsning av 

urvalsgruppen. Den geografiska avgränsningen har varit Östergötland och motiveras 

utifrån tidsaspekten då vi har en begränsad tidsram samt kostnadsaspekten då vi inte 

ansökt om ekonomiskt stöd för studien.  

 

 

 !
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2! ISO!14001!

För att underlätta för er som läsare kommer vi i detta kapitel beskriva mer ingående vad 

ISO 14001 är samt de begrepp som är viktigast att förstå för att kunna tillgodose sig 

resterande delar av studiens innehåll.  

2.1! Introduktion)
ISO 14001 är en internationell standard som är till för att standardisera krav för ett 

miljöledningssystem (ISO, 2015a). ISO 14001:s första upplaga lanserades 1996 (ISO 

14001:1996) där arbetet inleddes 1991 efter externa påtryckningar från FN. Dessutom 

hade kvalitetsledningssystemet ISO 9001 lanserats framgångsrikt dessförinnan där även 

ett behov för en liknande standard för miljöledningssystem fanns (Krut & Gleckman, 

1998). ISO står för Internationella Standardorganisationen och arbetar övergripande 

med standardiseringsfrågor på regional och internationell nivå (NE, 2017b).  

 

Syftet med ISO 14001 är att hjälpa organisationer och företag med förbättrad 

miljöprestanda i form av mindre utsläpp, effektiv resurshantering, konkurrensfördelar 

och tilltro från sina intressenter (ISO, 2015a). ISO 14001, som ingår i Internationella 

Standardorganisationens serie ISO 14000 av standarder för miljöledningssystem, har 

sedan sin lansering blivit en populär standard för företag och organisationer att certifiera 

sig mot (Hillary, 2000). Certifieringen görs av ackrediterade kontrollorgan där krav 

ställs på att miljöaspekter av verksamheten har identifierats samt att ett program för att 

uppnå satta mål har konstruerats (NE, 2017c). Det finns många fördelar med att vara 

certifierade och det bevisar för ett företags intressenter att standarderna är korrekt 

implementerade (ISO, 2015a).  
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2.2! Implementering))

För att kunna implementera ISO 14001 krävs arbete enligt Plan-Do-Check-Act med 

syftet att ständigt förbättra verksamheten (ISO, 2015a). Detta tillvägagångssätt 

illustreras nedan.  

 
 
Figur 2.1, Egenkonstruerad figur av Plan-Do-Check-Act. 

 

För att ständigt förbättra verksamheten är ISO 14001 uppbyggt efter fem huvuddelar 

med tillkommande aspekter. Först införs en miljöpolicy med efterföljande planering där 

miljöaspekter, legala krav, miljömål och handlingsplaner tas i beaktning. Efter följer 

införande och tillämpning där kommunikation och utbildning är viktigt för att öka 

medvetenheten och tilldela ansvarsroller inom organisationen. Dessutom tillkommer 

krav på dokumentation till verksamhetsstyrning samt beredskap för agerande vid 

nödlägen. Efter införandet sker uppföljning där organisationen mäter sin miljöprestanda, 

utvärderar lagar och krav samt internt reviderar sina dokument. Slutligen sker 

ledningens genomgång när samtliga tidigare nämnda punkter gås igenom. Genom att 

arbeta efter Plan-Do-Check-Act och dessa fem huvuddelar ska organisationer 

kontinuerligt åstadkomma ständiga förbättringar i sitt miljöarbete (Brorson & Almgren, 

2013).  
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2.3! Skillnaden)mellan)ISO)14001:2004)och)ISO)14001:2015)

Som tidigare nämnt i denna studie har ISO 14001 uppdaterats med nya krav från 2004 

till 2015 där en organisation som innehar en ISO 14001-certifiering har tre år på sig att 

uppdatera standarden för att få behålla den. Nedan kommer de största skillnaderna att 

gås igenom kortfattat som är baserat på SIS (2015) genomgång av vad som har ändrats. 

 

I 2015 års uppdatering har inledningsvis kapitelindelningen ändrats, vilket innebär en 

ny struktur. Numera är alla ISO:s standarder strukturerade efter samma kapitel med 

syftet att underlätta för företag att arbeta efter flera standarder samtidigt. Dessutom 

tillkom ytterligare krav att företag ska kartlägga vad deras miljöledningssystem kan 

åstadkomma för resultat i olika frågor där syftet med höjd miljöprestanda kopplat till 

ISO 14001 tydliggörs än mer. Företag måste utöver detta göra en riskanalys där risker 

och möjligheter som kan påverka miljöledningssystemets resultat identifieras. Företag 

ska även identifiera vilka deras mest relevanta intressenter är samt intressenters 

förväntningar på företagets verksamhet. Det ställs också högre krav på tydlig 

kommunikation mot dessa intressenter, samt kommunikation internt. Ett större ansvar 

läggs på högsta ledningen i företag som måste engagera sig i miljöfrågor och förankra 

beslut från högsta nivå (ibid).  
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2.4! ISO)14001)och)ISO)9001)
Då ISO 9001 av många ses som föregångaren till ISO 14001 (Krut & Gleckman, 1998) 

är det relevant att nämna ISO:s standard för kvalitetsledningssystem, som kommer 

nämnas löpande senare i denna studie. ISO 9000 är en serie internationella standarder 

för kvalitetssäkring av kvalitetsledning (NE, 2017d) där organisationer kan 

kvalitetscertifiera sig mot ISO 9001. ISO 14001 är även konstruerat så att det både går 

att användas separat och kombinerat med andra ledningssystem som ISO 9001 (Brorson 

& Almgren, 2013). Dessutom får företag som levererar varor och tjänster mer och mer 

frågor kring ISO 9000 och ISO 14001 samt krav att vara certifierade efter en standard 

(ibid). Nedan illustreras hur dessa två olika standarder där uppbyggda på ett 

övergripande liknande sätt.   

 

 
 
Figur 2.2, Jämförelse av ISO 14001 och ISO 9001. Rekonstruktion av Brorson och 
Almgrens (2013) figur.   
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3! Forskningsprocess!

I det här kapitlet presenteras först de vetenskapliga utgångspunkter och vilka 

vetenskapsuppfattningar som kommer ligga till grund för det tankesätt vi författare har 

med oss genom hela studien. Dessa utgångspunkter motiverar därefter valet av 

metodologiska tillvägagångssätt samt vilken studiedesign som har valts. Därefter 

beskrivs hur insamlandet av studiens empiriska material har gått till och sedan avslutas 

kapitlet med en sammanfattning. 

3.1! Vetenskapsuppfattning)
 
Först vill vi beskriva vår syn på kunskap som kommer ligga till grund för studiens 

utformning. Andersson (2014) presenterar forskningsidealet hermeneutik som vanligt 

förekommande i samhällsvetenskapliga studier där tolkningen och belysningen av 

faktorer runtomkring det uppenbara utgör en viktig del i att förstå ett fenomen. 

Hermeneutiken genomsyras av ett subjektivt förhållningssätt i och med att fenomen inte 

existerar av sig själv eller är oberoende av den betraktandes objektivitet, utan det är 

subjektiviteten som utgör idealets styrka och möjligheten till en mängd olika tolkningar 

(ibid). Vi författare delar den här uppfattningen då det är företagens subjektiva 

uppfattning om problemet vi vill förstå. Den hermeneutiska läran ligger i linje med 

studiens syfte och vi anser att det studerade problemet är för komplext för att ha en enda 

godtycklig lösning. 

 

Valet av perspektiv i studien grundar sig i tidigare utgångspunkt om synen på kunskap 

och hur vi anskaffar oss den. Justesen och Mik-Meyer (2011) har lyft fram tre 

perspektiv som är relevanta för samhällsvetenskapliga studier; det realistiska, 

fenomenologiska och konstruktivistiska perspektivet. 

 

Det realistiska perspektivet är i vår mening inte tillräckligt djupgående för att undersöka 

problemet och dess komplexitet. Som Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver så utgår 

det realistiska perspektivet i grova drag från att det finns en enda verklighet och att man 

generaliserar snarare än att gå på djupet. Det är då snarare förknippat med studier som 

har ett positivistisk forskningsideal medan vi strävar åt det motsatta hållet. 
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Fenomenologin och konstruktivismen delar egenskapen angående vikten att fånga 

subjektiviteten och kontexten i den sociala miljö som ska studeras. De skiljer sig dock åt 

då fenomenologin försöker leva sig in i en miljö som är mer eller mindre stabil och 

orörlig medan konstruktivismen ser miljöer som rörliga och föränderliga (ibid). Vår 

uppfattning är att miljön i SMF är föränderlig, särskilt när de ska implementera en 

standard och måste förändra sitt arbetssätt. Vi delar Jacobsens (2002) och Sellbjers 

(2002) uppfattningar att verkligheten är konstruerad av människor och deras uppfattning 

av verkligheten samt att fenomen blir konstruerade utifrån dessa individers kunskap och 

tidigare upplevelser. Det är alltså med en hermeneutisk tolkning av en föränderlig social 

miljö som konstrueras av de individer som agerar i den som vi kommer kunna bidra 

med ökad kunskap om SMF:s upplevelser vid implementeringen av ISO 14001.  

 

Vidare är det relevant att upplysa er läsare om vilken typ av kunskap vi ämnar att 

studien ska bidra med. Vid komplexa teorier ställs vi inför faktumet att en teori är olika 

sann i olika dimensioner vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) leder till att 

sanning inte går att mäta. Det ligger till grund för det trilaterala sanningsbegreppet med 

tre skilda sanningar som Alvesson och Sköldberg (2008, s.48) beskriver så här: 

 

“Ett representativt vars kriterium är korrespondens med verkligheten, ett 

pragmatiskt vars kriterium är praktisk användning och ett signifikativt som går ut 

på att uppdaga dold mening”. 

 

I denna studie eftersöks huvudsakligen en mening men även en viss användbarhet för att 

studien ska inspirera till fortsatta studier. För att illustrera detta har vi använt oss av 

nyss nämnda författares triangel som visar det trilaterala sanningsbegreppet, och 

placerade punkten närmast meningssidan. Det finns dock en risk att 

forskningsprocessen kan ta skada om man fokuserar för mycket på ett av 

sanningsbegreppen och helt stänger ute de andra två (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

det här fallet, med en tyngd på mening, riskerar vi att påverka resultatet för mycket med 

våra egna åsikter. Vi ämnar därför att sanningsbegreppen användning och 

korrespondens skall få spela en liten roll i studien men att tyngden kommer att ligga på 

att bidra med kunskap i form av mening. 
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Figur 3.1, illustration av Alvesson och Sköldbergs (2008, s. 49) modell där cirkeln 

illustrerar var studiens tyngdpunkt ligger.   
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3.2!Metodologiska)val)

3.2.1! Kvalitativ)forskningsstrategi)

En kvalitativ forskningsmetod är lämplig att använda om syftet är att belysa en fråga ur 

de studerade människornas perspektiv (Bryman & Bell, 2011). Den här studien har som 

syfte att bidra med kunskap om hur SMF upplever implementeringen av ISO 14001 och 

det är därför viktigt att vi lyckas fånga företagens uppfattningar om problemet. Enligt 

Nylén (2005) fokuserar en studie av kvalitativ karaktär på att studera ett fenomens 

djupare mening och inte på att kunna generalisera resultatet över en större population. 

Jacobsen (2002) menar att det är tolkningen som ligger centralt i en kvalitativ studie och 

att man genom den kan skapa en mer nyanserad bild av det undersökta. Vår uppfattning 

är att det behövs djupare förståelse för att kunna ge en rättvis bild av SMF:s upplevelser 

samt att vi kan belysa frågan ur företagens perspektiv. Tolkningen är av stor vikt i den 

här studien och det lämpar sig då enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) att använda sig 

av en kvalitativ studie där man på ett bättre sätt kan utnyttja tolkningar än vid en 

kvantitativ metod.  

 

3.2.2! Forskningsansats)

Vid ett inledande skede i vår forskningsansats behövs det bestämmas vad som driver 

vad gällande teori och empiri. Bryman och Bell (2011) beskriver två motpoler till 

ansatser, deduktiv och induktiv, där en deduktiv ansats innebär att teori styr empirin och 

exempelvis teoretiska hypoteser kan testas. En induktiv ansats är tvärtom där 

undersökningar och resultat ligger till grund för att generera ny teori. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar dock att den deduktiva ansatsen är platt i den meningen att den 

inte är förklarande och saknar undersökning av underliggande faktorer. Den induktiva 

ansatsen har svagheten att försöka generalisera ett resultat på en större population 

utifrån en mindre undersökning på enskilda fall och riskerar då att mista sin 

trovärdighet. Därför lyfter Alvesson och Sköldberg (2008) också abduktion som en 

ytterligare ansats. Det är enligt dem en metod där det, likt induktion, utgås från 

empiriska undersökningar men att sedan teori och tidigare forskning låts spela en större 

roll i analysen av studien. Vidare bygger Kvale och Brinkmann (2014) på med att det är 
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vanligt att använda sig av en abduktiv ansats om man önskar att studera en mer 

dynamisk värld där fokus ligger på människor som antas agera i rörliga miljöer. 

 

Tidigare forskning och teori hjälpte till att identifiera kunskapsluckan inom området för 

den här studien. Men vi ämnar inte driva och testa en hypotes angående problemet eller 

att försöka skapa nya teorier angående SMF:s drivkrafter och barriärer vid 

implementeringen av ISO 14001. Studien kommer utgå från de studerade fallen för att 

sedan tillsammans med relevant tidigare forskning och teori utgöra byggstenarna som 

leder oss till en ökad förståelse för fenomenet och hjälper oss att bidra med ny kunskap. 

Studien kommer därför pendla mellan empiri och teori och kan anses ha en abduktiv 

ansats som kommer underlätta förståelsen och tolkningen av ämnet.  

3.2.3! Litteraturval)

I den här studien används en mix av primär- och sekundärlitteratur. Primärlitteratur 

samlades in i form av intervjuer med fallföretagen där vi går direkt till källan och samlar 

in ny information som inte existerat tidigare. Denna data kommer vara grunden i den 

empiri som vi kommer presentera senare i studien. Sekundärlitteraturen har bestått av 

tidigare studier, böcker författade av forskare främst inom ekonomi och 

samhällsvetenskap samt dokument sammanställda av fallföretagen själva. Rienecker 

och Jørgensen (2008) diskuterar vikten av att lyckas få fram sin egen röst och mening 

med hjälp av andra författares texter. För att lyckas med detta har det under studiens 

gång varit viktigt att endast använda litteratur som kunnat motiveras utifrån syftet med 

studien; att bidra med ökad kunskap om ämnet. Utifrån detta har irrelevant litteratur 

kunnat sorteras bort och relevant litteratur har använts för att förse oss med mer kunskap 

som sedan tillsammans med primärlitteraturen har bidragit till studiens syfte.  

 

 )
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3.3! Studiedesign)och)urval))

3.3.1! Instrumentell)flerfallstudie))

En anledning till att utföra en fallstudie kan vara grundat i en nyfikenhet om hur andra 

individer och organisationer upplever eller uppfattar ett fenomen i relation till ens egen 

uppfattning (Czarniawska, 1998). I linje med det konstruktivistiska perspektivet den här 

studien har vill vi som författare veta mer om hur olika SMF själva upplever fenomenet 

i den miljö som studeras. Därför hävdar vi att det finns motiv att göra en fallstudie då 

det ger en bättre inblick i deras situation.  

