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Sammanfattning 
  
Denna intervjubaserade kvalitativa fallstudie handlar om hur processen att införa 
miljöledningssystem (MLS) i en mindre företagsgrupp har fungerat. Studien innefattar fem 
företag med mellan tre och femton anställda som gemensamt infört MLS på sina företag enligt 
en nätverksmetod som kallas Hackeforsmodellen. Studiens syfte har varit att ta reda på vilka 
för- och nackdelar det inneburit att införa MLS i ett nätverk samt om samarbetet mellan 
företagen ökat efter införandet på andra områden än just MLS. Teorin har inhämtats från 
tidigare utförda studier kring liknande projekt. Intervjuerna genomfördes med miljöansvariga på 
respektive företag. Resultatet från studien visar att kostnaderna för att certifiera MLS blev 
överkomliga på grund av samarbetet i nätverket. Vidare såg företagen positivt på hur hela 
processen fungerade, och de var speciellt nöjda med att ha fått ordning och styrning på 
avfallshanteringen. Viss kritik framfördes mot revisorerna, som ansågs se storföretagsmässigt 
på MLS vid externrevisionerna. Dessutom framfördes viss kritik mot den omfattande 
dokumentation som krävs. Ett viktigt argument för att införa MLS var att öka antalet kunder, 
men någon sådan ökning har företagen i studien ännu inte kunnat se. Företagen har inte ökat 
samarbetet på andra områden än just kring MLS i och med införandet av MLS.     
 
  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING 1 

1.1 Syfte 2 

2 TEORI 3 

2.1 Miljöledningssystem (MLS) 3 

2.2 MLS och miljö 4 

2.3 Småföretagare i nätverk 4 

2.4 Hackeforsmodellen 5 

2.5 Motiv för att certifiera MLS i det mindre företaget 6 

3 METOD OCH MATERIAL 7 

3.1 Arbetsgången 7 

3.2 Fallstudie 8 

3.3 Intervjuundersökning 9 

3.4 Val av respondenter 9 

3.5 Analysen av materialet 10 

3.6 Reliabilitet och validitet 10 

3.7 Avgränsningar 10 

4 RESULTAT 11 

4.1 Hur uppkom tanken på att införa MLS? 11 

4.2 Arbetstiden som går åt till MLS i de studerade företagen. 11 

4.3 Hur hanterade företagen miljöfrågor innan certifieringen? 11 

4.4 Främsta syftet för införande av MLS. 12 

4.5 Vilka möjligheter såg företagen med MLS? 12 

4.6 För och nackdelar med införandet av MLS 13 

4.7 Vilka var de största förändringarna i företagen i och med certifieringen? 13 

4.8 Vad som kunde ha gjorts annorlunda idag 14 

4.9 Hur bör införandet förenklas enligt företagen i studien 14 



4.10 Har MLS givit några fler marknadsandelar? 14 

4.11 Samarbetet med de andra företagen 15 

4.12 Skulle företagen rekommendera andra att införa MLS? 15 

4.13 Blev MLS som förväntat? 16 

5 DISKUSSION 17 

5.1 Vad lockar ett mindre företag att införa MLS? 17 

5.2 MLS och ekonomi 18 

5.3 Fördelar och nackdelarna med MLS 18 

5.4 Att införa MLS i nätverk 19 

6 SLUTSATS 21 

REFERENSER 22 
 



 1

 

1 Inledning 
Människan har alltid haft en relation till naturen och har alltid på olika sätt använt sig av de 
resurser som den erbjuder. Graden av detta nyttjande har skiftat genom tider och olika kulturer. 
I och med industrisamhällets framväxt under 1700- och 1800- talet och framåt har 
miljöproblemen och dess komplexitet ökat. Vi i dagens samhälle är beroende av att miljön mår 
bra, men samtidigt är vi också beroende av att industrin fungerar. Industrisamhället skapar 
miljöproblem och vår kunskap om dessa präglas av samhället. Därför är alla miljöproblem i 
grunden samhällsproblem (Lidskog et al., 1997). Under senare delen av 1900 talet ökade 
förståelsen för konsekvenserna för miljön av vårt handlade, och lagar och regler inrättades. 
Förståelsen för miljöproblemen har även ökat i industrin och det arbetas ständigt med dessa 
frågor. Orsaken till industrins intresse för miljöfrågor kan vara många, som till exempel 
kundkrav, lagkrav eller egen god vilja (Lidskog et al., 1997). 
 
Idag lever cirka en miljard människor med hög materiell standard, samtidigt som cirka fyra- 
fem miljarder strävar efter att uppnå den. För att klara en utveckling till en ökad 
levnadsstandard för fler människor krävs helt nya lösningar för att tillfredställa våra behov 
(Kretsloppsdelegationen, 1997). Små- och medelstora företag är i stort sett en grundläggande 
del av den globala ekonomin över hela världen. De skapar ekonomisk tillväxt och ger mer 
arbetstillfällen och är därmed också mycket viktiga faktorer i den nationella ekonomin i de 
flesta länder (Zeleny, 2001). Ett mindre företag släpper ifrån sig mer avfall per anställd än ett 
större företag (Wells, 1999). Trots att förståelsen i industrin ökat är små- och medelstora företag 
ofta inte speciellt aktiva när det gäller miljöfrågor (Hallinan och Jenks, 2003). Vad det beror på 
är främst begränsade ekonomiska och personella resurser, men även en omedvetenhet om den 
egna påverkan på miljön. 
 
Eftersom småföretagare ibland inte ser sina egna utsläpp på grund av tids- eller kunskapsbrist är 
det svårt för dem att arbeta med sina miljöproblem. Dessa brister finns det idag hjälpmedel för 
att överbrygga. En metod för företag att angripa sina miljöfrågor är att arbeta med 
miljöledningssystem (MLS). Verktyg som ISO 14001 och EMAS är de vanligaste begreppen 
när det talas om MLS. Problemet med dessa är att de från småföretagarnas sida ses som 
utvecklade för större företag, och därmed ganska komplicerade att införa på det lilla företaget 
(Wells, 1999).  
 
Det finns nu ett växande intresse bland små- och medelstora företag för MLS. Men det finns 
ännu bara ett fåtal som verkligen har infört MLS. Många av de små- och medelstora företagen 
står inför många hinder på vägen för att till slut få sitt MLS. Ofta är det liknande problem som 
små- och medelstora företag har att certifiera sig (Hallinan och Jenks, 2003). För att övervinna 
dessa hinder och förenkla för dessa mindre företag att certifiera sig finns det olika 
tillvägagångssätt. Ett exempel är Hackeforsmodellen, som utvecklades i slutet på 1990-talet i ett 
industriområde i Linköping. Hackeforsmodellen var ensam i sitt slag under 1999 då den 
infördes, men nu använder flera industriområden samma modell vid införandet av MLS 
(Ammenberg och Hjelm, 2003). Hackeforsmodellen innebär att företagarna går samman i ett 
nätverk där de diskuterar gemensamma problem. Det finns en mängd olika anledningar för 
företagare att gå med i dessa nätverk, som det är frågan om när det gäller samarbete enligt 
Hackeforsmodellen. Men huvudanledningen till att små- och medelstora företag ansluter sig till 
formella och informella nätverk är att dra fördelarna av att vara flera för att klara av något som 
de på egen hand har svårt att klara av (Hallinan och Jenks, 2003).   
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I denna fallstudie undersöktes hur ett nätverk med fem företag ser på processen att införa MLS 
enligt Hackeforsmodellen. Intervjuer gjordes med de miljöansvariga på respektive företag. 
Företagen kommer samtliga från ett industriområde på en mindre ort i södra Sverige. Antalet 
anställda hos företagen varierar mellan tre och femton. Samtliga är verkstadsföretag med 
tillverkning av elektronikkomponenter och metallbearbetning som verksamhet.  
 