 

Johnson och Schaltegger (2016) hävdar att miljöledningsstandarder i SMF är en 

komplex process vilket är en anledning att det kan upplevas problematiskt att 

implementera dessa. I komplexa situationer likt denna kan det enligt Stake (2006) vara 

lämpligt att undersöka flera fall istället för ett enskilt fall. Dessutom är det enligt 

Brunsson och Jacobsson (1998) vanligt att standarder i praktiken kan få helt olika 

effekter i olika organisationer trots att de olika ledningarna har gjort likadana tolkningar 

av standarden. Med dessa argument för att undersöka mer än ett fallföretag känner vi 

oss trygga i valet att utföra studien på mer än ett företag. Vidare lyfter Stake (1995) 

fram en typ av fallstudie som heter instrumentell fallstudie. Vid en sådan studie är inte 

fallföretaget eller fallföretagen i sig det mest intressanta, utan används som ett 

hjälpmedel för att uppnå det primära syftet. I den här studien används fallföretagen som 

ett hjälpmedel för att få en djupare förståelse och kunna bidra med ny kunskap om 

SMF:s upplevelser kring implementeringen av ISO 14001, vilket vi anser motiverar en 

instrumentell flerfallstudie.  

3.3.2! Urvalsprocessen)

Utifrån utgångspunkten i en instrumentell flerfallstudie står det klart för oss att vi inte är 

intresserade av att hitta företag som på något sätt sticker ut mer än andra företag som 

har miljöcertifieringen (Stake, 1995). Det är inte några speciella företag som passar 

utmärkande bra för studien utan alla som ryms inom kriterierna för undersökningen 

skall teoretiskt sett passa lika bra. Urvalet som blir kvar efter bortfallet är de företag 

som är av högst relevans för studiens syfte och är de som enligt oss kan bidra med den 

bästa informationen.  

 



 17 

De kriterierna vi har utgått ifrån är att företagen ska; 

 

•! uppfylla EU:s definition av små- och medelstora företag, 

•! inneha en ISO 14001:2015-certifiering och ha haft en ISO 14001:2004-

certifiering innan dess, 

•! vara ett tillverkande företag, 

•! vara lokaliserade i Östergötland. 

 

När vi genomförde den första sökningen på lämpliga företag använde vi oss av 

hemsidan www.certifiering.nu som drivs i samarbete med ackrediterade 

certifieringsorgan i Sverige. Med detta urval kunde vi hitta 37 företag men eftersom att 

alla kriterier inte gick att ta med i filtreringen var vi tvungna att själva sortera bort 

resterande företag som inte uppfyllde kriterierna. Tillslut fanns 10 lämpliga företag kvar 

som det skulle vara möjligt att utföra studien hos. Samtliga kontaktades via mail där två 

stycken gav medtycke till att delta.  

 

Fallföretagen)

De två företagen som valts ut till studien är Sura Magnets AB och Merx Svenska AB. 

Sura Magnets grundades 1954 i Surahammar men flyttade till Söderköping 1996 och är 

en av de ledande leverantörerna av permanentmagneter till fordonsindustrin, 

medicinteknikindustrin och den allmänna industrin i Norden. De hade enligt 

årsredovisningen 2016 en nettoomsättning på 79 083 tkr och 33 personer anställda i 

företaget. 

 

Det andra företaget, Merx, startade sin tillverkning 1989 och är idag en ledande aktör 

inom skärande bearbetning. De tillverkar detaljer till industrin genom svarvning, 

fräsning och slipning. Företaget har enligt deras årsredovisning 2015 en nettoomsättning 

på 83 854 tkr och 48 personer anställda i företaget. 

 

Respondenter 

Det finns en risk att valet av respondent blir manipulerat om man låter det intervjuade 

företaget själva välja vem som ska intervjuas (Ahrne & Svensson, 2015).  För att 

förebygga den risken önskade vi redan i den initiala mailkonversationen att få utföra 
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intervjuerna med de personerna som vi ansåg vara lämpligast för studien, nämligen en 

anställd med ett miljöansvar. Jacobsen (2002) anser att det kan vara lämpligt att välja ut 

respondenter som är så insatta i ämnet som möjligt och detta anser vi vara passande för 

syftet med vår studie. För att kunna bidra med mer kunskap är det nödvändigt att 

intervjua de personerna som är mest insatta i ämnet. Företagen samt respondenterna 

kommer presenteras mer detaljerat i empirin. 

 

3.4! Dokument)

I enlighet med den hermeneutiska läran innehåller den här studien tolkningar av texter. 

Främst har dokument tolkats med syftet att få en ökad förståelse för vad det är för typ av 

företag som vi tänker ta kontakt med, vilken typ av verksamhet de har samt vilka 

produkter de tillverkar och säljer. Dokumenten har hjälpt oss att få en övergripande bild 

av företagen och ska hjälpa er läsare att lättare kunna ta till er av de mer djupgående 

intervjuerna som presenteras efter dokumentgranskningen.  

 

När vi fick kontakt med våra två fallföretag och bestämde att vi skulle utföra intervjuer 

tillsammans med dem så började vi med att granska dokument som fanns på deras 

hemsidor, som exempelvis policydokument och miljöcertifikat. Vidare granskade vi 

även deras årsredovisningar för de senaste fem åren för att få reda på antalet anställda, 

deras omsättning och annan relevant information. Väl på plats hos företagen fick vi ta 

del av dokument som omfattade deras miljöarbeten samt handlingsplaner.  
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3.5! Intervjuer)

3.5.1! Intervjumetod)

I linje med vårt syfte att bidra med ökad kunskap har vi tidigare argumenterat för 

fördelarna att genomföra en kvalitativ studie. Målet med att genomföra kvalitativa 

intervjuer är för vår del att kunna få utförliga och beskrivande svar på en serie relativt 

enkelt ställda frågor (Trost, 2010). Eftersom att ämnet vi vill undersöka är komplext och 

vi vill veta hur SMF har upplevt det så är det inte särskilt lämpligt att genomföra allt för 

strukturerade intervjuer. Enligt Ryen (2004) är strukturerade intervjuer bäst lämpade om 

man i förväg vet exakt vad man vill ha ut av intervjun. I det här fallet är vi mer 

intresserade av att belysa frågan ur respondenternas perspektiv och har därför valt att 

låta dem prata så fritt som möjligt under intervjutillfällena. Utifrån det 

konstruktivistiska perspektivet kan inte en strukturerad intervju leda till att ny kunskap 

skapas, utan bara spegla forskarnas förutfattade verklighet i den studerade sociala 

miljön (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi valde därför att utföra semistrukturerade 

intervjuer där vi använde oss av ett fåtal teman som respondenterna sedan fick prata och 

resonerat fritt kring. 

 

Valet mellan att utföra fysiska intervjuer eller intervjuer över telefon var i vårt fall en 

självklarhet från början. Risken med att en telefonintervju blir för opersonlig och att 

intervjun har en större risk för att stanna upp och bli stel (Ahrne & Svensson, 2015) 

gjorde att vi valde att göra fysiska intervjuer.  

 

3.5.2! Genomförande)av)intervjuerna)

 

Förberedelse)inför)intervjuerna)

För att säkerställa att respondenterna kunde förse oss med den data som vi var ute efter 

skickades ett förberedande dokument ut innan intervjuerna. Ahlberg (2004) menar att 

det både finns fördelar och nackdelar med att klargöra för respondenten vad för typ av 

frågor som kommer beröras. I de här fallen ansåg vi det nödvändigt och vi anser att det 

är en fördel med att respondenterna kan förbereda sig på bästa sätt och ge en rättvis bild 

av det studerade ämnet. I det utskickade dokumentet klargjordes studiens syfte samt 
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vilken typ av frågor som skulle beröras under intervjuns gång. Dokumentet återfinns i 

Bilaga 1.  

 

Därefter gjordes en intervjuguide med sju stycken huvudrubriker som skulle beröras 

under intervjuns gång. Syftet med intervjuguiden var att använda oss av några 

förutbestämda teman som underlättar förberedelserna inför varje intervju. Detta är enligt 

Ahrne och Svensson (2015) fördelaktigt om studien ska genomföras på mer än ett 

företag. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 2. 

)

Intervjutillfällena)

För att underlätta för oss som intervjuare att kunna behålla koncentrationen under hela 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014) valde vi att använda våra mobiltelefoner för att 

spela in intervjuerna. Ytterligare en anledning till det var att vi önskade att kunna skriva 

ut intervjuerna i efterhand för att använda som verktyg vid senare tolkning. )

 
Transkribering))

Efter att intervjuerna hade ägt rum transkriberades inspelningarna till flytande text. 

Detta gjordes för att få ett material som är enklare att analysera än att använda oss av 

ljudinspelningarna. 

 

Transkriberingarna genomfördes enligt Riessmans (1993) rekommendationer och skrevs 

först ned ordagrant för att se till att inget av det som sades i intervjun skulle utelämnas. 

För att få ett mer överskådligt material sammanfattades sedan transkriberingarna i en 

mer löpande text. Detta gjordes även för att underlätta läsningen för respondenterna när 

materialet skickades tillbaka för att säkerställa att det som skrivits ner överensstämde 

med det som sades under intervjuerna. Detta beskrivs mer utförligt i avsnittet angående 

studiens kvalitet.  
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3.6! Berättelser)och)tolkningar)
Presentationen av intervjuerna sker i form av narrativ eller berättelser som det kommer 

benämnas i studien. Enligt Czarniawska (1997;1998) är det en bra metod om man vill 

tydliggöra den sociala verklighet och kunskapen som fåtts om den under studiens tid. Vi 

som författare har för avsikt att återge så stor del som möjligt av det insamlade 

materialet för att kunna öka studiens trovärdighet (Nylén, 2005) och för att öka läsarens 

insyn i ämnet. Genom blandningen av att både förse läsaren med en övergripande bild 

av fallföretagens situation från dokumentgranskning och intervjuerna, samtidigt som vi 

återger exakta citat från ljudinspelningarna under intervjuerna kan vi fullt utnyttja 

fördelarna med denna kvalitativa studie (Jacobsen, 2002). Gällande tolkningar menar 

Skott (2004) att man inte bör skilja på tolkningar vid olika tidpunkter i hermeneutiska 

forskningsprocesser. Tolkningen är snarare en pågående process som slutligen resulterar 

i att forskare skapar en mening genom att lyssna under intervjutillfällen, transkribera 

materialet och att sedan läsa igenom och bearbeta materialet. Johansson (2005) hävdar 

att det är forskarens uppgift i en narrativ analys att tolka det som berättaren gör 

tolkningar om, alltså den sociala miljö de verkar i samt vilka erfarenheter de delar med 

sig av. Narrativ analys är ett samlingsord för en mängd olika typer av analyser där 

tolkningen av en berättares historia är det essentiella (ibid), I den här studien har ingen 

speciell typ av narrativ analys tillämpats utan fokus har varit att tolka delar av 

berättelserna för att sedan kunna göra en tolkning av helheten om hur företagen har 

upplevt implementeringen av ISO 14001. I nästa stycke beskrivs tillvägagångssättet mer 

utförligt. 

 

I vårt fall började tolkningen redan vid dokumentgranskningen då målet var att få en 

övergripande bild av fallföretagen. Redan där kunde vi få en aning kring vilka 

drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer som hade upplevts vid 

implementeringen. För att få en djupare förståelse fortsatte tolkningen under 

intervjuernas gång genom att lyssna till respondenternas berättelser samt vid den 

följande transkriberingen. Det var dock först vid bearbetningen av materialet som vi 

började se mönster och strukturer kring upplevelserna i berättelserna. Dessa mönster 

och strukturer blev sedan allt tydligare när materialet skrevs ned och presenterades som 

berättelser. Dessa har sedan tillsammans med hjälp av tidigare forskning inom området 

samt relevant teori lett till ytterligare tolkningar. Med hjälp av att strukturera den 
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slutliga tolkningen efter drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer är syftet att 

det ska bidra med kunskap om SMF:s upplevelser vid implementeringen av ISO 14001.  

 

3.7! Studiens)kvalitet)

3.7.1! Kriterier)för)validering)

Att uppnå en obestridlig sanning i den här studien är inte möjligt att lova. En studie 

innehållande en narrativ analys kan inte antas vara konstant över en längre tid då 

utgångspunkten är att det inte finns en objektiv sanning utan att det är en social värld i 

förändring. Enligt Riessman (1993) bör forskare istället försöka övertyga att dess 

tolkningar och analys är trovärdiga och detta kan man göra på olika sätt. Det första 

sättet övertygande frågar; är tolkningen rimlig och övertygande? För att övertyga 

läsaren om kvaliteten på studiens tolkning har det inkluderats massor av citat, speciellt i 

avsnittet med berättelserna. På det här viset kan läsaren göra sin egen bedömning 

huruvida tolkningarna gjorda utifrån det presenterade materialet är trovärdiga eller ej. 

Vidare är överensstämmelse viktigt för att säkerställa att det respondenterna har delat 

med sig av faktiskt stämmer. Det görs genom att låta respondenter tycka till om det 

empiriska materialet som reflekteras i analysen. Kan respondenterna känna igen sig i det 

materialet de har delat med sig av så har man lyckats fånga det budskapet som 

respondenterna ville få fram (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Riessman, 1993). Vi 

skickade det transkriberade och sammanfattade materialet tillbaka till båda 

respondenterna efter intervjuerna för godkännande. Båda svarade och meddelade oss att 

materialet stämde överens med vad de hade delat med sig av. Kriteriet sammanhang går 

ut på att lyckas skapa bild genom sin tolkning som är både sammanhängande och 

meningsfull. Det är upp till läsaren att avgöra huruvida tolkningarna och analysen känns 

sammanhängande och målet har varit att läsaren ska kunna ta till sig av materialet och 

få en ökad förståelse för ämnet genom att läsa analysen från början till slut. Genom att 

strukturera tolkningen utefter drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer som 

tillsammans bidrar till ökad förståelse för hur SMF upplever implementeringen av ISO 

14001 har vi försökt få de olika bitarna att hänga ihop så bra som möjligt. Det sista 

kriteriet som Riessman (1993) listar är pragmatisk användning och beskriver huruvida 

en studie kan ligga till grund för vidare studier i framtiden. Detta kan inte prövas av oss 

författare själva utan är något som andra måste göra åt oss, men vi kan dock förse dessa 
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med information som gör det möjligt för dem att bepröva trovärdigheten (ibid). 

Informationen vi har delat med oss av återfinns tidigare i kapitlet Forskningsprocess där 

vi beskriver att vår tolkning har varit en pågående process under hela studiens gång. Vi 

har tidigare argumenterat för att redovisa så mycket av det transkriberade materialet 

som möjligt i kapitlet Berättelser med avsikten att läsaren själv ska få bedöma om de 

tolkningar som gjorts har varit trovärdiga (Nylén, 2005). 

 

Under studiens gång har vi författare arbetat för att uppfylla dessa kriterier och försökt 

säkerställa trovärdigheten i våra tolkningar och i analysen. En studie vars analys bygger 

på tolkningar har inte som syfte att kunna upprepas med samma resultat (Andersson, 

2014) utan fokus har legat på att skapa någonting meningsfullt i den sociala kontext 

som har studeras och förhoppningsvis kan resultatet i studien vara till nytta för framtida 

forskning. 