1.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka varför småföretag idag vill införa MLS. Vad 
underlättar/försvårar införandet av MLS i nätverk. Vilka för- och nackdelar innebär det att ha 
MLS för småföretagare? Vidare var det en del av syftet att undersöka om företagen inom 
nätverket har ökat samarbetet på andra områden än MLS efter införandet. 
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2 Teori  
Den teoretiska ansatsen i det här arbetet har hämtats från tidigare utförda studier publicerade i 
vetenskapliga artiklar om små- och medelstora företags införsel av MLS. Främst har artiklar 
som i sin teoretiska ansats förklarat hur certifieringen påverkat företagens relation med sina 
kunder och andra samarbetspartners studerats och sedan har detta kopplats samman med 
företagen i denna studie. Teoridelen är uppdelad i fem stycken där den första delen förklarar  
MLS och hur dessa system är uppbyggda. Den här uppsatsen nämner på vissa ställen både små- 
och medelstora företag på grund av att många av de artiklar som teori intagits från har nämnt 
dessa som en grupp. Något förenklat innebär medelstora företag de som har mindre än 250 
anställda, de som har under 50 anställda räknas som små företag och till mikroföretag räknas de 
som har mindre än tio anställda (Regeringskansliet, 2005).   
 
2.1 Miljöledningssystem (MLS) 

MLS är ett frivilligt verktyg för att komplettera gällande lagstiftning och fungerar som ett 
hjälpmedel för företag och organisationer för att systematiskt arbeta med sitt miljöarbete 
(Ammenberg, 2004). MLS bygger på att företagen, eller organisationerna, frivilligt arbetar med 
sina miljöaspekter och saknar absoluta krav på miljöarbetet. När det talas om MLS talas det 
oftast om EMAS och ISO 14001. Det finns inga direkta miljökrav i vare sig EMAS, eller ISO 
14001. Företagen får själva sätta upp de mål som organisationen ska sträva efter (Ammenberg, 
2004). Ammenberg et al. (2001) talar i en studie kring studie ständiga förbättringen i MLS är 
det som får ett miljöarbete i ett företag att fungera. Men standarden talar inte om hur denna 
ständiga förbättring ska göras. Dessutom talar standarden inte heller om hur många miljömål ett 
certifierat företag ska arbeta med (Ammenberg et al., 2001). MLS är därför beroende på 
företagens egna motivationer, ambitioner och målsättningar för att bli ett effektivt verktyg i 
företagen förbättrade miljöprestanda (Almgren et al., 2003). Företag som arbetar seröst med 
miljöarbete kan stärka sin egen image och därmed stärka konkurrenskraften (Ammenberg, 
2004). Det finns flera MLS och arbetssätt för företag att organisera upp sitt miljöarbete, men de 
kommer inte att förklaras här eftersom de inte använts av företagen i studien. I denna studie har 
företagen enbart certifierat ISO 14001 och EMAS förklaras på grund av att vissa artiklar som 
studerats inför denna studie har i sina resultat företag som certifierat någon av dessa MLS.   
 
EMAS är ett Europa initiativ och hör hemma i EU: s femte åtgärdsprogram för miljön och 
hållbar utveckling (Ammenberg, 2004). ISO 14001 är den mest använda standarden om mer 
känd både internationellt och nationellt här i Sverige. ISO står för ”International Organization 
for standardization” och är en internationell organisation för att rationalisera internationella 
standarder (Ammenberg, 2004). (Almgren et., al. (2003) anser att den största skillnaden mellan 
ISO 14001 och EMAS är att den sistnämnda innehåller krav på en årlig offentlig redovisning. 
(Hillary (2003) kommer fram till att företagare vill ofta hellre ha ISO 14001 än EMAS. Detta 
för att ISO serien är mer känd och därmed mer kommersiell gångbar. Inom ISO finns det även 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001 som gör ISO familjen mer attraktivt för företagen att införa. 
ISO 9001 innebär att företagen systematiskt arbetar med kvalitetsledning för att säkra kvalitén 
på produkter och tjänster från företaget eller organisationen som infört detta.  Likheterna mellan 
ISO 14001 och ISO 9001 är många och därför finns det en vilja att certifiera sig i båda dessa 
system (Bergman och Klefsjö, 2001).  
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2.2 MLS och miljö 

Något som är viktigt för samtliga företagare i världen är att deras ekonomin går i vinst. Hillary 
(2003) menar att certifiera mindre företag är viktigt för miljön eftersom det i Europa är cirka 90 
% klassade som små- och medelstora företag och dessa gemensamt står för cirka 70 % av de 
globala utsläppen. Dessa är således väldig viktiga för både Europas ekonomi och miljö. 
Ocertifierade små- och medelstora företag är ofta omedvetna om sin egen miljöpåverkan och 
anser inte att de bidrar med särskilt mycket (Hallinan och Jenks, 2003). Resultat från tidigare 
studier visar att certifierade företag är väl medvetna om sina egna miljöaspekter och dessutom 
är de väldokumenterade (Ilomäki och Melanen, 2000). Dessa mindre företag levererar ofta till 
större företag som till exempel Volvo, SAAB och ABB. Genom dessa större företag drivs ofta 
småföretagen att införa MLS eftersom dessa större företag ofta kräver detta (Ammenberg et al., 
2001). Det ger ibland ett väldigt litet utrymme för det lilla företaget att utveckla sitt MLS av 
egen fri vilja. Ilomäki och Melanen (2000) kommer fram till att om inte ett tryck från kunder 
och andra intressenter fanns skulle mindre företag vara måttligt intresserade av att införa MLS. 
Det finns en mängd andra projekt som i ett mindre företag måste gå före. Tyvärr har ofta mindre 
företag inget eget intresse i att skydda miljön. Det beror på ekonomi, tidsbrist och brist på 
kunskap kring dessa frågor. Ofta innebär det att de då ser MLS som ett instrument för att lyckas 
behålla, eller få dessa större företag som kunder. De ser MLS enligt Von Burström (2002) som 
ett slags försäkran, istället för ett verktyg som det är. Att visa på att ett MLS finns är ofta 
tillräckligt. ISO 14001 ses ofta som en garanti på bra miljöprestanda inom företaget (Almgren et 
al., 2003). Om inte företaget självt vill certifiera sig och på detta sätt blivit tvingade riskerar 
MLS bara att bli en pappersprodukt som företaget enbart har för att tillfredsställa sina kunder 
istället för att ha det som ett miljöförbättrande verktyg inom företaget. Det blir då ett som 
Ilomäki och Melanen (2000) uttrycker det ”buisness- as- Usual” tankesätt som inte gynnar 
miljön.  Det kan bland annat också innebära, enligt Ammenberg et al. (2001), att mindre företag 
använder sig av ett MLS utvecklat av ett annat företag, utan att var särskilt kritiskt mot det. 
Ilomäki och Melanen (2000) menar då att MLS inte i sig leder till ett bättre miljöförhållande på 
företaget, utan MLS är beroende på företagets egen vilja och motivation för att bli ett effektivt 
verktyg för att klara miljöaspekterna och minskar sin materialanvändning och minska avfallet 
från företaget. När det gäller miljöaspekterna i företaget är det bättre att ta med de största, eller 
som Kürzinger (2002) utrycker det ”Bättre grovt rätt, än exakt fel”.  Vad som menas med det är 
att det ibland finns en tendens att leta småfel istället för att ta tag i de stora miljöaspekterna som 
finns i företaget.  
 
2.3 Småföretagare i nätverk  

Kontakter, skicklighet och förhållningssätt till MLS påverkar det slutgiltiga resultatet om ett 
MLS system i ett mindre företag ska bli bra. Hillary anser i sin studie (2003) att nätverken kan 
vara de närmsta företagsgrannarna, släkt eller vänner som gemensamt försöker lösa olika 
problem som kan dyka upp för mindre företag. Därför behöver de ofta ta hjälp av sakkunniga 
konsulter. Problemet är det att konsulter själva ibland saknar den expertkunskap om miljö som 
behövs, de är ofta inriktade på kvalitetsledningssystem. 
 
Bakka et al (2001) anser i boken ”Organisationsteori” att det är också viktigt att företagen i det 
gemensamma nätverket litar på varandra. Detta  är en grundförutsättning för ett lyckat 
sammarbete företagen mellan som kan leda till att samarbetet utvecklas på andra områden. 
Dessa utökade samarbetet kan gälla till exempel byta av tjänster, personal eller gemensamma 
avtal hos leverantörer etc. Det finns goda exempel på lyckade nätverkslösningar norra Italien, 
men enligt svenska studier har samarbeten i nätverk varit svårare för företagare att genomföra. 
Orsaken till dessa skillnader kan bero på kulturskillnader och så vidare (Bakka et al, 2001). Ett 
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undantag i Sverige är trakten kring Gnosjö i Småland där samarbeten i nätverk är vanligt. Att 
just trakten kring Gnosjö visar ett lyckat resultat när det samarbeten i olika nätverk  beror på att 
företagarna har ett gemensamt intresse inom kyrkan. Där träffas företagarna och diskuterar 
under utvungna samanhang (Bakka et al, 2001).    
  
Ett flertal undersökningar, bland annat Almgren et al (2003), påvisar att det är väldigt dyrt 
speciellt för mindre företag att införa MLS. Det är då konsultkostnaderna och kostnaden för 
själva certifieringen som kostar. Normalt brukar cirka 300 timmars eget arbete för företaget 
tillkomma. Dessa timmar är inte att avvisa som obetydliga för mindre företag som med sin 
begränsade personal måste avstå från andra aktiviteter inom företaget. I irritationen över den 
stora kostnaden för certifieringen menar Hillary (2003) att det finns även en misstanke hos vissa 
företagare att vissa konsulter missleder dem och utvecklar ineffektiva och byråkratiska system 
Dessutom anses revisioner, enligt Almgren et al. (2003), vara dyra i förhållande till insatsen och 
nyttan. Det finns även studier som till exempel Hillary (2003) som anser att småföretagare ofta 
kommer på i efterhand att resurser i form av kostnad och tid ofta blivit större än den förväntade. 
En lösning på detta kan för det mindre företaget vara att gå med i ett nätverk. I en undersökning 
gjord av Hallinan och Jenks (2003) visar att kostnaden kan reduceras till ungefär hälften, om 
företagen väljer att införa MLS i ett nätverk.  De kommer även fram till att huvudorsaken för 
små- och medelstora företag att gå med i ett nätverk är att de får möjligheten att genomföra 
något som de på egen hand skulle ha haft svårt att genomföra själva. Cirka hälften av företagen 
som ingick i en undersökning gjord av Hallinan och Jenks (2003) visar att de inte skulle ha haft 
möjligheten att införa ISO 14001 före möjligheten att ingå i nätverket. Många företagare har 
insett fördelarna med att samarbeta i nätverk och på senare tid har nätverk används av små- och 
medelstora företag till att införa ISO 9001, 14001 och andra miljöledningssystem (Hallinan och 
Jenks, 2003). Ett exempel på detta är Hackefors nätverket i Linköping Sverige.  
 
2.4 Hackeforsmodellen 

Enligt Almgren et al., (2003) upplever små företag ofta att MLS är storföretagsanpassade. 
Bristerna på sakkunskap i mindre företag som behövs för att införa MLS går att lösa gemensamt 
i olika slags nätverk. Ett bra exempel för att lösa dessa gemensamma problem för små- och 
medelstora företag är Hackeforsmodellen (Ammenberg, 2003).  
 
I Linköping ligger industriområdet Hackefors som ligger till grund för Hackeforsmodellen. I det 
området finns cirka 90 företag med cirka 1500 anställda gemensamt, där det företaget med mest 
anställda har 70 stycken (Ammenberg et al., 1999). Startskottet för samarbetet kring miljöfrågor 
i industriområdet Hackefors började med en inventering av avfallet från samtliga 90 företag. 
Det ledde fram till att företagen året därpå startade en plats där gemensam sopsortering kund 
äga rum. Detta väckte ett miljöintresse hos några av företagen som började fundera på att 
miljöcertifiera sig (Ammenberg et al., 1999). Till slut var det cirka 30 företag som certifierade 
sig i en grupp Hackefors (Ammenberg, 2003). Enligt Ammenberg et al., (1999) har det för 
gruppen i Hackefors, som ligger till grund för själva Hackeforsmodellen, varit kostnadseffektivt 
för företagen att införa MLS enligt det systemet.  
 
Det unika med själva Hackeforsmodellen, enligt Ammenberg, (2003), är att varje företag 
samarbetar i ett nätverk, men får sina egna certfikat. Metoden fungerar genom att varje företag 
utser en miljöansvarig som tillsammans med de andra miljöansvariga i nätverket bildar en 
Miljöledningsgrupp (MLS- grupp). De miljöansvariga på respektive företag har ansvaret för 
företagets miljöarbete (Ammenberg, 2003). Medlemmarna i MLS- gruppen väljer en styrgrupp 
och en koordinator. Koordinatorn kan väljas inom nätverket, eller en konsult. Koordinatorns 
uppgifter är att hålla reda på ändrade gemensamma intressen samt att sammankalla möten och 
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planera miljöutbildningar. Dessutom är koordinatorn uppgift att leda styrgruppen, utveckla 
företagens MLS samt planera miljörevisioner (Ammenberg, 2004). Företagen i denna studie har 
en konsult som koordinator och samtliga miljöansvariga från företagen ingår i styrgruppen 
eftersom de är få deltagare i detta nätverk. 
 
2.5 Motiv för att certifiera MLS i det mindre företaget  

Det finns en mängd olika motiv att certifiera MLS för ett mindre företag. Olika studier visar på 
olika huvudskäl för införandet av MLS i mindre företag. En studie gjord av Almgren et al. 
(2003) visar att konkurrensfördelarna är den största motivationen för införande av MLS. 
Därefter följer ägarkrav och kundkrav. Det som gemensamt framkommer i tidigare resultat är 
att kunder och det tryck de har på företagen är väldigt viktigt för att få de mindre företaget att 
vilja certifiera sig (Hillary, 2003). Större företag är inte på samma sätt lika beroende av enskilda 
kunder på grund av att de ofta har flera. Det mindre företaget har en mindre kundkrets och blir 
således mer beroende av sina kunder. Enligt en studie gjord av Ammenberg och Hjelm (2001) 
är det klart att affärsrelationerna utvecklats och företagen har en bättre relation till sina kunder 
efter certifiering. 
 