 

3.7.2! Etiska)utgångspunkter))

Denna studie har utförts med grundläggande forskningsetik i linje med 

Vetenskapsrådets (2009) fyra forskningskrav. Dessa krav är till för att underlätta 

relationen mellan forskare och de undersökningspersoner som deltar i studien. Det 

första kravet, informationskravet, står för att forskare ska informera de berörda om 

syftet med att genomföra forskningen. Det uppfylldes redan vid första mailkontakten 

med företagen då studiens syfte klargjordes och vad de som deltagare skulle bidra med 

ifall de valde att ställa upp. Under intervjutillfällena presenterades studiens syfte ännu 

en gång och respondenterna informerades om att de fick avbryta intervjun när som helst 

om de så önskade. Det andra kravet, samtyckeskravet, som uttrycker att deltagarna i en 

studie måste ge sitt godkännande för att delta i studien och att de inte är tvingade till att 

det. Liksom med informationskravet klargjordes detta i den initiala mailkonversationen 

och vi fick samtycke från intervjupersonerna innan vi hade fortsatt kontakt. Det tredje 

kravet, konfidentialitetskravet, betonar vikten av att behandla personuppgifter och andra 

uppgifter angående deltagarna i studien med varsamhet och så konfidentiellt som 

möjligt. De enda personerna som nämns med namn i studien är respondenterna i vardera 

av företagen. Vi har flertalet gånger frågat dessa personer ifall de vill att vi ska behandla 

dem konfidentiellt, men detta har inte önskats hos någon av dem. Under en av 

intervjuerna berättade en respondent om ett utomstående företags kundspecifika krav. 
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Detta företag valde vi att benämna som X för att inte bryta mot konfidentialitetskravet. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet endast ska 

användas för forskningens syfte och inte får spridas vidare för andra ändamål. Det 

inspelade materialet från intervjuerna har sparats på våra mobiltelefoner och sedan förts 

över på våra privata datorer. Materialet har sedan endast behandlats av oss författare och 

har inte spridits vidare.  

 

Utöver dessa krav har studien även arbetat efter Vetenskapsrådets (2011) rapport God 

Forskningssed angående deras syn på plagiat. Vi har genom hela studiens gång arbetat 

för att motverka plagiat genom att korrekt redovisa vems verk det är vi refererar till 

samt till att särskilja på forskares åsikter och våra egna.  

 

3.8! Sammanfattning)))

I det här kapitlet har vi börjat med att motivera vår epistemologiska utgångspunkt och 

synen på kunskap. Utifrån en hermeneutisk tolkning av en social och komplex 

verklighet som konstrueras av de aktörer som agerar i den ämnar vi bidra med kunskap 

om problemet med hjälp av en kvalitativ studie som tillåter oss att gå på djupet och 

skapa oss en djupare förståelse. Med en grundläggande dokumentstudie på våra två 

fallföretag skapar vi oss en bra förståelse för företagen innan intervjuerna med de 

personer på varje företag som är ansvariga för miljöcertifieringarna. Genom att låta 

dessa personer berätta om hur företagen har upplevt implementeringen av ISO 14001 

lyckas vi få deras subjektiva åsikter som behövs när man studerar en föränderlig miljö. 

Dessa intervjuer presenteras senare i form av berättelser och tolkas utefter de tre 

huvudkategorierna vi har uttryckt i syftet; drivkrafter, barriärer och praktiska 

implikationer. 
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4! Teoretisk!referensram!

Detta kapitel lägger huvudsakligen fokus på drivkrafter och barriärer till ISO 14001 

utifrån tidigare forskning och teorier. Inledningsvis förklaras hur ISO 14001 och 

intressentperspektivet är nära sammankopplat för att möjliggöra proaktivt miljöarbete 

för organisationer. Då vi undersöker en internationell standard kommer vi därefter från 

olika teoretiska perspektiv förklara hur organisationer finner motivation att arbeta efter 

en standard. Detta följs av en redogörelse vad tidigare studier har funnit som drivkrafter 

för företag att implementera ISO 14001. I nästa del som fokuserar på barriärer beskriver 

vi två olika typer av förändringar med hänsyn till att arbete efter en standard innebär att 

en organisation måste anpassa sin verksamhet och således förändras. Därefter redogörs 

hur motstånd till att arbeta efter en standard kan yttra sig, samt konflikten som uppstår 

när en standardiserad struktur ska samspela med en organisations aktiviteter. Sedan 

beskrivs vad tidigare forskning har funnit som försvårande faktorer för företag kopplat 

till ISO 14001 samt specifika problem för SMF. Avslutningsvis kommer kortfattat 

generella praktiska implikationer som tidigare aktörer har uttryckt kopplat till en ISO 

14001-certifiering att presenteras. Ambitionen är att ni läsare efter detta kapitel har fått 

en överblickande förståelse för vad som driver en ISO 14001-certifiering, vilka 

svårigheter som kan uppstå för företag och SMF specifikt, samt vad företag själva har 

sett för implikationer.  

4.1! Intressentperspektivet)och)ISO)14001)
För att bringa klarhet hur intressentperspektivet och ISO 14001 är sammankopplat vill 

vi först beskriva vad en intressent är. Intressenter, eller engelska stakeholders, definieras 

av Mitroff (1983, s 4) som; 

 

“those interest groups, parties, actors, claimants, and institutions - both internal 

and external to the corporation - that exert a hold on it. That is, stakeholders are 

all those parties who either affect or who are affected by a corporation’s actions, 

behavior, and policies”.  
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Freeman (1984) uttryckte vidare ett behov av ett ramverk för ansvariga inom företag för 

att kunna hantera ett företags intressenter på ett proaktivt och positivt sätt. Ur detta 

föddes The Stakeholder View, på svenska intressentperspektivet, vilket listade de 

intressenter ett företag bör ha i beaktning för att förstå vad som påverkar företaget. 

Detta perspektiv fick stor spridning i och med sin deskriptiva träffsäkerhet, 

instrumentella kraft och normativa validitet (Donaldson & Preston, 1995) och har 

särskilt satt sin prägel på företagsvärlden gällande socialt och miljömässigt arbete 

(Sequeira & Warner, 2007). Genom proaktivt arbete mot intressenter bör värde skapas 

för ett företag i form av bland annat fler affärsmöjligheter, bättre planerande samt 

förståelse för vilka risker och möjligheter en föränderlig omvärld medför (Jeffery, 

2009). I rapporten The ISO and Corporate Social Responsibility av International 

Institute for Sustainability Development år 2004 konstaterades att ISO som organisation 

måste anpassa sina standarder så att företag kan använda dessa som verktyg i det 

proaktiva arbetet mot intressenter. I den senaste uppdateringen, ISO 14001:2015, har 

nya krav ställts att intressenters förväntningar och förståelse för miljösituationer som 

påverkar det berörda företaget ska identifieras av ledningen (SIS, 2015). Delmas (2001) 

fann i en studie att det är främst mot de externa intressenterna kunder, leverantörer, 

medborgare och myndigheter som ISO 14001 kan hjälpa företag att arbeta proaktivt och 

bidra till konkurrenskraft.  
 

4.2! Drivkrafter)

4.2.1! Motivation)till)standarder))

Inom litteratur och forskning har intresset varit stort för att hitta motiverande faktorer 

för företag att implementera standardiserade rutiner i sin verksamhet, som exempelvis 

ISO 14001, vilket kan delas in i två olika teoretiska perspektiv (Heras-Saizarbitoria, 

Arana Landin & Molina-Azorin, 2011). Det första perspektivet lägger vikt på externa 

påtryckningar som gör att företag agerar på liknande sätt med tanke på ISO 14001 stora 

tillämpning i världen (ibid). Powell och DiMaggio (1991) delar upp dessa externa 

påtryckningar som skapar homogenitet bland företag i tre olika typer; tvingande, 

imiterande och normativa påtryckningar. De tvingande påtryckningarna består av 

formellt och informellt tryck från externa intressenter som påverkar företag. De 

imiterande påtryckningarna härleds till företags benägenhet att förändra sig likt de 
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organisationer och aktörer som företag anser sig likna. De normativa påtryckningarna är 

mer yrkesrelaterade och tar sin grund i vad exempelvis organisationer och nätverk sätter 

för normer och regler (ibid). Powell och DiMaggio ser således företag som en passiv 

deltagare som anpassar sig efter omvärlden vilket har fått kritik från andra teoretiker 

som ser företag som en mer dynamisk deltagare (Heras-Saizarbitoria, Arana Landin & 

Molina-Azorin, 2011).  

  

Det andra teoretiska perspektivet lägger vikt på att förklara motiven till en ISO 14001-

certifiering ur ett internt perspektiv där faktorer som företags interna resurser och 

strategier tas i beaktning (ibid). Hart (1995) menar att interna strategier likt proaktivt 

hållbarhetsarbete inom företag kan leda till konkurrensfördelar och motivera företag. 

Bansal och Roth (2000) kunde i sin studie av engelska och japanska företag därutöver 

finna tre motiverande anledningar i form av etiska, konkurrensmässiga och relationella 

anledningar för företag att ta miljömässigt ansvar. Dessa motiv grundar sig i att företag 

känner ett ansvar för miljön och samtidigt önskar främja sin konkurrenskraft med en 

mer legitimerad verksamhet som förbättrar relationen med företags intressentgrupper. 

Neumayer och Perkins (2005) vidareutvecklar motiv för företag att implementera en 

standard för att sedermera bli certifierad. Dessa motiv är både interna och externa och 

härleds till att företag önskar öka sin produktivitet, lönsamhet och prestanda samtidigt 

som de uppfyller krav och förväntningar som ställs av externa parter att företaget 

arbetar på ett visst sätt.  

  

Brunsson och Jacobsson (1998) fokuserar i sin tur på argument som motiverar en 

organisation att följa en standard, som exempelvis ISO 14001. Dessa argument handlar 

om att en standard underlättar för en organisation att dela med sig av information då en 

standard försäkrar intressenter att, i detta fall just miljöarbete, bedrivs och behandlas 

aktivt. Dessutom är en standard ofta den bästa lösningen på ett problem, vilket gör det 

svårt att motivera andra lösningar då en standard är beprövad och används av flera olika 

organisationer (ibid).  

 

Ett annat argument att följa en standard har beskrivits av Djelic och Sahlin-Andersson 

(2006) som att normer, riktlinjer och standarder över tid utvecklas till soft laws. En idé 

om hur det är mest lämpligt att arbeta kan utvecklas till en standard när tillräckligt 

många organisationer tillämpar arbetssättet. När slutligen organisationer som arbetar 
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efter en standard börja kräva att andra ska göra detsamma för att exempelvis bedriva 

handel tillkommer en tvingande aspekt. Det är således fortfarande i grunden frivilligt att 

följa en standard men om det inte görs får det konsekvenser.    

4.2.2! Drivkrafter)till)ISO)14001)från)tidigare)forskning))

Gällande tidigare empirisk forskning råder ingen konsensus vilken den huvudsakliga 

drivkraften till en ISO 14001-certifiering är, men det är främst motiv av extern natur 

som framträder tydligast (Heras-Saizarbitoria, Arana Landin & Molina-Azorin, 2011). I 

en studie av företag i Hong Kong kunde Chin och Pun (1999) konstatera att krav från 

intressenter på ISO 14001 drev företag att certifiera sig för att kunna vara 

konkurrenskraftiga och bedriva handel. Liknande resultat hittade Corbett och Kirsch 

(2001) i sin studie där krav från intressenter utgjorde större drivare än miljömässiga 

anledningar att implementera ISO 14001. Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) har i 

sin studie undersökt svenska företags motiv till att implementera ISO 14001 där krav 

från intressenter spelade stor roll, men också att företag upplever positiva effekter av 

hur de marknadsförs mot omvärlden. Denna förbättrade bild av företag mot omvärlden 

fann även Schylander och Martinuzzi (2006) som bakomliggande motiv till en 

miljöcertifiering bland österrikiska företag. King, Lenox och Terlaak (2005) har i sin tur 

hittat belägg för att bakomliggande driv till ISO 14001 präglas av en vilja att bevisa för 

nya potentiella kunder att ett aktivt miljöarbete bedrivs. Det som är märkbart enligt 

Heras-Saizarbitoria, Arana Landin och Molina-Azorin, (2011) är att tvingande 

påtryckningar från kunder inom sektorer där kundens förhandlingsförmåga är hög driver 

företag att bli ISO 14001-certifierade. Ett exempel på detta är bilindustrin under 1990-

talet när Honda och General Motors började kräva att deras underleverantörer skulle 

vara ISO 14001-certifierade vilket influerade flera andra aktörer inom industrin att göra 

det samma (Christmann & Taylor, 2006). Grafström, Göthberg och Windell (2015) ser 

en liknande utveckling och framhäver att företag numera överlag hålls ansvarig längre 

bak i leverantörskedjor.  

  

Rörande interna drivkrafter är de mindre framträdande från tidigare studiers resultat i 

relation med externa (Heras-Saizarbitoria, Arana Landin & Molina-Azorin, 2011). 

Summers (2002) fann i sin internationella undersökning att många företag som 

implementerat ISO 14001 drevs av ambitionen att öka sina anställdas medvetenhet och 

engagemang inom miljöfrågor. Dessutom rapporterade företag att de gjort 
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kostnadsbesparingar (Summers, 2002) vilket även Quazi, Khoo, Tan och Wong (2001) 

samt Fryxell och Szeto (2002) fann som möjliga interna drivkrafter i sina studier. 

Florida och Davidson (2001) lyfter i sin tur fram att en miljöcertifiering kan leda till 

organisationsförbättringar inom företag. Andra möjliga interna drivkrafter till en 

miljöcertifiering som tidigare studier har resulterat i är ökad arbetsplatssäkerhet 

(Yiridoe, Clark, Marett, Gordon & Duinker, 2003) samt ökad produktivitet i form av 

bättre resurshantering (Gonzàlez-Benito & Gonzàlez-Benito, 2005).  

 

4.3! Barriärer)))

4.3.1! Förändring))

Filosofen Arthur Schopenhauer, ur Ahrenfelt (2011, s.26), sade en gång att;  

 

“…alla sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir 

det våldsamt motstånd. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara”.  

 

Likheter kan hittas med Czarniawska och Sevón (1996) mening att aktiviteter i företag 

över tiden utvecklas från att bli ifrågasatta till att bli självklarheter.  

  

Vid implementering av ISO 14001 krävs det att ett företag anpassar sig efter en specifik 

standard för ett miljöledningssystem. Detta innebär en förändring i verksamheten. 

Watzlawick, Weakland och Fisch (1974) åtskiljer ordet förändring till två begrepp - 

förändring av första och andra ordningen. Ahrenfelt (2013, s.27) beskriver förändring 

av första ordningen som “en förändring inom systemet, dvs. en övergång från ett inre 

tillstånd till ett annat utan att systemet självt förändrats”. Denna förändring lägger 

fokus på förnyelse och förbättring av något som redan existerar inom en organisation 

(ibid). Ahrenfelt (2013, s.27) åtskiljer dessa två förändringsbegrepp och menar 

samtidigt att vid en förändring av andra ordningen så;  
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“…förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska 

tänkandet och agerandet förändras kvalitativt. Vid en förändring av första 

ordningen förändrar man inte organisatoriska tankemönster och organisatoriska 

tänkandet och agerandet förändras kvalitativt”.  

  

Vid en förändring av andra ordningen listar Ahrenfelt (2013) flertalet förutsättningar 

som gäller. Dessa lägger tyngd på att en organisations omvärld förändras där en 

anpassning krävs från ledning till medarbetare för att kunna arbeta på ett delvis nytt sätt. 

Ledningen måste förstå att de är beroende av sina medarbetare och samtidigt vara 

väldigt tydliga med förberedelser och vad de exakt vill åstadkomma för att säkerställa 

att hela organisationen är väl informerade. Dessutom beskriver samma författare att 

denna förändring går igenom tre olika motståndsfaser som över tid gör att förändring av 

andra ordningen tar tid - minst tre år i många fall.  

4.3.2! Motstånd)till)standarder)

Zutshi och Sohal (2004) menar att ansvariga inom organisationer ständigt upplever 

motstånd och utmaningar vid implementering och upprätthållande av standarder/system, 

oavsett om det gäller miljö, kvalitet, arbetsmiljö eller andra områden. Detta styrker även 

Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) som framhäver att anställda och professionella 

ofta motsätter sig när de blir tillsagda vad de bör göra.  

  

Meyer och Rowan (1977) identifierade en konflikt när standardiserade regler och 

riktlinjer ska tillämpas och samköras med en organisations aktiviteter. Denna konflikt 

kan enligt dessa författare skapa problem då de standardiserade elementen inte alltid är 

applicerbara, och till viss del olämpliga, i en viss kontext. Detta menar Meyer och 

Rowan skapar en konflikt mellan regler och effektivitet vilket kan lösas genom 

decoupling. Detta innebär att aktiviteter inom organisationen frigörs från den 

standardiserade strukturen och genomförs på mest lämpligt sätt, oftast ledda av 

personalens åsikter. Genom att tillämpa decoupling kan organisationer vidhålla sin 

standardiserade struktur och samtidigt anpassa sina aktiviteter efter praktisk lämplighet. 

Boxenbaum och Jonsson (2008) vidareutvecklar begreppet decoupling som ett sätt för 

ansvariga att vara medgörlig med externa intressenter och implementera en standard, 

som exempelvis ISO 14001, medan de samtidigt strävar efter att förändra sitt företags 

aktiviteter så lite som möjligt.  
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Brunsson och Jacobsson (1998) har dessutom listat argument mot standarder som 

helhet. Dessa grundar sig i innovationshämning och svårigheten att säkerställa att en 

standard är den bästa lösningen för både ett företag samtidigt som för deras intressenter. 

Alla företag strävar inte mot att vara som alla andra, vilket gör att en standard inte 

lämpar sig om man vill vara annorlunda. 

4.3.3! )Barriärer)till)ISO)14001)från)tidigare)forskning)

Faktorer som att anställda blir irriterade över ökat ansvar, motsträvan från ledning att ge 

ISO 14001 tillkommande arbete nödvändig tid och resurser samt tron att 

miljöledningssystemet enligt ISO:s standard inte behöver utvärderas och förbättras 

kontinuerligt försvårar implementeringen trots att ISO 14001 är konstruerat med syftet 

att hjälpa organisationer (Chavan, 2005). I samma linje konstaterade Ann, Zailani och 

Wahid (2006) att den ökade dokumentationen och byråkratin kan ses som en nackdel 

och förhindra företag att kunna implementera ISO 14001. Kostnader som uppstår vid en 

certifiering kan också utgöra barriärer där Chin, Chiu och Tummala (1999) menar att 

den initiala samt operationella kostnader summerat blir en stor barriär för många 

företag. Turk (2009) lyfter utöver samma kostnader även brist på kvalificerad personal 

och bristfällig information kring certifikatet som hinder för företag.  

 

I Burke och Gaughrans (2006) studie om SMF i Irland som implementerat ISO 14001 

framkom att tidsbrist bland anställda samt svårigheter att förändra anställdas attityder 

var barriärer som försvårade arbetsgången. Ammenberg och Hjelm (2003) konstaterade 

även i en svensk studie om mindre företag i ett industriområde som gått tillsammans 

och skapat ett gemensamt standardiserat miljöledningssystem enligt ISO 14001 att 

standarden var för svår och dåligt anpassad för företagen att implementera på egen 

hand. Detta eftersom standarden upplevdes för formell för dessa företags informella och 

mindre verksamheter. Revell och Stokes (2007) samt Perrini och Tencati (2006) 

framhävde utöver detta att många hållbara styrmedel likt ISO 14001 skapades för att 

tackla miljöproblem på nationell och internationell nivå med ett fokus på större aktörer, 

vilket gör det svårt för SMF på lokal nivå att kunna tillämpa ISO 14001.  
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4.4! Praktiska)implikationer)

Efter en sammanställning av flera praktiska exempel av ISO 14001-implementeringar i 

hela världen kan det konstateras att ISO 14001 är anpassningsbart, populärt och 

genomförbart (Hillary, 2000). Viktigt att förstå i sammanhanget är att ISO 14001 inte är 

ett kvitto att allt fungerar perfekt, utan ett verktyg att börja arbeta i rätt riktning för 

företag (ibid).  

 

Enligt Brorson och Almgren (2013) beskriver svenska aktörer som genomfört en ISO 

14001-certifiering flertalet positiva effekter. Det skapar ordning och reda samtidigt som 

det underlättar nya affärer med kunder. Dessutom upptäcks resursslöseri mer effektivt 

inom företagen. Det upplevs även att krav från myndigheter och kunder hanteras bättre, 

samtidigt som ISO 14001 skapar engagemang hos anställda. Standardens krav på 

verksamheten att alltid arbeta fram ständiga förbättringar gör att aktörerna hela tiden 

måste arbeta aktivt och skärpt.  
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5! Berättelser!

För att redogöra det empiriskt insamlade materialet kommer vi i detta kapitel berätta 

respektive företags historia uppdelat i drivkrafter, barriärer samt praktiska 

implikationer. Varje berättelse inleds med den ursprungliga drivkraften till att bli ISO 

14001-certifierade där vi löpande redogör implementeringen av miljöcertifieringen. 

Varje respondent för respektive företag kommer få sin röst hörd i berättelsen för att 

belysa personens subjektiva upplevelse. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell 

för att ni som läsare ska få en överskådlig bild av de drivkrafter, barriärer och praktiska 

implikationer som uppstått för företagen.  

5.1! Sura)Magnets)AB)

Sura Magnets AB har tillverkat magneter i 60 år och kommer ursprungligen från 

Surahammar. Företaget flyttade 1996 till sin nuvarande plats i Söderköping. De senaste 

30 åren har företaget utvecklat formsprutade magneter som kan appliceras i en mängd 

olika användningsområden. De har utvecklats till specialister inom sitt område och är 

den största leverantören av plastbundna magneter i Skandinavien samtidigt som de har 

försäljning runtom i hela världen. I dokumentet Sura Magnets management system 

scope uttrycks att företaget strävar efter ständiga förbättringar samt att undvika 

avvikelser i kvalitet och negativ påverkan på miljön. Detta ska följas för att tillgodose 

företagets intressenters behov och förväntningar. Sura Magnets har identifierat kunder, 

leverantörer, ägare, myndigheter och personal som deras huvudsakliga intressenter.  

 

I årsredovisningen från 2016 redovisas det att företaget enligt miljöbalken är 

anmälningspliktiga gentemot Söderköping kommun i och med tillverkningen av 

formsprutade plastmagneter. Vidare skriver man i dokumentet Environmental policy att 

företaget ser lagstadgade miljökrav som en miniminivå där man ska jobba kontinuerligt 

för att överträffa dessa. Företaget har som mål att vara en förebild inom miljöarbeten för 

deras intressenter och når detta genom att sätta upp nya miljömål som övervakas. 

Fokusområden inom miljöarbetet består av; energiförbrukning, kemikalieanvändning, 

transporter och källsortering.  
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Företaget fick sin ISO 14001:2015-certifiering den 17 januari 2017 och var sedan 

tidigare ISO 14001:2004-certifierad. Nedan presenteras intervjun med företagets 

Quality and Environmental Manager, Martin, om vilka drivkrafter och barriärer som 

uppstått under implementeringen samt vilka praktiska implikationer det har fått.  

5.1.1! Drivkrafter)

Den ursprungliga drivkraften att bli miljöcertifierad för Sura Magnets uppstod i 

samband med att Martin anställdes som kvalitetsingenjör 2003. Företaget fick ett 

kundkrav att de skulle certifiera sig mot fordonsindustrins tilläggskrav på ISO 9000, en 

uppgift Martin anställdes för att genomföra. I samband med detta argumenterade Martin 

för att samtidigt miljöcertifiera Sura Magnets då ISO 14001, enligt honom, var en 

standard som började tillämpas mer och mer.  

 

”Det är så lite extrajobb om jag ändå måste in och peta i alla processer. Jag 

insåg att det här kommer att komma i alla fall, så varför inte göra bägge när vi 

väl är igång? För att certifiera sig i två omgångar blir det mycket mer jobb.”   

 

Från ledningens och företagets sida mottogs detta inledningsvis med en låt-gå-

mentalitet då många vid tidpunkten inte förstod exakt vad det innebar. Jämfört med 

antal anställda idag var Sura Magnets ett mindre bolag med 16 anställda vid den 

tudpunkten. Detta innebar att Martin var personen som fick genomföra arbetet.  

 

”Ja, det var jag som körde. Jag läste in mig på standarden och gjorde sedan en 

gap-analys för att se var vi hade brister, sen var det bara att täppa till alla 

brister. När det var klart så var man klar.”  

 

En tredjepartsrevision genomfördes av ett ackrediteringsbolag där både tilläggskravet 

för ISO 9000 och ISO 14001 kontrollerades samtidigt. Detta är något som inte är tillåtet 

idag då varje certifiering måste kontrolleras separerat. Som bekant innebär en 

certifiering att Sura Magnets uppfyller alla standardens krav vilket är ett faktum som 

skapar tolkningsfrågor.  
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”ISO 14001 är ganska allmänt skriven så det finns en del varianter hur man skall 

tolka saker och vad som egentligen krävs. Har man bättre argument än revisorn 

så vinner man. Har man inte det så får man avvikelse. Det uppstod diskussioner 

och där fick man stå på sig.” 

 

I samband med en ISO 14001-certifiering är det inte ovanligt att ta hjälp av externa 

konsulter samt att ansvariga åker på kurser. Detta var något som inte var fallet för Sura 

Magnets.  

 

”Nej, jag köpte standarden och läste in mig på det. Det fanns inga pengar för 

sådant så att åka på en kurs kunde man glömma. Det är problemet med en 

verksamhet som är underfinansierad då alla pengar inte räcker till alla saker man 

vill göra. Jag hade ingen erfarenhet av ISO 14000 heller. Jag hade reviderat mot 

ISO 14000 som internrevisor men annars hade jag ingen kunskap så det var 

’learning by doing’.”  

 

Vid frågan gällande anledningar och drivkrafter att lyfta certifieringen till 2015 års 

uppdatering var den huvudsakliga faktorn fortfarande att det ställs kundkrav. Om Sura 

Magnets inte hade lyft certifieringen hade de inte fått behålla certifikatet och skulle 

således förlora kunder. Som tillverkande företag inom det område Sura Magnets verkar 

tillkommer dock andra krav och miljömässiga problem.  

 

”Vi är en C-verksamhet vilket innebär att vi är anmälningspliktiga till kommunen. 

Då följer vissa krav på egenkontroll, och är man ISO 14001-certifierad har man 

löst de bitarna. Då kan man lägga fram sitt certifikat som bevis på att man har 

koll på det här. Tittar man på miljöaspekterna så är det energiförbrukning vi kan 

påverka och transporter in eftersom vi köper från fjärran öster och säljer 

huvudsakligen i Sverige och Europa. Transporter in belastar väldigt mycket och 

transporter ut mindre. Sen handlar vi med en del märkliga metaller som belastar 

ganska hårt när man bryter ner dem.”   
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Dock är vissa miljöaspekter svårare att påverka än andra. För att tillverka magneter 

krävs vissa metaller som påverkar miljön och om dessa tas bort kan man inte längre 

tillverka magneter. Sura Magnets har dessutom inte designansvar för produkter så de 

kan därmed inte styra kunder att välja en magnetvariant med mindre miljöbelastning. 

Vad företaget kan påverka är transporter vilket inte har varit helt oproblematiskt.  

 

”Vi styr så mycket vi kan från flyg till båt eftersom båt förbrukar en fyrtiondel av 

vad flyg gör i energiförbrukning. Det finns problem med det med en transporttid 

på 6–8 veckor och att varorna ska betalas 30 dagar efter utleverans. Vi betalar 

för allt innan vi har de tillgängliga vilket gör det till en likviditetsfråga också. När 

inte pengar har funnits har det varit ett problem att driva den frågan. Vi har varit 

väldigt likviditetsstyrda under många år.”   

 

Över tid har mycket av transporten lagts över till båt. Detta har skett successivt på grund 

av den nyss nämnda likviditetsfrågan, men även att kunder ofta är sent ute. Det krävs 

kunskap om kundernas stabila efterfrågan samt planering av transport och volym då 

Sura Magnets handlar med många små artiklar.  

 

På senare år har det blivit vanligare att Sura Magnets kunder har börjat ställa krav på 

sina underleverantörer att de ska vara ISO 14001-certifierade. Dessutom börjar det 

ställas krav på att företagets egna underleverantörer också ska vara det.  

 

”Ja, det är en hel del kunder som kräver ISO 14001, bland annat X. De är en av 

våra 10 största kunder och jag skulle tro att samtliga av våra stora kunder kräver 

det. Det ökar successivt med åren och X har även nu lagt in ett krav att vi även 

ska säkerställa att våra leverantörer är ISO 14001-certifierade. Detta är inte helt 

enkelt då alla leverantörer inte är stora och många ligger i Kina där det här inte 

är en lika het fråga.”  

 

Kravet från X kom i deras senaste kundspecifika krav i mars 2017 och är således relativt 

nytt. Att krav ställs från större kunder är dock vardag.  
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”Det kommer ju nya krav hela tiden där de stora drakarna är drivande. Så nu när 

X ställer krav på miljöcertifiering kommer det komma in liknande krav från andra 

kunder. Andra som levererar till X kommer lägga in det här i sina krav för att 

täcka upp sina leverantörer och då sprider sig det här.”  

 

Enligt Martin är det för tillfället många underleverantörer till Sura Magnets som inte är 

miljöcertifierade. Arbetet med att säkerställa att alla underleverantörerna är 

miljöcertifierade kommer att ta tid, men är något som kommer vara nödvändigt om de 

vill ha kvar X som kund.  

 

”Deras kundspecifika krav är inte förhandlingsbara utan antingen så är man med 

eller så är man inte med.”  

5.1.2! Barriärer)

När vi nu skiftar fokus till barriärer går vi tillbaka i tiden till den första ISO 14001-

certifieringen. När Martin tänker tillbaka är det en sak som är mest tydlig.  

 

”Som alltid när det handlar om sådant här är det ledning. De vill jättegärna ha 

certifieringen, men ledningen vill inte förändra sitt arbetssätt. Det finns stora 

kunskapsbrister om man tittar i vår ledningsgrupp där jag som kvalitetschef är 

den enda som har kunskap att driva frågan. Man blir ganska ensam om att driva 

de här frågorna så det blir svårt att driva en sådan här fråga på styrelsenivå.”  

 

Det är inte enbart ledningen som behöver anpassa sig och förändra sitt arbetssätt. Det 

krävs mycket arbete med kemikaliehantering och att få anställda att förstå att företaget 

inte kan köpa in kemikalier hur som helst, utan bara produkter som är riskbedömda. Det 

har tagit många år att kontrollera flödet så inte fel kemikalier kommer in i företaget. 

Antingen kommer de in via säljare eller genom anställda som personligen tycker att 

andra produkter är bättre. Detta har krävt en del från Martin.  

 

”Det är som att hålla på att gnata och tjata och jaga. Är man bara envisare än 

resten av organisationen så vinner man ju tillslut”  
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”Jag är bara jobbig. Medarbetarna kan säga ’hemma får jag köpa vad jag vill, 

varför kan jag inte göra det på jobbet?’” 