Skillnaden mellan större och mindre företag finns även på andra områden. Något som är viktigt 
för större företag är att sänka kostnader för avfall och få en styrning på detta. Ilomäki och 
Melanen, (2000) anser att kostnaden för att bli av med avfall är för ett litet företag ofta så pass 
litet att de knappast bryr sig om själva kostnaden. Därför är inte själva kostnaden en lika stor 
påtryckningsfaktor på mindre företag. Enligt Almgren et al., (2003) anser certifierade små 
företag att införandet av MLS har medfört en bättre struktur med ordning och reda inom 
företaget. Men enligt Hillary, (2003) är det av mindre ekonomisk betydelse för det mindre 
företaget, än det större. Det kan tyckas väldigt affärsmässigt och ekonomiskt att företagarna ofta 
sätter de ekonomiska intressena i första hand. De ekonomiska behoven i ett småföretag är 
viktigt, men företagen har även ofta ett genuint intresse av att göra en insatts för miljön.  
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3 Metod och material 
Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts och varför de har valts. Dessutom kommer 
det och förklaras avgränsningar och förutsättningar för att dessa metoder varit det bästa 
alternativet i sammanhanget. Kapitlet kommer att förklara metodbegreppet och den kritik som 
förts fram mot de metoder som valts.   
 
3.1 Arbetsgången   

Arbetsgången i den här studien har fungerat som Figur 1 illustrerar. Först var det ett val av 
uppsatsämnen som kom till på grund av författarens intresse för just MLS och mindre företag. 
Därefter arbetades en problemformulering fram och konkretiserades tydligare till ett syfte. För 
att svara på detta syfte studerades lämplig metodlitteratur för att kunna angripa ämnet på det 
lämpligaste sättet. Datainsamlingen bestod av intervjuer samt komplettering av 
intervjumaterialet med lämpliga artiklar och rapporter för att förankra uppsatsen teoretiskt. När 
datamaterialet var insamlat transkriberades och analyserades intervjuerna. För att illustrera att 
det är en tankeprocess som hela tiden cirkulerar mellan problemformulering, 
informationsinsamling och analys är det en pil upp till problemformulering, från analysen. För 
att ytterligare förtydliga denna tankeprocess, som under hela arbetetsgången vandrat mellan 
problemformulering, informationsinsamling och analys, har två pilar satts in i mitten på Figur 1. 
Efter att datamaterialet har analyserats skrevs rapporten.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1: Illustrerar hur arbetsgången fungerat 
 

Val av uppsatsämne

Informationsinsamling 
- Metodläsning   
- Intervjuer  
- Litteraturstudie 

Analysering och 
tolkning av resultat 
- Transkribering 
- Källkritik 

Problemformulering 
samt syftesformulering 

Rapportskrivning 
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3.2 Fallstudie 

För att besvara syftet har en kvalitativ fallstudie valts som metod till denna studie. Det finns 
flera olika uppfattningar på vad en kvalitativ fallstudie är och vad det går ut på, men enligt 
Merriam (1994) bygger de till exempelvis på kvalitativ information från till exempel intervjuer 
och olika slags dokument. Enligt Stake (1995) handlar fallstudien om att fånga komplexiteten i 
det enskilda fallet. Bryman (2001) menar att just ordet fall i fallstudie förknippas ofta med en 
specifik plats, lokal eller situation och går ut på en studie av just miljön, händelsen eller 
situationen som åstadkommits. Att använda flera olika metoder för att samla in information 
kallas triangulering och Merriam (1994) menar att det finns många fördelar med att kombinera 
olika metoder i sin forskning. Fördelen med det blir då att metodens svaga sidor vägs upp med 
en annan metod som ofta är dennes starka sida för att på detta sätt få en helhet i studien som 
vägs upp med olika tillvägagångssätt. I det här fallet har resultatet från intervjuer stärkts upp 
med tidigare utförda studier för att på detta sätt jämföra och styrkor och svagheter i denna 
studies resultat.  
 
Orsaken till att en forskare väljer just en kvalitativ fallstudie är enlig Merriam (1994) att den är 
att föredra då forskaren inte kan ha någon insyn, eller kontroll över förhållandet och det blir då 
viktigt att få fram det betydande ur själva händelseförloppet i denna omgivning, händelsen eller 
uppkomna situationen och hur de inblandade personerna tolkar detta förhållande. Fallet i en 
fallstudie har sitt egna liv och det gör fallet unikt. Det är därför nyfikenheten väcks och vi vill 
studera det (Stake, 1995).  Inriktningen i en kvalitativ fallstudie är mer på själva fallet, förloppet 
eller processen än på resultatet av förhållandet och går mer ut på att upptäcka än att bevisa 
(Merriam, 1994). Att fallstudien valts beror på att det är en bra metod när det som i detta fall 
gäller att studera en händelse och skeenden i processen vid införandet av MLS. En forskare som 
använder sig av kvalitativ fallstudie behandlar just det särpräglade och unika i det fall som 
studeras (Stake, 1995). 
   
Eftersom det är en kvalitativ metod där forskarens omdöme sätts på prov finns det givetvis 
kritik mot denna typ av forskningsmetod. Det insamlade materialet är beroende på hur forskaren 
behandlar den i studien (Merriam, 1994). Varje fall är unikt och den kvalitativa forskaren som 
använder sig av fallstudien präglar också studien till vad slutsatsen blir. Detta eftersom 
forskaren har kontroll över förklaringar, tolkningar och intryck som sker under hela fallstudien 
(Stake, 1995). För att lyckas bra med en fallstudie måste forskaren se på fallet med öppna ögon, 
sinnen och forskningen är beroende av disciplin (Stake, 1995). När det är forskaren som 
kvalitativt samlar in materialet i studien genom till exempel intervjuer och studier av olika 
dokument blir det forskarens egen insikt om sin egen förmåga att tolka materialet under 
forskningsprocessen som är avgörande. Därför är det viktigt att forskaren visar omdöme vid 
tolkning av materialet (Merriam, 1994). Det finns utrymme för personlig tolkning av materialet 
och det är till och med svårt att undvika. Eller som Merriam (1994) utrycker det ”forskaren är 
också en mänsklig varelse och just att det innebär en begränsning av just egenskapen av att 
vara människa”.  Alla tolkar inte situationer, händelser och det som yttras på samma liknande 
sätt. Därför är det viktigt att forskaren på ett trovärdigt och konkret sätt förklarar 
händelseförloppet i studien och förklarar hur val, tolkningar avgränsningar gjorts och varför. 
Fallstudie kan tyckas föra fram en svag slutsats, men om enskilda problem i ett fall kommer 
fram upprepade gånger och härleds till tidigare forskning blir fallstudien starkare (Stake, 1995).   
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3.3 Intervjuundersökning 

Det som inte kan studeras själv, måste studeras genom andra (Stake, 1995). Därför valdes en 
intervjubaserad fallstudie för att besvara syftet i denna studie. En intervjusituation är ett möte 
där intervjuaren får en unik möjlighet att inta respondentens perspektiv (Merriam, 1994). 
Intervjumetoden som valdes kallas semi- strukturerad intervju. Den skiljer sig något från den 
strukturerade intervju som innebär att inga direkta utsvävningar från den förbestämda 
intervjuguiden görs (Bryman, 2002). I denna studie konstruerades en intervjuguide och följdes, 
precis som i den strukturerade intervjun. Men intervjuguiden följdes inte slaviskt. Om frågorna 
redan är besvarade på en tidigare fråga, hoppades frågan över. Dessutom fick respondenten 
fortsätta med något sidospår som denne tyckte var viktigt (Bryman, 2002). För att strukturera 
upp intervjun något listades ett antal teman upp och bröts ner till relevanta frågor som sedan 
skrevs ner i en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna gjordes på ett sådant sätt att de inte var 
ledande (Bryman, 2002).  
 