 

Något som har varit underlättande i detta arbete är just ISO 14001-certifieringen.  

 

”Man kan alltid luta sig mot att det står i standarden. Sköter vi inte det så tappar 

vi standarden och utan certifikat får vi inte sälja. Det är ett argument som faktiskt 

biter, att inte få sälja. Det biter ofta på ledningen.”  

 

Själva processen med att anpassa sig efter standarder kräver en del arbete. Att arbeta för 

ständiga förbättringar uttrycker Martin som särskilt utmanande.  

 

”Kemikalieanvändning är ju en tung bit. Sen är en annan svår bit hur man ska 

kunna visa på förbättring inom miljöområdet i och med att vi har en relativt liten 

miljöpåverkan. Så det är ganska svårt att visa att man har blivit bättre i och med 

att vi är kontraktstillverkare. Annars kunde vi byta material men det kan vi inte 

göra då vi är kundstyrda. Då är det lite småtufft att visa de här ständiga 

förbättringarna.”  

 

Arbetet för att uppdatera certifikatet inleddes i slutet av sommaren 2016 där Martin 

återigen var den som skötte arbetet. I och med att Martin har god kännedom om ISO 

14001 samt Sura Magnets miljöpåverkan upplevde han att inte mycket borde ha ändrats. 

Många förändringar och krav täcktes dessutom av företagets kvalitetscertifiering. Den 

största förändringen var kapitelindelningen vilket innebar att korsreferenslistan 

behövdes ändras helt och hållet. Det var också ett krav att ett management system scope 

med en intressentanalys skulle skapas. Något som inte sågs helt nödvändigt.  

 

”Sen var det ju de här kraven på att man ska ha ett management system scope och 

det ska vara tillgängligt så då var jag tvungen att skriva ett sådant och lägga ut 

det på hemsidan. Det gav oss ingenting men standarden kräver att vi ska ha det 

och då får man göra det. Intressentanalysen är också ny för det var också ett nytt 

krav. För vår typ av organisation så tillför den ingenting förutom extra arbete.”  
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5.1.3! Praktiska)implikationer))

De praktiska implikationerna för Sura Magnets kopplat till ISO 14001-certifieringen har 

varit många. Det som sticker ut mest är hur företaget har förändrat sin transport som går 

in i verksamheten.  

 

”Det mest konkreta är att vi har flyttat mycket av transporten från flyg till båt. 

Jag har ingen siffra hur mycket som var flyg respektive båt 2003 men det är en 

väsentlig förbättring där.”  

 

Utöver detta har företaget fått ordning på sin kemikaliehantering samt avfallshantering 

som har markant förbättras jämfört med 2003. De har även fått bättre koll på miljölagen 

och kan följa den bättre tack vare certifieringen.  

 

”Hade jag inte gjort certifieringen så hade vi inte identifierat hur nära gränsen 

på anmälningspliktig verksamhet för formsprutning vi låg.”  

 

Dessutom så har medvetenheten ökat bland personalen. All personal har fått en 

grundläggande miljöutbildning som berör hur de kan påverka Sura Magnets 

miljöfotavtryck beroende på sin yrkesroll i företaget. Detta har hjälp företaget att 

identifiera vilket område de kan påverka mest.  

 

”Man ser att det inte är avfallstransporter man ska hålla på och jaga. Det är på 

transport av råmaterial in som vi ska lägga vårt jobb.”  

 

Gällande konkurrensfördelar och ändrade attityder från kunder upplever dock Martin 

inga implikationer, varken i samband med den nya certifieringen eller den gamla.  

 

”Nej, kunderna ser det här som en självklarhet. Det är inte en konkurrensfördel 

att vara 14001-certifierad. Det är bara att du inte får vara med och leverera om 

du inte är det. 2003 var det en fördel på pappret men i praktiken var det ändå 

priset som räknades.”  
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När Martin slutligen delar med sig av sina erfarenheter gällande att genomgå en ISO 

14001-certifiering är han kritisk till att plocka in extern hjälp i form av konsulter. Enligt 

honom är det lätt att företag lämnas kvar med arbetet som konsulten gjort men inte har 

kunskapen att kunna driva det framåt själv. Ett problem som även uttrycks är att företag 

tar in personal med för låg kompetens för dessa arbetsuppgifter.  

 

”Man tar in en miljösamordnare och det är oftast en person som kommer från 

produktionen som har visat lite intresse i frågorna någon gång, men som inte 

sitter på någon teoretisk kompetens på området och då blir det som det blir.”  

 

Martin avslutar med att det är mycket upp till den ansvariga personen för att lyckas 

driva igenom en lyckad miljöcertifiering.  

 

”Jag tror att du måste ha någon som är drivande på det och som tycker att frågan 

är viktig. Kanske inte alltid att frågan är rolig, men någon som känner att den här 

frågan tar jag ägandeskap för. Har du inte det kommer du ingenstans.”  
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5.2!Merx)Svenska)AB)

Merx Svenska AB bildades 1989 och är idag bland de främsta inom skärande 

bearbetning. Företaget arbetar med att leverera helhetslösningar till 

tillverkningsindustrin och strävar efter att alltid ligga i framkant med den senaste 

tekniken samt skapa långsiktiga relationer med sina kunder. I företagets 

Verksamhetspolicy anges att företaget ska arbeta med ständiga förbättringar i sitt 

ledningssystem. Detta ska då minska deras påverkan på miljön samt undvika 

föroreningar. Man ska jobba utifrån lagstadgade krav och alltid försöka överträffa dessa 

vad gäller användandet av energi, kemikalier samt vatten. Samtidigt ska företaget förse 

personalen med rätt utbildning och rätt kompetens inom frågor gällande kvalitet och 

miljö.  

 

Merx fick sin ISO 14001:2015-certifiering den 3 november 2016 och var sedan innan 

certifierade mot ISO 14001:2004 års standard. Nedan presenteras intervjun med 

företagets ekonomi- och miljöansvarige, Carina, angående företagets upplevelser kring 

drivkrafter och barriärer vid implementeringen av ISO 14001 samt vilka praktiska 

implikationer det har fått.  

5.2.1! Drivkrafter)

Carina inledde sin anställning hos Merx 1996 och arbetade till en början med frågor 

inom ekonomi för att sedermera agera miljö- och skyddsombud och är idag ansvarig för 

ekonomi och miljö i företaget. I slutet av 1990-talet fick Merx ett kundkrav på en 

kvalitetscertifiering vilket ledde till att företaget certifierade sig mot ISO 9001. När 

företaget år 2012 valde att certifiera sig mot ISO 14001 var det en potentiell kund som 

krävde att deras underleverantörer skulle vara miljöcertifierade. Kunden var av stor vikt 

för företaget vilket innebar att detta var den ursprungliga främsta drivkraften.  

 

”Vi ville komma in hos den här kunden som var en stor och bra kund som 

tillverkade truckar. Vi ville in där och kravet var att vi skulle vara 

miljöcertifierade. Det var så vi började med att bli miljöcertifierade” 
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Inledningsvis tog företaget hjälp av en konsultfirma för att påbörja arbetet med 

miljöcertifieringen. Firman var på plats hos Merx i ett par dagar och utformade ett 

program som de senare skulle jobba vidare med. Något som underlättade arbetet var att 

företaget sedan tidigare var certifierade mot ISO 9001.  

 

”Vi hade sedan innan en kvalitetcertifiering, så det var enkelt att koppla på en 

miljöcertifiering på den. Det hänger ju ihop litegrann, så arbetet var inte så 

betungande, det var samma typ av dokument och samma arbetssätt.” 

 

Efter den initiala hjälpen hade företaget en person med ansvar för 

miljöledningssystemet, men efter en tid har det skett stora omorganiseringar inom 

företaget vilket har lett till att Carina fick ta över ansvaret.  

 

I och med den uppdaterade versionen av ISO 14001 år 2015 innebar detta att företag 

som ville behålla sin certifiering behövde genomgå en ny certifiering inom tre år. Merx 

fick information om att de kunde lyfta sin certifiering och valde att göra det. 

 

”Vi ville göra det eftersom vi var investeringsvilliga. Vi vill ha det senaste och 

finns det något nytt så tar vi det. Vi brukar inte ha någonting gammalt om det 

finns något nyare.”  

 

Beslutet togs på ett ledningsmöte där målet var att genomföra det under 2016. Förutom 

att ha det senaste såg ledningen möjligheten att utveckla företaget och vara 

konkurrenskraftig.  
 

”Det var hela ledningsgruppen som var med och beslutade det i och med att det 

fanns en möjlighet att göra det. Det var ett sätt för oss att komma framåt. Det kan 

vara så att en kund frågar också, och då är det bra att ha den senaste versionen.” 
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5.2.2! Barriärer)

I samband med den första miljöcertifieringen 2012 behövde Merx som bekant ta hjälp 

av en konsultfirma. Carina uttryckte att det sedan inte var så svårt att ta över arbetet 

efter grundjobbet som konsulterna gjorde. Trots att det inte var så betungande att arbeta 

vidare har Carina upplevt att det överlag finns prioriteringar inom företaget som 

försvårar för miljöarbetet. 

 

”Ja, miljö är ju miljö och är någonting som inte brukar prioriteras utan det är att 

leverera till kund. Det är andra saker som oftast går före miljön om man har 

mycket att göra. Många gånger har det blivit att man har skjutit på miljöarbetet 

för att man upplever att det finns viktigare saker att göra just nu. Kunderna 

kommer först och ska ha sina leveranser i tid. Det är mycket som gör att miljön 

får stå på sidan ibland för att man tycker att vi kan ta det senare.” 

 

Då miljöarbete är något som inte prioriteras i alla lägen upplever Carina att det krävs att 

hon som ansvarig för området måste driva på arbetet lite extra ibland.  

 

”På så sätt får man driva miljön och visa upp rent praktiskt vad man kan göra 

och visa på vad det får för effekter. Man får tala för sig om man miljöansvar 

tycker jag. Det har varit både att man har fått övertyga ledningen uppåt och även 

nedåt mot produktionen.” 

 

Att övertyga personalen har varit ett svårt område. Ett exempel är när Carina försökte 

byta ut färgburkarna som används för att spreja på material mot miljövänligare 

produkter då dessa klassas som farligt avfall. Problemet i det här fallet är att de 

färgburkarna som är farligare för miljön även är bättre och försvinner inte lika lätt om 

de lagras utomhus i några månader.   
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”Jag vill ju gärna byta ut dem, men den som håller på med det säger att det är så 

enkelt att hålla på med den och färgen stannar, andra färger försvinner kanske 

annars om det ligger ute några månader, men jag försöker få bort den eftersom 

den är farlig att ha i huset eftersom det är gas, samt att det inte är så nyttigt att 

andas in ångorna.” 

 

Liknande situation uppstår med skärvätskorna i deras maskiner där 

produktionsansvarige har åsikter om de mer miljövänliga alternativen.  

 

”Vi försöker få mer miljövänliga skärvätskor men då kan den 

produktionsansvariga tycka de är sega och inte lika bra. Då blir det en 

förhandling mellan miljö och effektivitet.” 

 

Vid sådana förhandlingar kan det bero på huruvida leverantörer får fram miljövänliga 

produkter som uppfyller kvalitetskraven eller inte. Merx talar om sina önskemål för sina 

leverantörer och många gånger kontaktar leverantörerna Merx för att de ska prova deras 

nya produkter. Slutligen spelar även priset på produkterna in.   

 

”Jag har inte fått igenom det än men vi ska testa skärvätska som är mer 

miljövänlig men sen beror det på hur testet går.” 

 

”Så det beror på om leverantörerna får fram miljövänliga produkter. Det är ju 

mycket pengar också som det i slutändan står emot.” 

 

När det senare blev aktuellt att lyfta miljöcertifieringen klarade Merx att genomföra 

implementeringen på egen hand, mycket tack vare arbetet som lades ner vid den första 

miljöcertifieringen.  
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”Det var lite jobb, dokument som fick göras om och ses över. Visst var det så. 

Men vi klarade ju av det själva den här gången. Vi hade mycket till hjälp från 

första certifieringen och det största och svåraste var egentligen 

kvalitetscertifieringen. Efter det var inte så svårt med miljön. Det hänger ofta 

ihop.” 

 

Den största förändringen med ISO 14001:2015 upplevdes som att certifieringen var 

mindre uppstyrd där det viktiga var att förankra miljöbeslut och policys och få med 

ledningens ansvar så att hela företaget ska vara med på målen. Något särskilt som 

utgjorde svårigheter under senaste miljöcertifieringen var dock inget Carina kunde 

specificera. 

5.2.3! Praktiska)implikationer))

Vad ISO 14001 har haft för inverkan på Merx är först och främst att miljön är mer 

accepterad att prata om och ta upp på ledningsnivå. Från att ha varit en mindre 

prioriterad fråga har den sedan första certifieringen fått mer uppmärksamhet.  

 

”Ledningen är mer intresserad för miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor. Det leder 

till färre olyckor och personalen vill stanna kvar hos oss.”  

 

Carina upplever att det finns en klar fördel med att arbeta efter standarden som har gett 

en positiv utveckling och förbättring i arbetssättet.  

 

”Det som är bra med arbetet kring ISO är att man arbetar systematiskt. Det är ett 

enkelt sätt att arbeta på och som blir drivande.”  

 

”Saker och ting har blivit mer uppstyrda nu jämfört med hur det var när jag 

började arbeta här.” 

 

I takt med att arbetet blivit mer systematiskt uttrycker Carina att Merx har förbättrat 

miljöarbetet i verksamheten. Företaget har blivit bättre och noggrannare att kontrollera 
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att inget som inte ska ut i naturen släpps ut, engångsmuggar till kaffeautomater har bytts 

ut till koppar och avfallssorteringen har blivit mycket bättre. Dessutom gör 

skyddsronder och konkreta handlingsplaner att Merx utvecklas.  

 

Gällande kunders reaktion på att Merx är ISO 14001-certifierade så är det som tidigare 

nämnt krav från vissa. Till nya kunder är det även positivt att kunna visa upp där det 

särskilt påpekas att det brukar vara en fördel mot utländska konkurrenter. Carina hävdar 

att en ISO 14001-certifiering ser bra ut för omvärlden.  

 

”Det är bra reklam och visar att man engagerar sig i miljön och personalen.” 

 

Utöver detta har även miljöpolicys för inköp skapats. Dessa fastställer att material ska 

inköpas från den tillverkare som är närmast geografiskt på grund av kortare 

transportsträcka. Något som inte alltid är enkelt att följa.  

 

”Vi har policys att välja det mest miljövänliga men sen är det pengar som styr. 

Om det är hälften så dyrt från Kina så tar man det.” 

 

När Carina sedan berättar vad hon utifrån sina erfarenheter anser är viktigt att ha i 

åtanke vid en miljöcertifiering lyfts kopplingen mellan teori och praktik. Det är en 

utmaning att praktiskt fullfölja det som står i dokumenten samt att ISO 14001 enligt 

Carina kan bli för teoretiskt.  

 

”Det får man jobba med så att det inte bara blir en pappersgrej som man kan 

pricka av varje år utan att företaget är engagerat.” 

 

”Det är mycket teoretiskt kring certifieringen. Man ska ha mycket papper, 

dokumentation och visa upp sina mål men det borde hänga ihop mer med 

praktiken också. Det tycker jag borde kollas upp mer, att teori och praktik faktiskt 

hänger ihop i företagen.”  

 



 47 

Under den senaste miljöcertifieringen till 2015 års uppdatering tycker Carina att 

personen från den ackrediterande parten som certifierade Merx kunde ha varit 

noggrannare under kontrollen. 

 

”Vi blev ju certifierade men han borde ha gått runt och kontrollerat mer, som om 

vi hade papperssortering och så vidare. Jag tror att man kan göra så att allting 

ser bra ut på pappret men sedan ska man ju leva upp till det också. Det tror jag är 

det svåra.” 

 

För att slutligen miljöcertifieringen inte ska misslyckas för ett liknande företag som 

Merx avslutar Carina med att lyfta fram vikten av en drivande person.  

 

”Man behöver någon som tar tag i det och brinner för det. Så är det. Kanske de 

väljer andra saker som inköp och försäljning och låter miljön gå vid sidan av, 

men man måste engagera sig. Då går det. För det är inte så svårt, det är bara att 

jobbet måste göras.”  
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5.3! Sammanfattning))

 
Tabell 5.1. Sammanfattning av berättelserna.  
 

 Sura Magnets AB Merx Svenska AB 
Drivkrafter   

Första 
miljöcertifieringen 

- Kundkrav på ISO 9000 där 
övergången till miljöcertifieringen 
också ansågs nödvändig 

- Krav från potentiell ny kund 

Andra 
miljöcertifieringen 

- Ett “måste” för att få ha kvar 
befintliga kunder 
- Möjliggör att bevisa för 
kontrollerande organ att företaget 
har koll på sin miljöpåverkan 

- Ökat engagemang från 
ledningen angående 
miljöfrågor 
- Vilja att ha det senaste och 
att vara uppdaterad 

Övergripande 
drivkrafter 

- Del av en större leverantörskedja 
som kräver miljöcertifiering 

- Konkurrensfördelar 
- Intresse från ansvarige av 
certifieringen 
 

Barriärer   

Första 
miljöcertifieringen 

- Ovilja till praktisk förändring 
inom ledningen 
- Internt motstånd 
 

- Kunskapsbrist vilket innebar 
att det krävdes konsulthjälp  
 

Andra 
miljöcertifieringen 

- Nya krav från standarden 
upplevdes som onödiga och 
tidskrävande 

- Andra prioriteringar före 
miljö 

Övergripande 
barriärer 

- Likviditetsproblem vilket 
försvårar miljöarbete 
- Svårt att visa ständig förbättring i 
miljöarbete 

- Ovilja bland personal att 
förändra sitt arbetssätt 
- Miljövänligare alternativ i 
produktionen är mindre 
effektiva 
- Tidsbrist gör att miljöarbete 
inte alltid kan prioriteras 

Praktiska 
implikationer   

Övergripande 
praktiska 

implikationer 

- Klimatsmartare transporter 
- Ökad uppmärksamhet 
- Ökad kunskap kring 
miljöpåverkan i företaget 

- Ökat engagemang från 
ledningen 
- Mer systematiskt arbete 
- Miljöpolicy för inköp 
- Förbättrad arbetssäkerhet 
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6! Tolkning!och!analys!

I det här kapitlet kommer berättelserna som fallföretagen har delat med sig av att tolkas 

och analyseras utifrån studiens tre huvudteman; drivkrafter, barriärer och praktiska 

implikationer. Berättelserna kommer tillsammans med relevant teori och tidigare 

forskning kring ämnet hjälpa oss författare att skapa en djupare förståelse och bidra med 

kunskap om de studerade fallens upplevelser vid implementeringen av ISO 14001 samt 

den miljö de agerar i. De tolkningar som görs under analysen kommer sammanfattas i 

slutet av detta kapitel och utgöra grunden för studiens avslutande del där slutsatsen 

formuleras.  

6.1! Drivkrafter)
 

Första)miljöcertifieringen)

I många fall kan det identifieras att drivkrafter för företag att miljöcertifiera sig beror på 

externa normativa påtryckningar inom en bransch (Powell & DiMaggio, 1991) 

alternativt interna etiska drivkrafter (Bansal & Roth, 2000). Det verkar dock inte vara på 

grund av en norm av miljömedvetenhet inom branschen samt internt miljöengagemang 

som har gjort att studiens fallföretag har valt att inleda sitt arbete mot en 

miljöcertifiering. Det har istället varit en nödvändighet för företagen att miljöcertifiera 

sig för att kunna fortsätta leverera sina produkter till existerande eller potentiella 

kunder. I båda fallen var det krav från kunder som var den ursprungliga drivkraften till 

att certifiera sig enligt ISO 14001:s standard. I Sura Magnets fall var det en kund som 

ställde krav på en kvalitetscertifiering som även resulterade i att företaget inledde en 

process att bli ISO 14001-certifierad. Martin anställdes på företaget för att driva 

processen att bli kvalitetscertifierad och han såg då ett framtida behov att miljöcertifiera 

företaget. För Merx del handlade det om en potentiell och önskvärd kund som ställde 

krav på sina leverantörer att ha en ISO 14001-certifiering vilket inledde deras arbete 

mot att bli miljöcertifierade. Liknande krav från externa intressenter identifierade 

Powell och DiMaggio (1991) som drivande faktorer för att implementera en standard. 

Det har varit ett externt tvingande tryck på företagen som agerat startskott i deras arbete 

att bli miljöcertifierade vilket även framhålls av Heras-Saizarbitoria et al. (2011), där 

kunder med stor förhandlingsförmåga ofta driver företag att certifiera sig mot ISO 
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14001. Under intervjuerna hos båda företagen märkte vi att kunderna verkade ha en stor 

påverkan på företagen. Trots att företagen själva inte verkade ha ett inre driv till att bli 

miljöcertifierade från början så var det ändå beredda att göra det för att deras kunder 

krävt det. Detta externa tryck ledde till att båda företagen valde att miljöcertifiera sig 

och det anser vi är belägg nog för att säga att företagen upplever att kunder har haft en 

stor förhandlingsförmåga på dem vid tiden för deras initiala miljöcertifiering.   

 

Andra)miljöcertifieringen)

De ursprungliga drivkrafterna till ISO 14001 var liknande för båda av studiens företag 

men drivkrafterna för att uppdatera ISO 14001-certifieringarna till 2015 års standard har 

uttryckt sig mer varierat. För Sura Magnets del kräver nu i ännu större utsträckning 

deras kunder att företaget ska vara ISO 14001-certifierade. Likt Djelic och Sahlin-

Anderssons (2006) beskrivning av en internationell standard som soft law är det 

fortfarande helt frivilligt för Sura Magnets att tillämpa standarden, men om de inte gör 

det innebär det konsekvenser. I deras situation verkar ISO 14001 blivit en soft law då 

kunder ser det som en självklarhet att deras leverantörer är ISO 14001-certifierad. 

Konsekvenserna för Sura Magnets blir att de inte längre får leverera sina produkter till 

dessa aktörer och mister dem som kunder vilket i längden skulle kunna hota hela 

verksamhetens framtid. Utifrån vad vi har tagit del av börjar vi förstå att Sura Magnet 

agerar i en miljö som präglas av det som Powell och DiMaggio (1991) kallar tvingande 

påtryckningar som skapar homogenitet bland företags syn på ISO 14001. Det är en 

värld där de stora aktörerna sätter riktlinjerna för hur deras leverantörer ska förhålla sig 

till miljöarbeten för att få fortsätta vara leverantörer. För Sura Magnets del, och 

rimligtvis andra företag som levererar till dessa större kunder, får de anpassa sig till de 

större kundernas tvingande påtryckningar och vara beredda på att göra så även i 

framtiden. Martin berättade dessutom att en kund nyligen har börjat ställa krav att 

företaget måste kunna säkerställa att deras egna underleverantörer är ISO 14001-

certifierade. Detta indikerar en spridning än längre ner i leverantörskedjan där mindre 

aktörer måste börja ställa samma krav på leverantörer som deras kunder gör i dagsläget.  

  

För Merx del utvecklades en intressant inställning inom företaget och dess ledning med 

tiden. Det som från början främst handlade om ett externt tryck på företaget att 

miljöcertifiera sig hade nu förvandlats till ett allt mer godtyckligt arbetssätt inom 

företaget. Czarniawska och Sevón (1996) hävdar att nya processer och arbetssätt i ett 
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företag över tid kan komma att betraktas som självklarheter och inte ifrågasätts i lika 

hög grad. Vi anser att detta skedde för Merx då ledningen fick en ökad förståelse och 

engagemang för miljöfrågor. Det inledande externa drivet som fick dem att 

miljöcertifiera sig övergick till ett internt driv där initiativtagandet kom inifrån 

ledningen i företaget. Interna drivkrafter till att vara miljöcertifierade har i tidigare 

studier visat sig vara att det finns konkurrensfördelar kopplat till det. Strategier inom 

proaktivt miljöarbete kan agera som konkurrensfördelar som i sin tur blir motiverande 

för företag (Hart, 1995; Bansal & Roth, 2000). Under intervjun med Carina kom det 

fram att beslutet att uppdatera ISO 14001 till 2015 års version huvudsakligen baserades 

på en vilja att investera i det allra senaste och att ligga i framkant gällande miljöarbete 

då det ansågs positivt ifall en kund frågar om det. Eftersom Merx vid den andra 

certifieringen inte blev påverkade av en extern drivkraft utan själva valde att lyfta sin 

miljöcertifiering ser vi tecken på att företaget uppfattat det proaktiva miljöarbetet som 

en konkurrensfördel och att det har agerat som en inre drivkraft när företaget valde att 

lyfta sin certifiering till 2015 års uppdatering.   

 

Övergripande)drivkrafter))

Vad som övergripande kan sägas om drivkrafter för båda fallen är att krav från kunder 

spelar en stor roll, vilket ligger i linje med vad tidigare forskning har sagt gällande att 

krav från intressenter ofta driver en ISO 14001-certifiering (Chin & Pun, 1999; Corbett 

& Kirsch, 2001). Både Sura Magnets och Merx konstaterade även, om måhända något 

subtilt, att arbete efter ISO 14001 som standard har underlättat för företagen att kunna 

bevisa för kontrollerande organ att miljöarbete genomförs och att lagar följs. Brunsson 

och Jacobssons (1998) lyfte att intressenter kan få mer förtroende för företag då en 

standard försäkrar att olika krav uppfylls och således underlättar informationsdelning. I 

Sura Magnets fall underlättade miljöcertifieringen kommunikationen med kommunen 

angående den anmälningspliktiga verksamheten de bedriver, vilket uppfattades som 

positivt ur företagets synvinkel och således kan ses som en drivkraft till att fortsätta vara 

certifierad mot standarden. Vidare menar även Brunsson och Jacobsson (1998) att en 

standard ofta innebär den bästa lösningen på ett problem vilket bör motivera företag att 

det är den bästa vägen att gå istället för andra lösningar.  Genom att arbeta enligt 

standarden framhäver båda företagen att de har fått bättre koll på sin miljöpåverkan och 

identifierat de områden de måste förbättra. Martin på Sura Magnets menade dessutom 

att om inte miljöcertifieringen hade gjorts så hade företaget inte insett hur nära gränsen 
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de låg för anmälningspliktig verksamhet för formsprutning. Utifrån vad vi har tagit del 

av hos företagen ser vi att inte någon av dem har stått inför valet mellan att följa 

standarden ISO 14001 eller att välja ett annat sätt att aktivt jobba med miljörelaterade 

frågor. Det är inte heller studiens syfte att undersöka ifall att följa en standard är det 

bästa sättet att gå tillväga för att utföra miljöarbete. Men det vi utifrån dessa fall kan 

säga är att arbetet utifrån ISO 14001 bevisligen har hjälpt företagen att få bättre koll på 

sin miljöpåverkan och kunnat förbättra sitt miljöarbete samtidigt som man har 

tillfredsställt sina intressenter. Vi ser därmed att fördelarna för företagen att 

miljöcertifiera sig har spelat en drivande roll i valet att fortsätta vara certifierade.  

 

Huruvida en ISO 14001-certifiering förbättrar ett företags bild mot omvärlden som 

Schylander och Martinuzzi (2006) samt Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) fann 

som drivkraft i tidigare studier skiljer sig för respektive fallföretag. För Merx del menar 

Carina att det är bra reklam och visar att företaget engagerar sig i miljön och personalen. 

Det är något som även kan ses tydligt på företagets hemsida där båda kvalitets- och 

miljöcertifikatet finns tillgängliga. Hos Sura Magnets menade istället Martin att det är 

en nödvändighet för att ens kunna bedriva handel med sina kunder och uttryckte inte en 

förbättrad bild av företagen som drivkraft till att bli certifierad. Samtidigt är företaget 

tydliga med att kraven för kvalitet- och miljöcertifiering enligt ISO:s standarder 

uppfylls på sin hemsida samt i flertalet dokument, bland annat i produktkatalogen. Vad 

vi ser är att ISO 14001 tydligt marknadsförs av båda företagen vilket tyder på att båda 

anser det vara en fördel att kunna visa upp, men att de bakomliggande orsakerna 

varierar. En anledning till att de uppfattar frågan om publicitet genom certifikatet olika 

anser vi är att företagen agerar i något olika branscher. Merx har inte samma tvingande 

externa faktorer på sig som vi tidigare kunde identifiera i fallet för Sura Magnets. Vi 

menar att det är anledningen till att Merx i större utsträckning anser att 

miljöcertifieringen är bra reklam för företaget och är något som man gärna visar upp.  

  

Summers fann i sin studie från 2002 att en drivkraft till ISO 14001 är att det kan skapa 

förbättrat miljöengagemang i organisationen och öka medvetenheten bland de anställda. 

Fallföretagen har arbetat med att utbilda sina anställda i miljöfrågor samt att välja 

miljövänliga alternativ i produktion och inköp. Det har dock visat sig problematiskt och 

snarare utgjort en barriär som vi kommer beskriva i nästa del.  Vi ser istället en 

motsträvig acceptans bland medarbetarna att standarden måste följas medan det på 
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ledningsnivå har lett till ett ökat engagemang. Något vi har noterat i företagen är även 

Martin och Carinas roll, det vill säga de ansvariga för miljöcertifieringarna. Enligt 

Martin var det han som började driva frågor gällande miljöcertifiering när han såg 

tendenser att ISO 14001 ökade i användning, samt att det skulle underlätta att göra 

arbetet för en miljöcertifiering samtidigt som en kvalitetscertifiering. Carina menar att 

hon är intresserad av miljöfrågor på ett personligt plan och har sedan länge varit villig 

att arbeta med uppgifter inom miljö utöver ekonomi. Värt att påpeka i sammanhanget är 

att både Martin och Carina har som arbetsuppgift att arbeta med miljöfrågor där krav 

rimligtvis kan ställas på dem att de ska vara mest drivande. Samtidigt har båda två 

betonat vikten av en drivande person med en tydlig ansvarsposition i ett företag för att 

överhuvudtaget lyckas genomföra miljöcertifieringen.  

 

Att arbeta efter en standard kan leda till ökad effektivitet, lönsamhet samt en höjd 

prestanda i företaget vilket kan verka som interna drivkrafter att vara miljöcertifierad 

(Neumayer & Perkin, 2005). Vidare har det visats i studier av Quazi et al. (2001) samt 

Fryxell och Szetos (2002) att ISO 14001 kan möjliggöra kostnadsbesparingar för 

företag. I våra fall har företagen inte uttryckt att effektiviseringar eller 

kostnadsbesparingar kan kopplas till miljöcertifieringen. Då båda företagen har funnits i 

många år innan de valde att miljöcertifierade sig gör vi tolkningen att de troligtvis redan 

arbetat fram väl fungerande rutiner och processer med begränsat utrymme för ytterligare 

kostnadsbesparingar. I nästa del med barriärer kommer vi belysa hur kostnadsfrågan 

snarare har beskrivits som en hindrande faktor än en drivande bland företagen. Även om 

företagen har arbetat fram effektiva arbetssätt i sin verksamhet fanns det aspekter inom 

säkerheten på arbetsplatsen som ansågs ha blivit bättre sedan införandet av ISO 14001. 