I denna semi- strukturerade intervjusituation ställer det, som tidigare nämnts, krav på 
intervjuaren för att intervjusituationen ska fungera bra. Till exempel gäller det att intervjuaren 
ger ett förtroligt intryck i kommunikationen med respondenten och ser till timingen i själva 
tystnaden mellan frågorna infaller på behagligt sätt (Merriam, 1994). Dessutom handlar det om 
timing där lämpliga fördjupningsfrågor för att klargöra uppkomna belägenheter under intervjun 
ställs på rätt tid och plats (Merriam, 1994). Det är mycket lätt att misslyckas med att ställa rätt 
frågor vid intervjutillfället (Stake, 1995).  
 
3.4 Val av respondenter  

För att svara på syftet för denna studie valdes en företagsgrupp i en mindre stad i södra Sverige.  
Valet av respondenter blev de miljöansvariga på respektive företag i gruppen.   
Valet föll just på denna företagsgrupp i södra Sverige på grund av att de hade en aktuell 
erfarenhet av att införa MLS enligt Hackeforsmodellen och hade dessutom ett års distans till 
certifieringen och har således hunnit fundera på vad som gått bra och sämre.  
 
Inledningsvis gjordes ett studiebesök vid de företag som ingår i denna studie för att bygga upp 
ett förtroende hos företagen. Vid detta studiebesök bokades tid för intervjuer och 
respondenterna informerades om syfte och förutsättningarna inför kommande intervju. Valet av 
att besöka företagen var för att bygga upp ett personlig förtroende hos respondenterna med ett 
handslag, istället för att boka tid för intervjuerna via telefon.  
 
Alla företagare blev individuellt intervjuade på sin egen arbetsplats. Detta var ett medvetet val 
för att skapa trygghet och för att på ett milt sätt störa företagens vanliga rutiner eftersom 
företagarna har ganska pressat tidsschema och snabbt vill tillbaka in i sin ordinarie verksamhet 
igen. Det är även bra att bekanta sig med miljön då det underlättar förståelsen och tolkningen av 
materialet senare i analysen (Bryman, 2002).   
 
Inom de valda företagen valdes de miljöansvariga som respondenter. De var också i samtliga 
fall ägare eller delägare i företagen i studien. Deras roll i företagen har varit mycket varierande 
och sammanfattningsvis arbetar de med allt från planering, produktion, personalfrågor, 
försäljning, ekonomi, kvalitet och miljö. De arbetar således inte enbart med miljöfrågor.   
 
Respondenterna informerades innan intervjuerna om att företagen och respondenten kommer att 
vara anonyma och om de strukturella ramarna för intervjun. Detta är viktigt för att undvika 
missförstånd (Lantz, 1993). Skälet till detta var att få ett klimat där kritik skulle kunna framföras 



 10

utan att respondenten skulle kunna känna obehag. Vid det inledande studiebesöket frågades om 
det vid intervjutillfället gick bra att använda bandspelare och ingen av respondenterna hade 
någon negativ synpunkt på detta. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 50 minuter, 
beroende på hur uttömmande svar respondenterna gav.   
 
3.5 Analysen av materialet  

Materialet transkriberades för att bekanta sig och att förbättra minnet av själva 
intervjusituationen (Bryman, 2002). Analysen och tolkningen av materialet har skett under hela 
studien från intervjusituationen till den färdiga uppsatsen. Det finns ingen speciell punkt då 
själva analysen startar. Den pågår under hela perioden då studien pågår (Stake, 1995). Den 
metod som används för att analysera materialet när det var transkriberat och på papper är en 
metod som Kvale (1997) kallar för ”ad hoc metoden”. Det är en av de vanligaste metoderna för 
att analysera intervjumaterial. När materialet analyseras enligt denna metod finns det stort 
utrymme för olika angreppssätt. Först analyserades materialet för att få en överblick över hela 
materialet. Sedan söktes det efter strukturer och mönster som kanske inte framträdde vid den 
första överblicken. Enligt Kvale (1997) går metoden ut på att just kategorisera upp teman och 
kunna se mönster för att på detta sätt uttolka en mening i materialet. Detta ställer givetvis åter 
igen krav på att forskaren förhåller sig till materialet. När intervjuerna sedan strukturerades upp 
i tabellerna i resultatdelen i denna studie togs det viktigaste fram och fördes i tabellerna. Detta 
för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa med i vad som kom fram i intervjuerna. Det 
innebär att en hel del material inte kom med men det är oftast inte viktigt att få den exakta 
ordföljden i en intervju. Det är viktigare att få fram vad som verkligen sades och vad som 
menades (Stake, 1995).   
 
 
3.6 Reliabilitet och validitet   

I kvalitativa forsknings angrepp handlar det i första hand om vilken syn och världsbild forskaren 
har på omvärlden (Merriam, 1994). När litteratur studeras bör författaren vara medveten om att 
det kan finnas en underliggande mening som inte blivit upptäckt. Det vill säga att författarna, 
eller respondenterna på något sätt haft ett intresse av att föra fram ett visst budskap som inte 
upptäckts. Det gäller således att ställa sig kritisk till allt som studeras och inte ta allt för givet. 
För att undvika detta i största möjliga mån har det i detta arbete gjorts försökt att styrka vissa 
citat med flera källor. Det är möjligt att alla dessa har ett liknande intresse, men problemet blir 
mindre då flera oberoende källor pekar åt samma håll. En fråga forskaren bör ställa sig är om 
han/hon studerar det som forskaren tror sig studera. Det handlar om validiteten i studien. 
Validiteten handlar om vilken mån resultaten stämmer med verkligheten (Merriam, 1994). Det 
viktiga är att förklara förhållandena och hur själva metoden gick till rent praktiskt för att studien 
ska kunna göras om på ett snarlikt sätt (Andersen, 1994).  
  
3.7 Avgränsningar  

I den här studien har fem företag valts ut från en mindre ort i södra Sverige. Valet föll på dem 
på grund av de nyligen certifierat sig och bör därmed ha en aktuell minnesbild av 
certifieringsprocessen.  Det innebär vissa begränsningar i detta val. Till exempel blir det svårt 
att svara på hur arbetet med MLS har gått i andra liknande projekt. För att hantera detta problem 
har information och teori från artiklar och rapporter inhämtats.   
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4 Resultat   
Svaren i detta resultat presenteras både i text och i tabellform. Vissa svar presenteras med enbart 
text och vissa med både text och tabell. Att inte alla svar presenteras i tabeller beror på 
samstämmiga svar som det var bättre att presentera i en textdel. De svar där tabell och text 
använts kommer textdelen med de viktigaste resultaten stå före tabellen med en hänvisning till 
tabellen. Under vissa tabeller behövdes även en förklarande del och denna del är placerad under 
tabellen. Detta innebar att material valdes bort och läsaren får lita på författarens objektivitet 
(Kvale, 1997).   
 