Carina uttryckte att ISO 14001 har fått positiva effekter för företagets arbetsmiljö. Då 

ledningen blev mer intresserad av miljö- och arbetsmiljöfrågor har detta resulterat i att 

det har skett färre olyckor och att personalen i större utsträckning vill stanna kvar på 

företaget. Detta var även vad Yiridoes et al. (2003) kom fram till i sin studie och att det 

kan agera som en interna drivkrafter för företag.  
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6.2! Barriärer)
)

Första)miljöcertifieringen))

Vid den första miljöcertifieringen är det större skillnader mellan företagens upplevda 

barriärer jämfört med de inledande drivkrafterna kopplat till att implementera ISO 

14001. Vad som inledningsvis kan konstateras är att ISO 14001 innebar en förändring i 

företagens arbetssätt. Men hur yttrade sig denna förändring i respektive företag? 

  

I Sura Magnets fall gjordes miljöcertifieringen i samband med en annan 

kvalitetscertifiering. Förändringen anser vi vara av den karaktär som Watzlawick, 

Weakland och Fisch (1974) kallar en förändring av andra ordningen vilket Ahrenfelt 

(2013) beskriver som en förändring där verksamheter måste förändra sitt nuvarande 

tanke- och arbetssätt. Under denna förändring berättade Martin att en stor barriär var att 

ledningen vid det tillfället gärna ville ha en miljöcertifiering men inte var benägna att 

ändra sitt eget arbetssätt. Denna situation liknar vad Meyer och Rowen (1977) samt 

Boxenbaum och Jonsson (2008) beskriver som decoupling. I det här fallet tolkar vi det 

som att ledningen ville göra vad externa intressenter krävde (ett kundkrav) med strävan 

att förändra arbetsgången i företaget så lite som möjligt. Frågan är dock om företaget 

och dess ledning var tillräckligt förberedda för att anpassa sitt arbetssätt. Ahrenfelt 

(2013) nämner att en viktig förutsättning vid en förändring av andra ordningen är att 

hela företaget, från ledning till medarbetare, måste vara beredda på anpassning vilket 

det fanns brist på i det här fallet. Med tanke på att det fanns internt motstånd redan på 

ledningsnivå blev det en ännu större utmaning för företaget att försöka få resterande 

delen av företaget att förändra sitt arbetssätt.  Martin upplevde att det var svårt att driva 

frågan på ledningsnivå på grund av det motståndet till förändring som uppstod och att 

det var det största hindret under implementeringen av första miljöcertifieringen.  

  

Turks (2009) studie visade att brist på kvalificerad personal och bristfällig information 

om ISO 14001 kan vara förhindrande faktorer vid en implementering. För Merx var 

denna kunskapsbrist ett hinder då de bestämde sig för att miljöcertifiera sig. Ingen på 

företaget visste hur man gick tillväga i processen, så en extern konsult behövdes ta in 

för att lösa det problemet och inleda arbetet med att implementera ISO 14001. Värt att 

poängtera i sammanhanget är att Carina uttryckte att det inte var särskilt problematiskt 
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att börja arbeta efter ISO 14001 standarder när väl konsulterna hade arbetat klart då det 

mesta arbetet redan hade strukturerats i samband med Merx kvalitetscertifiering. Vi 

tolkar det som att Merx vid första miljöcertfieringen gick igenom vad Watzlawick, 

Weakland och Fisch (1974) benämner som en förändring av första ordningen. Förvisso 

kan det inte klassas som en förnyelse av ett redan existerande system då ISO 14001 inte 

hade existerat i företaget innan. Däremot stämmer det desto mer överens med 

Ahrenfelts (2013) beskrivning av förändring av första ordningen som att möjliggöra 

förändringsarbete med samma metoder som tidigare. Detta eftersom Merx kunde 

fortsätta med arbetet utifrån det förarbete som konsulterna hade gjort samtidigt som 

arbetet som gjordes till kvalitetscertifieringen underlättade implementeringen.  

 

Andra)miljöcertifieringen)

I samband med att båda företagen skulle uppdatera sin ISO 14001-certifiering till 2015 

års version går det inledningsvis att konstatera att denna förnyelse är en förändring av 

första ordningen. Eftersom båda företagen hade arbetat enligt standardens arbetssätt i 

flertalet år handlade det inte om att helt ändra sitt arbetssätt, utan snarare om att lägga 

till vissa bitar.  Det är i det här läget intressant att se om respektive företag har upplevt 

nya barriärer samt om den nya uppdateringens innehåll skapade utmaningar.  

  

För Sura Magnets uttryckte Martin att många nya element i den senaste uppdateringen 

upplevdes onödiga och överflödiga för företagets verksamhet. Ann, Zailani och Wahid 

(2006) menar att ökad byråkrati och dokumentation kan utgöra hinder för en 

implementering av ISO 14001. Uppdateringen från ISO ämnar hjälpa företag att bli mer 

uppmärksamma och medvetna om bland annat sina intressenter samt dokumentera detta, 

men detta var något som Sura Magnets redan hade koll på och upplevde därmed 

dokumentationen som onödig och icke hjälpsam. Brunsson och Jacobsson (1998) 

nämner som motargument till standarder att det är svårt att säkerställa att en standard är 

den bästa lösningen för både ett företag och deras intressenter. Martins bild av den 

uppdaterade standardens tillägg är att de saknar relevans för företagets verksamhet. 

Huruvida standarden är den bästa lösningen eller inte för Sura Magnets är samtidigt 

svårt att utveckla då företagets kunder ställer krav på miljöcertifiering vilket lämnar lite 

utrymme till företaget att tillämpa en annan lösning. Det tillkommande arbetet var 

dessutom inte en så pass stor barriär att företaget inte valde att lyfta certifieringen utan 

det handlade om att sätta undan tid för att få det gjort.  
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Det har uppmärksammats i andra studier att SMF har upplevt det svårt att anpassa sig 

till hållbara styrmedel eftersom att de i många fall är för formella för SMF samtidigt 

som de är anpassade till internationella sammanhang, vilket kan skapa problem när de 

ska implementeras på lokal nivå (Perrini & Tencati, 2006; Revell & Blackburn, 2007; 

Ammenberg & Hjelm, 2003). Vad som blir tydligt i fallet med Sura Magnets är att 

relationen mellan det arbete som krävs för de nya tilläggen i ISO 14001:2015 och vilka 

effekter det får på företaget inte är optimalt. Vi anser att det finns ett gap mellan input 

och output som företaget har upplevt som ett försvårande moment vid 

implementeringen av den senaste miljöcertifieringen.  

  

Barriärerna vid uppdateringen av miljöcertifieringen är i Merx fall svårare att definiera. 

Som tidigare sagts hade företaget fått en mer positiv inställning till miljöcertifieringen i 

och med det ökade engagemanget från ledningen, vilket kan vara en anledning till att 

inga klara barriärer kopplat till just den senaste implementeringen kunde identifieras. 

Vad som dock upplevdes som en barriär i miljöarbetet var att företaget i många lägen 

valde att prioritera andra aktiviteter före miljön vilket har resulterat i att företaget ibland 

har skjutit upp det miljöarbete som egentligen skulle behöva göras. Detta kommer 

behandlas vidare som övergripande barriärer.  

 

Övergripande)barriärer)

När vi rör oss till övergripande barriärer är inledningsvis prioritering en aspekt vi har 

identifierat som skapar problem för respektive företag. Miljöfrågor blir ofta lägre 

prioriterat när andra frågor såsom kostnader och leverans till kunder väger tyngre. 

Chavan (2005) nämner att ledningens ovilja att ge tid och resurser för tillkommande 

arbete kopplat till ISO 14001 kan utgöra en barriär för en organisation att implementera 

ett standardiserat miljöledningssystem samt att anställda blir irriterade över ökad 

arbetsmängd och ansvar. Många gånger är det en fråga om likviditet som gör att 

miljöfrågor är svåra att prioritera. Martin berättar om att Sura Magnets länge har varit 

styrda av likviditeten till följd av ändrad varutransport in till företaget. När de 

miljövänligare båttransporterna har längre transporttid än kredittiden på leverantörernas 

fakturor innebär det att produkterna måste betalas innan de har levererats. Det har därför 

varit problematiskt för Martin att driva den frågan i tider när företaget inte ansett sig 

kunna ligga ute med pengarna i förskott. Hos Merx har tidsbrist präglat verksamheten 

där företaget har fått prioritera leverans av varor till kunder före miljön. Det har därmed 
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inte varit ett problem att den direkta kostnaden för ISO 14001 har utgjort en barriär för 

företagen som Chin, Chiu och Tummala (1999) fann i sin studie. Kostnadsfrågan 

bottnar i att andra aktiviteter i företaget bromsar upp miljöarbetet, som likviditetsbrist 

eller tidsbrist vilket Burke och Gaughran (2007) också uttryckte som barriär för SMF.   

  

Det har inte bara varit inom ledningen som oviljan till förändring har identifierats utan 

även hos den övriga personalen. Brunsson och Sahlin-Anderssons (2000) framhäver att 

medarbetare ofta motsätter sig när de blir tillsagda att ändra sitt arbetssätt samtidigt som 

Zutshi och Sohal (2004) menar att ansvariga personer för implementering och 

upprätthållning av standarder ofta möter sådant motstånd. Det har varit en ovilja till 

förändring eller möjligtvis en brist på förståelse om varför dessa förändringar sker som 

präglat båda fallföretagen. För Sura Magnets var inköp av kemikalier problematiskt då 

medarbetarna inte förstod vikten av att följa rutinerna för kemikalieinköp och köpa 

produkter som är riskbedömda. Ahrenfelt (2013) menar att det är ledningen i företag 

som är ansvariga för att få med resten av företaget vid en förändring när det krävs att 

medarbetarna ska ändra sitt arbetssätt. Som vi tidigare har hävdat anser vi att det blir 

extra problematiskt att övertyga personalen att dessa inköpsrutiner är nödvändiga för 

företaget då själva ledningen har varit motsträviga till att förändras. Det som blir det 

mest problematiska med att få både ledningen och personalen att ändra sitt arbetssätt är 

att företaget är beroende av sin miljöcertifiering för att kunna sälja och måste då följa 

bestämda rutiner som exempelvis den för inköp av riskbedömda produkter. I och med 

att inte hela företaget har delat den här uppfattningen har det utgjort försvårande inslag 

vid införandet av miljöcertifieringen och det tog många år för att få rutinerna att 

fungera.  

 

Syftet med att arbeta efter ISO 14001 är som bekant att ständigt förbättra företagets 

miljöarbete. Martin anser att det är svårt att visa förbättringar inom miljöområdet då 

Sura Magnets har en relativt liten miljöpåverkan och att de enbart kan påverka vissa 

miljöområden. I och med att de är kontraktstillverkare innebär det att de inte kan styra 

vilka material som används i magnetsproduktionen och det har lett till att de har fått 

fokusera på områden de kan påverka, som exempelvis transporterna. För Merx finns det 

motsättningar till att miljövänligare produkter ska användas, men i det här fallet har det 

varit till följd av att kvaliteten på de miljövänliga produkterna inte varit lika bra som de 

konventionella. Carina upplever det här som problematiskt då avvägningen mellan vad 
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som är en bra produkt ur en miljömässig- och en kvalitetsmässig synvinkel har varit 

svåra att förena. Vi anser att valet av leverantör har varit ett hinder för att företaget ska 

kunna följa standardens arbetssätt med ständiga förbättringar och på så sätt byta ut sina 

konventionella produkter mot mer miljövänliga i och med att de miljövänliga inte är 

lika effektiva. Problemen för båda företagen som har uppstått i arbetet med ständiga 

förbättringar kopplat till leverantörer kan i framtiden bli ännu mer omfattande med 

tanke på att företag hålls ansvariga längre bak i leverantörskedjan än förut (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2015). Som vi tidigare nämnt har en kund till Sura Magnets börjat 

ställa krav på att de ska säkerställa att även deras underleverantörer är ISO 14001-

certifierade och ser vi på den utvecklingen som skett sedan den första certifieringen 

företagen gick igenom kan man rimligtvis ana att det kravet kommer komma från allt 

mer kunder i framtiden.  

 

6.3! Praktiska)implikationer))

Företagen har uttryckt att det är svårt att påvisa ständiga förbättringar med anledning av 

deras relativt begränsade miljöpåverkan. Trots det kan vi se praktiska implikationer 

kopplat till implementeringen av ISO 14001 som har haft en positiv inverkan på 

företagen. Brorson och Almgren (2013) menar att ISO 14001 kan skapa mer struktur i 

verksamheter samt att krav från myndigheter hanteras bättre. Carina uttrycker att 

standarden har hjälpt Merx att arbeta mer systematiskt samt att en miljöpolicy för inköp 

har införts. Policyn har förvisso varit svår att alltid följa på grund av kostnadsfrågan 

men är samtidigt ett steg i rätt riktning. Miljöfrågor har över tiden blivit mer 

accepterade att prata om och skapat engagemang på ledningsnivå. Detta har lett till att 

miljö- och arbetsmiljöfrågor har fått mer utrymme och lett till en säkrare och bättre 

arbetsplats.  

 

Martin berättar om att han har gjort grundliga miljöutredningar för Sura Magnets, samt 

att de tack vare arbetet med ISO 14001 identifierade hur nära gränsen de låg för 

anmälningspliktig verksamhet för formsprutning. Sura Magnets har utöver detta lyckats 

flytta mycket av sin transport in i verksamheten från flyg till båt och på så sätt reducerat 

sin miljöpåverkan. Vidare har personalen utbildats och är mer medvetna om hur de i sin 

yrkesroll kan vara med och påverka företagets miljöpåverkan. Båda företagen ser 



 59 

dessutom en förbättring i sin avfalls- och kemikaliehantering samt att de har fått bättre 

koll på miljölagen.  

 

Enligt Brorson och Almgren (2013) har tidigare svenska SMF sagt att ISO 14001 

underlättar nya affärer med kunder. För Merx del menar de att det underlättar att ha 

miljöcertifieringen, speciellt när konkurrensen består av utländska företag. Sura 

Magnets såg däremot inte några konkurrensfördelar utan Martin hävdade att deras 

kunder ser det som en självklarhet att de är ISO 14001-certifierade. 

  

Som helhet har ISO 14001 tillfört mestadels positiva implikationer för företagen, men 

om man ser till standardens krav överlag så upplevdes vissa delar som för teoretiska. 

Martin menade att det extra arbete som krävdes under uppdateringen till ISO 

14001:2015 i form av ett management system scope och en intressentanalys inte 

tillförde något av värde till Sura Magnets rent praktiskt. Carina upplever överlag att ISO 

14001 kan bli för teoretiskt förankrat där kopplingen till praktiken blir svag i Merx. 

Trots detta har upplevelsen totalt sett varit positiv och de anser att ISO 14001 har 

bidragit med bra praktiska implikationer till företaget.  

 )
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6.4! Sammanfattning))

Vid det här laget är det meningen att ni läsare ska ha fått en djupare bild av hur 

fallföretagens har upplevt de drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer som 

uppstått. För att sammanfatta vår tolkning av företagens upplevelser hävdar vi att det är 

lämpligt att beskriva drivkrafter och barriärer kopplat till de intressenter för företagen 

som haft mest inverkan. Detta eftersom vi har kunnat se att  intressenternas drivande 

och förhindrande roll i slutändan kan påverka de praktiska implikationerna för 

företagen. Intressenterna som har haft mest inverkan på företagen är enligt oss 

myndigheter, ledning, personal, kunder, leverantörer och konkurrenter. 

  

Myndigheter ställer krav på företagen att följa miljölagar och bedriver kontinuerliga 

kontroller att företagen följer dessa. ISO 14001 har hjälpt båda företagen att kunna 

bevisa att miljölagar följs och även förenklat kontrollerna då en miljöcertifiering täcker 

många aspekter. Företagens ledning har både utgjort en hindrande faktor på grund av 

ovilja till anpassning alternativt ovilja till att avsätta tillräckligt med tid och resurser för 

miljöarbete, samtidigt som ledningen kan vara drivande i takt med att de får ett ökat 

miljöengagemang. Vid införandet av ISO 14001 har det krävts ett förändrat arbetssätt 

från företagens medarbetare vilket främst har uttryckts som en hindrande faktor. De 

ansvariga har exempelvis mött motstånd när miljövänligare produkter ska tillämpas, och 

har överlag fått kämpa för att få igenom förändringar. Vi menar därför att personal är en 

intressent som har stor hindrande påverkan eftersom den på olika sätt motsätter sig 

standardens riktlinjer och försvårar arbetet där även ledningen har brustit i sitt ansvar att 

inkludera alla anställda i förändringsarbetet. Den inledande drivkraften till en 

miljöcertifiering har varit kundkrav för båda företagen vilket innebär att kunder utgör en 

stor drivkraft. Dessa kundkrav tenderar även sträcka sig längre ner i företagens 

leverantörskedjor. Under denna utveckling kan företagens leverantörer bromsa arbetet 

då många leverantörer inte är miljöcertifierade, vilket börjar krävas när kundkraven 

sprider sig. Samtidigt kan leverantörers miljövänliga produkter i vissa fall inte 

konkurrera kvalitetsmässigt med de konventionella vilket hindrar företagen att använda 

miljövänligare alternativ i produktionen. Huruvida ISO 14001 är en konkurrensfördel 

eller inte har företagen delade uppfattningar om, men det är samtidigt en nackdel att inte 

vara miljöcertifierade. Detta tolkar vi slutligen som att konkurrenter påverkar företagen 

och kan utgöra en drivkraft, dock i olika utsträckningar.  
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7! Avslutning!!

Detta avslutande kapitel kommer först att presentera studiens slutsats och 

kunskapsbidrag. Därefter ger vi förslag på vad som kan studeras i framtiden utifrån 

studiens resultat, samt aspekter som kan vara intressanta att studeras framöver men inte 

har legat inom ramen för studiens syfte. Kapitlet avslutas med ett resonemang där vi 

lyfter kritik mot studiens tillvägagångssätt.   

7.1! Slutsats)och)kunskapsbidrag)
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur små- och medelstora 

företag upplever drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer vid implementering 

av ISO 14001. Det som analysen får oss att kunna säga är att kundkrav från större 

företag visade sig vara den initiala och avgörande drivkraften vid företagens första 

miljöcertifiering. Dessa kundkrav var även drivande under uppdateringen till ISO 

14001:2015 tillsammans med upplevda konkurrensfördelar. I ett av fallen har ett ökat 

engagemang inom ledningen även drivit företag att uppdatera miljöcertifieringen. Över 

tiden som miljöcertifierade har företagen upplevt att de har utvecklat sitt miljöarbete 

och fått en övergripande bättre koll på miljöfrågor, samtidigt som ISO 14001 har hjälpt 

företagen att strukturera sitt arbetssätt.   

 

Med det sagt finner vi samtidigt resultat på att dessa SMF upplever barriärer i samband 

med implementering och upprätthållande av miljöcertifieringen i form av motstånd till 

förändring bland ledning och medarbetare. Bägge företagen har uttryckt att miljöfrågor i 

många lägen inte kan prioriteras på grund av resursbrist. Burke och Gaughran (2007) 

framhävde brist på personal och finansiella resurser inom SMF som möjlig barriär 

medan Chavan (2005) belyste ovilja från ledning att ge ISO 14001 nödvändig tid och 

resurser vilket understryker att denna problematik är vanligt förekommande. Dessutom 

ser vi att den standardiserade strukturen av ISO 14001 upplevdes som dåligt anpassad 

för dessa SMF:s verksamheter, där de nya kraven och inslagen som infördes i ISO 

14001:2015 inte underlättade utan istället innebar extra arbetsinsatser som inte ansågs 

relevanta för deras verksamhet. Utöver detta har företagen upplevt svårigheter att visa 

upp ständiga förbättringar. Bland annat för att de inte kan använda miljövänligare 
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alternativ i sin produktion på grund av sämre kvalitet på miljövänligare produkter eller 

för att de inte kan styra vilka material som används i produktionen.    

  

Båda företagen har sammanfattningsvis upplevt både positiva och negativa 

implikationer från arbetet efter ISO 14001 efter att kundkrav initierat en implementering 

som innehållit försvårande faktorer. Krav från viktiga kunder värderas därmed högt 

inom företagen vilket får dem att driva sitt arbete till att bli ISO 14001-certifierade samt 

att uppdatera till den senaste versionen trots de barriärer som de upplever på vägen. 

Som SMF kan det således ses som en nödvändighet att miljöcertifiera sig även om det 

gör ont på vägen. Utefter de erfarenheter vi har tagit del av kan vi dra slutsatsen att 

dessa SMF upplever implementeringen av ISO 14001 som ett nödvändigt ont. 

 

Vi anser att denna studie bidrar till den existerande forskningens kunskapsområde 

angående SMF:s upplevelser vid implementeringen av ISO 14001. Detta genom att 

även inkludera upplevelser kopplat till den senaste uppdateringen från 2015. Det som 

fallföretagen har uttryckt som drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer ligger i 

linje med mycket av vad tidigare forskning har sagt och ISO 14001:2015 har inte 

förändrat den upplevelsen avsevärt. Som det insamlade materialet i studien visar kan en 

miljöcertifiering vara ett krav för att få leverera sina produkter till vissa kunder. Det 

anser vi är ett tecken på att inneha ett ISO 14001-certifikat kan vara det värde som 

Johnson och Schaltegger (2016) menar kan motivera SMF att implementera hållbara 

styrmedel.  

 

ISO har inkluderat nya krav i ISO 14001:2015 med ambitionen att hjälpa organisationer 

att höja sin miljöprestanda. Samtidigt upplevs det fortfarande bland SMF som 

problematiskt att arbeta efter standarden då dess innehåll innebär mycket teoretiska 

aspekter som inte är användbara i praktiken. Redan år 2000 menade Hillary att ISO 

14001 inte var särskilt anpassningsbart för SMF vilket upplevs på samma sätt än idag 

fast det har kommit två uppdateringar till ISO 14001 efter Hillarys studie. Båda våra 

respondenter har dock uttryckt att ISO 14001:2015 inte upplevdes alltför komplicerat att 

implementera. De praktiska implikationerna visar även att SMF till följd av ISO 14001 

lyckats förbättra sitt miljöarbete och därmed hoppas vi att denna studie kan skapa motiv 

för liknande SMF att uppdatera standarden, alternativt implementera den för första 
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gången. Det har varit genomförbart för företagen i den här studien och samtidigt 

bidragit till positiva effekter för dem och deras omvärld ur ett miljöperspektiv.  

7.2! Förslag)till)vidare)forskning)
I takt med att fler SMF uppdaterar sin miljöcertifiering till ISO 14001:2015 kan det vara 

intressant att göra en liknande studie med kvantitativa inslag. Vi har bidragit med 

kunskap om hur SMF upplever implementeringen av ISO 14001, men vi har inte 

grunderna att kunna generalisera resultatet över en större population. En kvantitativ 

studie med flera företag i Sverige skulle därför vara intressant för att se om liknande 

mönster och strukturer upplevs av flera SMF. Med detta sagt kan det även vara 

intressant att undersöka SMF som väljer att inte uppdatera sitt ISO 14001-certifikat. Där 

skulle exempelvis studier kunna fokusera på om barriärerna och försvårande 

omständigheter vägde tyngre än den faktiska vinningen av miljöcertifieringen. I samma 

linje hävdar vi att det kan vara aktuellt att göra en studie om SMF som aktivt arbetar 

med miljöfrågor och miljöledningssystem, men inte har valt att certifiera sig efter ISO 

14001. Detta tillsammans kan bidra till att förstå om standarden är den bästa lösningen 

för SMF eller om andra alternativ bör övervägas då ISO 14001 fortfarande upplevs 

dåligt anpassad för SMF.  

 

Under studiens gång har vi även observerat att fallföretagens syn på hur kontrollerna av 

ackrediteringsbolagen genomfördes var olik. Hos ena företaget uppstod vad som kan ses 

som en förhandling mellan företaget och revisorn som kontrollerade noggrant att arbetet 

enligt standarden följdes med efterföljande diskussioner. I det andra företaget var 

upplevelsen under senaste certifieringen till ISO 14001:2015 annorlunda där kontrollen 

enligt företaget var mindre hård och många aspekteter kontrollerades dåligt. Detta 

berörde vi inte under studien då det inte ligger inom studiens syfte, men vi anser 

samtidigt att det är en aspekt som bör studeras. Om företag certifieras mot ISO 14001 

efter bristfälliga kontroller blir det således en diskussion om en miljöcertifiering 

egentligen bevisar att miljöledningssystemet i företag är tillräckligt bra och korrekt 

implementerat, vilket motsäger hela syftet med ISO 14001 från första början och att 

saker och ting bara ser bra ut på pappret.  
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7.3! Kritik)
Det finns både för- och nackdelar med att vi valde att skicka ut ett dokument med 

förberedande frågor inför intervjuerna (Ahlberg, 2004). Som vi tidigare har resonerat 

såg vi fördelarna i att respondenterna var förberedda på vilken typ av information som 

efterfrågades, men vi kan samtidigt inte ignorera nackdelarna med det. Det finns en 

chans att respondenternas berättelser hade varit annorlunda om vi endast informerat 

dem om studiens syfte och inte mer ingående om vilka frågor vi önskade att få svar på.  

  

Valet av respondenter kan kritiseras då intervjuerna endast har utförts tillsammans med 

personen som är ansvariga för miljöcertifieringen på respektive företag. Med tanke på 

att deras jobb är att driva arbetet med miljöcertifieringen ansåg vi att de skulle kunna 

förse oss med den mest relevanta informationen. Det finns dock en risk att de 

personerna endast har bidragit med en utav många åsikter kring företagets upplevelser. 

Det finns därmed flera perspektiv inom företagen som hade kunnat vara intressanta att 

inkludera i empirin. Samtidigt hävdar vi att de använda respondenterna kunde svara bäst 

på frågorna och vara insatta i den övergripande problematiken med tanke på att de 

operationellt har arbetat med certifieringarna. Hade vi utfört intervjuerna tillsammans 

med exempelvis företagens VD:ar finns det en risk för att dessa hade förskönat 

barriärerna som uppstått under implementeringen och försökt lägga tyngdpunkt på 

positiva aspekter istället.   
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9! Bilagor!

9.1!  Bilaga)1)<)Förberedande)intervjuguide)

Vi är två studenter som läser fjärde och sista året på Internationella 
Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Intervjun som vi ska genomföra 
tillsammans med er på [Företagets namn] kommer att ligga till grund för insamlingen 
av empiri till vår magisteruppsats. Materialet är av stor vikt för vårt framtida 
forskningsbidrag och vi vill härmed rikta ett stort tack till er på [Företagets namn] och 
till er [Befattningen för den intervjuade], [intervjupersonen], som har gått med på 
att intervjuas. 
  
Syftet med vår studie är att bidra med förståelse för vilka drivkrafter och barriärer som 
små- och medelstora företag i Sverige upplever vid implementeringsprocessen av 
miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Genom att studera två tillverkande företag i 
Östergötland ämnar vi att studien kan ligga till grund för mer extensiva studier i hela 
Sverige. 
 
Här följer de förberedande huvudfrågor som vi kommer beröra under intervjun: 
 

1.     Bakgrundsfrågor till ISO 14001 - drivkrafter till första initiativet 
a.  Vad var huvudsakliga syftet med att bli ISO 14001-certifierad? 
b.  Hur började ni ursprungligen arbeta med ISO 14001? 

 
2.     Frågor kring ISO 14001:2015 - drivkrafter till att lyfta certifieringen 

a.  Vad var den huvudsakliga anledningen till att lyfta certifieringen till 
2015 års version? 

b.  Fanns det andra drivkrafter som spelade in, och i så fall vilka? 
c.  Kunde lärdomar från första certifieringen tillämpas, och i så fall hur? 

 
3.     Barriärer vid första implementeringen 

a.  Fanns det några element som försvårade implementeringen? 
b.  Hur var det att anpassa sig efter ISO 14001 standarder? 

 
4.     Barriärer vid andra implementeringen 

a.  Uppkom det nya svårigheter vid lyftningen till ISO 14001:2015? 
b.  Hur var det att anpassa sig efter ISO 14001:2015 nya standarder? 

 
5.      Praktiska implikationer för företaget och erfarenheter 

a.  Vilka förändringar kan ni se, både internt och externt, efter genomförda 
certifieringar? 

b. Utifrån din erfarenhet, vad är enligt dig viktigt att tänka på under 
processen av en ISO 14001:2015-certifiering? 

 

!



 

9.2! )Bilaga)2)<)Intervjuguide)
 

Målet med intervjun är att respondenten i största möjliga mån ska få resonera och 
prata fritt kring ämnet. Därför har vi delat upp guiden i sju huvudrubriker som anknyter 

till syftet, med kompletterande frågor som måste besvaras någon gång under varje 
intervju.�
�
 

Intervjuguide 
 
Företag: 
Intervjuperson: 
Befattning: 
Intervjuare: 
Datum: 
 

1.     Bakgrundsfrågor om personen 
a.  Hur länge har du arbetat på [Företagets namn] med miljöcertifiering? 

2.     Bakgrundsfrågor till ISO 14001 - drivkrafter till första initiativet 
a.  Vad var huvudsakliga syftet med att bli ISO 14001-certifierad? 
b.  Hur började ni på [Företagets namn] ursprungligen arbeta med ISO 

14001? 
 

3.     Frågor kring ISO 14001:2015 - drivkrafter till att lyfta certifieringen 
a.  Vad var den huvudsakliga anledningen till att lyfta certifieringen till 

2015 års version? 
b.  Fanns det andra drivkrafter som spelade in, och i så fall vilka? 
c.  Kunde lärdomar från första certifieringen tillämpas, och i så fall hur? 

 
4.     Barriärer vid första implementeringen 

a.  Fanns det några element som försvårade implementeringen? 
b.  Hur var det att anpassa sig efter ISO 14001 standarder? 

 
5.     Barriärer vid andra implementeringen 

a.  Uppkom det nya svårigheter vid lyftningen till ISO 14001:2015? 
b.  Hur var det att anpassa sig efter ISO 14001:2015 nya standarder? 

 
6.      Praktiska implikationer för företaget 

a.  Vilka förändringar kan ni se, både internt och externt, efter genomförda 
certifieringar? 

b.  Utifrån din erfarenhet, vad är enligt dig viktigt att tänka på under 
processen av en ISO 14001:2015-certifiering? 

 
7.     Övrigt 

a.  Är det något som inte berörts i intervjun hittills som du skulle vilja 
belysa eller lyfta? 
 
 