4.1 Hur uppkom tanken på att införa MLS?  

Det framkom i intervjuerna att anledningen till att företagen i denna undersökning kom på 
tanken att införa MLS var genom ett initiativ från ett konsultföretag som bjöd in lokala 
företagare på orten till ett lokalt idrottsevenemang. I samband med idrottsevenemanget 
informerades de företagare som kommit dit om konsultföretagets affärsidé, MLS, 
Hackeforsmodellen och förslag på hur ett eventuellt framtida samarbete skulle gå till. De 
företag som ställde sig positivt till detta samarbete kring införande av både 
kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem är de företag som ingår i denna undersökning. 
Det var fler företag inbjudna till idrottsevenemanget, än vad som sedan gick vidare med att 
certifiera sig. Företag 3 och 4 hade tidigare innan konsultföretaget kom in i bilden försökt att 
certifiera kvalitetsledningssystemet men misslyckats på grund av dess komplexitet. Samtliga 
företag i studien införde kvalitetsledningssystem samtidigt som MLS. Företagen i studien säger 
att det är främst kvalitetsledningssystemet de vill åt eftersom vissa kunder vill ha detta och det 
är även bra för att kunna vara med och konkurrera om nya kunder. Men både 
kvalitetsledningssystem och MLS är ett bra argument vid upphandlingar och vid budgivning om 
kontrakt.  
 
4.2 Arbetstiden som går åt till MLS i de studerade företagen. 

Samtliga undersökta företag anser själva att de lägger ner väldigt lite arbetstid med MLS. Några 
nämner 1 till 2 % av arbetstiden och andra nämner mindre än 1 timme i veckan. Det var mer 
just vid införandet det gick åt mycket tid, sedan läggs det undan för att vakna till liv igen vid 
revisioner.  
 
4.3 Hur hanterade företagen miljöfrågor innan certifieringen? 

Som det går att utläsa av citaten i Tabell 1, hade samtliga företag en väldigt lite miljöarbete 
inom företagen innan MLS infördes. Det var mer att lagar och regler enbart skulle följas. Det 
framkom i andra frågor än just kring denna att de inte ansåg att de hade en miljöstörande 
verksamhet som behövde styras upp.  
 
Tabell 1 Svar på frågan: ”Hur arbetade ni tidigare med miljöfrågor innan ni införde 
miljöledningssystemet?”.  
Företag 1 Vi arbetade inte mer än som man gör som privatperson. När vi nu inte har 

någon miljöfarlig verksamhet. 
Företag 2 Egentligen ingenting 
Företag 3 Ingenting 
Företag 4 Vi arbetade med sunt förnuft 
Företag 5 Vi har haft det i huvudet ändå 
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Företagen påtalar att de arbetat med miljöfrågor som privatpersoner gör. De har haft sortering 
av lysrör och oljor, men inte haft någon direkt styrning över detta avfall.    
 
4.4 Främsta syftet för införande av MLS. 

Syftet för företagen att införa MLS var framförallt ett marknadsföringsvärde. De anser även att 
ISO 14001 certifikatet ger en viss status. Det är ett kvalitetstecken på att företaget är seriöst och 
att de arbetar aktivt på alla områden. Även en viss tanke på kommande generationer förekom 
från företag 3. Företagen ser även stora fördelar med att rutiner införts och att man får bättre 
koll på vad som finns inom företagets väggar (se Tabell 2). 
 
Tabell 2 Svar på frågan: ”Vad var företagens främsta syfte för införande av MLS i företagen?”.  
Företag 1 För att få bättre rutiner 
Företag 2 Hävdar att det framförallt är en status 
Företag 3 För miljön och till de efterlevande  
Företag 4 Marknadsföringsvärde 
Företag 5 Vi tror att det kommer att krävas det i framtiden för att få nya kunder och 

behålla de gamla.  
 
Företag 1 talar om ”att få bättre rutiner” (se Tabell 2). Detta svar var genomgående på samtliga 
företag i studien, men de andra hade inte detta som sitt främsta syfte för införande av MLS. 
Svaret från företag 1 berodde på att de vid tiden för certifieringen anställt en ny medarbetare 
och för att denna nyanställde skulle komma in i rutinerna, som tidigare kändes självklara, 
behövdes en genomgång av alla rutiner.  
 
Företag 2 och 4 är inne på samma linje när de nämner statusen och marknadsföringsvärdet för 
deras företag (se Tabell 2).  
 
Företag 3 tyckte att MLS var bra för miljön och att alla bör tänka på kommande generationer (se 
Tabell 1).   
 
4.5 Vilka möjligheter såg företagen med MLS? 

Förhoppningen hos företagen innan införandet var att få nya kunder och framförallt allt behålla 
de gamla kunderna som började ställa sådana krav. Det ligger lite i tiden, enligt företagarna och 
de vill ses som mer seriösa som småföretagare om MLS och kvalitetsledning är införa de i 
företagen (se Tabell 3).   
  
Tabell 3 Svar på frågan: ”Vilka möjligheter såg ni med införandet av miljöledningssystem innan det 
infördes i företaget?”.  
Företag 1 Vi ville ses som mer seriösa som företag 
Företag 2 Vi hade inga förväntningar  
Företag 3 För att behålla gamla kunder och kanske möjligtvis få nya kunder 
Företag 4 Det kändes som om kravet kommer snart från kunder och då är det bra att ha 

det innan.  
Företag 5 Inga förväntningar 
 
Samtliga företag i denna studie införde kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samtidigt som ISO 
14001. Det finns fall där företagare haft stora problem med införandet av 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001.   
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Företagen i studien säger att det är främst kvalitetsledningssystemet de vill åt eftersom vissa 
kunder vill ha detta och det är även bra för att kunna vara med och konkurrera om nya kunder. 
Men både kvalitetsledningssystem och MLS är ett bra argument vid upphandlingar och vid 
budgivning om kontrakt.  
 
Men för företagarna i denna undersökning var kvalitetsledningssystemet överordnat MLS. Som 
företag 4 utryckte det ”Vid införandet av kvalitetsledningssystemet kom MLS med som ett brev 
på posten”. Anledningen till att kvalitetsledningssystemet är överordnat MLS beror på att 
resultatet från kvalitetsledningssystemet anses av företagarna lättare att räkna hem ekonomiskt 
än resultatet från MLS.  
 
4.6 För och nackdelar med införandet av MLS 

Fördelarna från företagarnas sida ligger i själva rutinerna och ordningen som MLS har medfört. 
Ordningen är något som ett flertal av företagarna nämner och att de får bättre kontroll över var 
allt står. Förhoppningen är även att det i framtiden ska leda till mer kunder, även om inget 
företag i undersökning har märkt av en ökad kundförfrågan efter införandet (se Tabell 4).  
 
Företagarna ser det som den största nackdelen att de drar på sig stora fasta kostnader som det är 
osäkert att de ekonomiskt får tillbaka. Annars är det dokumentationen och revisionerna som 
ibland upplevs som besvärlig.  
 
Tabell 4 Svar på frågorna ”Vilka för- och nackdelar anser företagen i studien att MLS medfört för deras 
företag?”.  
 Fördelar 

 
Nackdelar 

Företag 1 Mer miljömedvetenhet och bättre 
ordning på saker och ting.   

Inga direkta nackdelar, lite besvärligt med 
dokumentationen ibland och det är ganska 
dyrt 

Företag 2 Styrningen på avfallet och 
ordningen 

Det kan ju bli lite på barnstadiet ibland.   
Det kan väl vara lite irriterande. 

Företag 3 Får avfallet på ett ställe Tidsåtgången och kostnaden 
Företag 4 Bra för miljön och bra 

marknadsföringsgrej 
Det är kostnadsbiten och alla revisioner 

Företag 5 Förhoppningar på nya kunder Kostnaden 
  
Något som samtliga företagare i undersökningen tog upp var allt pappersarbete som upplevdes 
som en stor börda. De tar upp mycket tid i ett litet företag och det innebär att annat arbete i 
företaget blir lidande.  
 
4.7 Vilka var de största förändringarna i företagen i och med certifieringen? 

Största förändringen ligger i dokumentationen, rutinerna och ordningen inom företagen, som 
upplev positivt, även om det var lite jobbigt vid införandet (se Tabell 5). 
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Tabell 5 Svar på frågan: ”Vilka var de största förändringarna för erat företag vid införandet av 
miljöledningssystemet?”. 
Företag 1  Vi hade ganska mycket att göra, men verksamheten går ju i första hand 
Företag 2  Ordningen, avfallet kommer iväg från gården. 
Företag 3  Mer pappersarbete och sedan att det blev mer ordning. 
Företag 4  Den största förändringen är väl att försöka få ner på papper som man dagligen 

gör. 
Företag 5  Det är väl att det kom mer på pränt då, med papper och sånt där, 

dokumentation och sånt.  
 
Det är viktigt att påpeka att verksamheten måste gå i första hand vid införandet av MLS, precis 
som företag 1 nämner i Tabell 5. Verksamheten är det absolut viktigaste i företagen och 
inbringar ekonomiska resurser till företaget.   
 
4.8 Vad som kunde ha gjorts annorlunda idag 

Företagarna är ganska nöjda med införandet av sitt MLS i sina företag och skulle inte vilja 
ändra på några större saker. Något som företag 4 skulle vilja ändra var att det skulle ha varit mer 
personer från det egna företaget som var med vid införseln. 
   
Tabell: 6 Svar på frågan ”Är det något som skulle kunna ha gjorts annorlunda idag i och med införandet av 
miljöledningssystemet i företaget?”.  
Företag 1  Jag tyckte det gick bra faktiskt 
Företag 2  Nej det tycker jag inte 
Företag 3  Nej det tror jag nog inte? 
Företag 4  Ja, det skulle vara om man möjligtvis om man försökte då att vara några 

stycken från företaget som har gjort det. 
Företag 5  Vi vet inte då vi inte har något att jämföra med.  
 
4.9 Hur bör införandet förenklas enligt företagen i studien 

Pappersarbetet kommer här upp och kritik mot externrevisorer som har svårt att se till 
småföretagare. Hur konsultföretaget har arbetat och lagt upp införandet av MLS får mycket god 
kritik av företagarna i denna studie (se Tabell 7).   
 
 Tabell: 7 svar på frågan: ”Hur skulle införandet av miljöledningssystemet förenklas för småföretagare, 
enligt dig?”. 
Företag 1  Det är att göra det på det här sättet som vi gjorde. 
Företag 2  Jag har inget bra förslag på det. 
Företag 3  Jag tycker det här har funkat smidigt. 
Företag 4 Störst problem tror jag det är när revisorerna kommer, när det är riktig 

externrevision, för dom har svårt att tänka i småföretagare. Pappren är redan 
skrivet för småföretag, dom har det lite svårt att se det som småföretagare, 
dom är vana med stora företag 

Företag 5 Vi har inget att jämföra med.  
 
 
4.10 Har MLS givit några fler marknadsandelar? 

Det upplevs inte som om något av företagen fått några större marknadsandelar i och med 
införandet av MLS i sina företag hittills. Förhoppningen är att det ska leda till det i framtiden. 
Ena företaget hade gjort en marknadsundersökning och kommit fram till att det var cirka 30 % 
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av kunderna tyckte, eller begärde att de skulle vara med. Cirka 30 % tyckte att det var viktigt, 
men inte avgörande att ISO 9001 och 14001 var infört i företaget. Resteranden hade ingen åsikt 
i frågan. Det är lägre kundtryck än vad många företagare tror efter ledningssystem (se Tabell 8).     
 
Tabell: 8 svar på fråga: ”Anser ni efter införandet av miljöledningssystem, att det givit er några 
marknadsmässiga fördelar?” 
Företag 1 Nackdelen med det här nu då är, sen vi nu blev certifierade så har vår marknad 

gått ner. Så det är svårt att säga. 
Företag 2  Jag kan inte säga att vi märkt av att vi har ISO. 
Företag 3  Inte idag än, inte på grund av det! 
Företag 4  Det är för tidigt. Jag kan inte säga det. 
Företag 5  Det kan ju bli även om det inte gjort det än men. 
 
Samtliga företagare i studien nämner även att ekonomin är väldigt viktig i samband med 
införandet av MLS. Om ekonomin i företaget inte är god, finns det väldigt lite vilja att införa 
MLS i företagen. Företagarna vill främst få en ekonomisk fördel genom flera eventuella 
framtida kunder.  
 
4.11 Samarbetet med de andra företagen 

Innan samarbetet med införandet kände en del av företagarna varandra. Vissa företag var 
kunder hos varandra och har samverkat på olika sätt. Vissa var flyktigt bekanta och andra 
brukade enbart hälsa på varandra (se Tabell 9).   
 
Tabell: 9 Svar på frågan ”Har samarbetet med de andra företagen i gruppen ökat efter införandet?”.  
Företag 1  Nej inte mer än innan. 
Företag 2  Ja, i alla fall med ett företag. 
Företag 3  Nej, utan vi har väl haft samarbete mer, eller mindre, hela tiden. 
Företag 4  Det har det väl egentligen inte, vi har ju jobbat ihop förut egentligen rätt 

många av oss. 
Företag 5 Nä, det har det väl inte gjort, utan det är samma.  
 
Företagarna upplever inte att samarbetet ökat i och med samarbetet, även om samarbetet har 
ökat mellan två företag. Det beror på andra faktorer, enligt dem själva. Det är möjligt att det 
ökade samarbetet har med samtidiga generationsskiften och privata relationer, än den kontakten 
de fått i och med införandet av ledningssystem, se Tabell 9. 
 
4.12 Skulle företagen rekommendera andra att införa MLS? 

Företagarna i denna undersökning anser att andra företag i liknande situation som deras egen 
ska införa MLS om de känner att behov av det. Men det borde vara minst två från varje företag, 
”så att man har någon att ventilera med” (se Tabell 10). 
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Tabell: 10 Svar på frågan: ”Skulle du rekommendera andra företag i en liknande situation som eran att 
införa ett miljöledningssystem?” 
Företag 1  Ja, det tycker jag. 
Företag 2  Ja, absolut. Det är ju mer, det är ju mera förberedelse för att det säkert ska 

komma ställas större och större krav på att underleverantörer ska var ISO-
certifierade. 

Företag 3  Känner dom att dom har behov av det, så javisst! 
Företag 4  Ja, enligt Hackeforsmodellen, ja, det är ett smart sätt och så bilda en liten 

grupp som vi gjorde här då.   
Företag 5  Det är ingen nackdel! 
 
4.13 Blev MLS som förväntat? 

Förväntningarna på systemet har tillfredställts och företagarna anser att de fått vad de velat ha. 
Ett visst önskemål om kunder som ställer krav på MLS finns. Företagen vill få fler ekonomiska 
fördelar av sitt MLS (se Tabell 11).   
 
Tabell: 11 Svar på frågan ”Blev miljöledningssystemet i erat företag som förväntat?”. 
Företag 1 Jag förväntade mig ju att jag skulle få en certifiering, nu har jag en. 
Företag 2 Ja det tycker jag faktiskt att det vart. 
Företag 3 Jag har väl inte haft så stora förväntningar, utan jag tycker väl det fungerat. 
Företag 4 Ja, det tycker jag! 
Företag 5 Det kan man nog säga?  
 
Företagarna är ganska nöjda med införandet av sitt MLS i sina företag och skulle inte vilja 
ändra på några större saker. Det är klart att när det är infört har de ju större rutin och införandet 
bör ju bli smidigare då. Ett företag var det endast ägaren som var involverad vid införandet och 
han sa att det nu här i efterhand nog skulle ha varit bra att om det hade varit en grupp i företaget 
som arbetat med detta. Liknande tankar kommer även från de andra företagen där det antyds att 
de nog hade varit bra att vara fler från sitt egna företag. Nu är det en av Hackeforsmodellens 
fördelar att mindre företag med detta problem samlas i en grupp och diskuterar sina problem. 
Det är svårt att komma åt problemet i ett litet företag där företagaren kanske sitter själv och 
känner sig ensam ibland.    
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet på en djupare nivå än det tidigare resultatkapitlet. Tänkbara 
förklaringar till varför svaren visar de resultat de gör kommer också att presenteras i de fall där 
det är nödvändigt att diskuteras. Dessutom presenteras vad som kommit fram i tidigare studier 
om just det ämnet som diskuteras.    
 
5.1 Vad lockar ett mindre företag att införa MLS? 

Företagen i den här studien blev presenterade införandet av MLS enligt Hackeforsmodellen av 
ett konsultföretag. Det finns en hel del andra lösningar varav Hackeforsmodellen är en metod. 
Till exempel kan företag med liknade verksamhet och liknade tryck från kunder utanför komma 
fram till olika lösningar för att angripa de miljöproblem företaget har (Ilomäki och Melanen, 
2000). 
 
Samtliga företag i studien anser att de själva lägger ner väldigt lite arbetstid med att underhålla 
sitt MLS. Det är möjligt att företagarna inte tror själva att de lade ner mycket tid jämförelsevis 
mot andra företag. Men enligt en undersökning gjord av Ammenberg och Hjelm (2003) 
används cirka en till fem arbetstimmar i veckan av företagen i den undersökningen för att 
underhålla sitt MLS. Om dessa siffror översätts till svaret i denna studie ligger inte den timmen 
som de lägger ner på sitt MLS långt från Ammenberg och Hjelms (2003) resultat, utan snarare 
bekräftar dessa.   
 
Företagarna ansåg inte att de hade något speciellt miljöarbete i företaget innan certifieringen 
mer än de som privatpersoner brukade göra. De tyckte själva att de inte behövde styra upp sina 
miljöfrågor på grund av att de inte ansåg ha en ”miljöstörande” verksamhet. Undersökningar 
visar att ocertifierade små- och medelstora företag inte är speciellt aktiva när det gäller 
miljöfrågor. Orsaken till det kan bero på att de är omedvetna om sin egen miljöpåverkan 
(Hallinan och Jenks, 2003). Certifierade företag däremot är väl medvetna om sina egna 
miljöaspekter, dessutom är de väldokumenterade (Ilomäki och Melanen, 2000). Det finns 
studier på att en del mindre företag som har en negativ inställning till ISO serien eftersom de 
har en dålig erfarenhet från införandet av kvalitetsledningssystemet ISO 9001 (Hillary, 2003). 
Det framkommer i resultatet att företag 3 och 4 misslyckats att införa kvalitetsledningssystemet 
i tidigare försök. Det har inneburit att dessa företag hade en förutfattad mening kring ISO. 
 
I resultatet säger företagen att marknadsföringsvärdet varit bland den viktigaste orsaken för att 
certifiera sig (se Tabell 2). Även tidigare studier gjorda av Hillary (2003) har kommit fram till 
att små- och medelstora företag rankar statusen i och med införandet på andra plats efter 
kostnadsbesparningar. 
 
Att få en ökad orderingång genom att få nya kunder och behålla gamla är det viktigaste motivet 
för ett småföretag att skaffa sig ett MLS (Hillary, 2003). Detta resultat bekräftas även av 
tidigare studier gjorda av Almgren et al. (2003) där det också talas om att motivet varit att 
behålla tidigare kunder. Företagen i studien har inte märkt av någon större kommersiell 
framgång i och med certifieringen. Nya kunder har inte knutits till företagen i studien efter 
certifieringen.     
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5.2 MLS och ekonomi  

Huvudanledningen till att småföretag vill investera i ett MLS är att det efter hand ska bli en 
lönsam investering som inbringar nya kunder (Wells, 1999). Tyvärr finns det studier som 
uppvisar resultat där samma kunder visar väldigt lite intresse av att företaget blivit certifierat 
(Williams et al., 2000). I långa loppet bör införandet av MLS leda till ökade orderingångar och 
därmed en vinst för de företag som valt införa MLS. Om den ekonomiska situationen i 
företagen blir ansträngd och företaget måste skära i kostnaderna är det de kostnader som inte 
bär sig ekonomiskt som får läggas ner. Det är viktigt att investeringen i införandet av MLS bär 
sig inom en rimlig framtid (Hillary, 2003). Vad rimlig framtid innebär är olika på hur företagets 
situation ser ut och deras intresse i att behålla sitt MLS. Företagarna i studien har inte märkt av 
några nya kunder på grund av certifieringen av MLS. De har heller inte märkt av att eventuella 
kunder frågar mer om MLS efter certifieringen. I en tidigare studie gjord av Ammenberg et al. 
(1999) finns det indikationer från att de flesta företagare fick det lättare att få kontrakt och nya 
kunder. Denna studie av Ammenberg et al. (1999) har en annan annat empirisk frågeställning än 
det är i denna studie. Den presenterar kostnadsbesparningar och pekar på fördelarna för företag 
med att använda sig av Hackeforsmodellen, men är ändå intressant att resultaten från de bägge 
studierna skiljer sig.. Orsaken till att resultaten i denna studie skiljer sig från den studien kan 
bland annat bero på att undersökningarna är gjorda med sex års mellanrum. Idag är det 
möjligtvis svårare för mindre företag generellt att få kontrakt och därför blir det då svårt att 
jämföra resultaten från de olika studierna åt. Resultatet visar att företag 1 anser att deras 
marknad gått ner det senaste året (se Tabell 8). Dessutom finns det också en skillnad i vad 
företagen har som profession. Om företaget till exempel är frisör eller någon dylik 
tjänsteinriktat affärsrörelse blir det svårare att visa att kunderna väljer företaget på grund av 
införandet av MLS (Hallinan och Jenks, 2003). Ingen av företagen i denna studie har dock 
någon dylik tjänsteinriktad rörelse. Något som hänger ihop med kundkontakterna är att företaget 
har en bra image. Ett företag som arbetar på alla nivåer för att förbättra sig anses som ett mer 
seriöst företag och bör följaktligen öka på sin status hos kunderna. Företag 2 framhäver 
”statusen” som sitt främsta syfte (se Tabell 2). Förbättrad image av företaget är väldigt viktig 
motiv för småföretag att införa MLS (Hillary, 2003). Även studier gjorda i Finland visar att 
företagen där ser att själva företagets image är en vinst i sig (Ilomäki och Melanen, 2000).  Att 
behålla gamla kunder och förhoppningsvis locka nya med en bättre status, eller image är viktigt 
för små företag. Mindre företag har precis som större företag ett intresse av att gå i vinst och få 
ekonomin att gå ihop vilket är en grundförutsättning för att kunna införa MLS överhuvudtaget. I 
Sverige pågår diskussionen om att införa minskade avgifter för certifierade företag. Idag finns 
det redan exempel på kommuner som minskat tillsynsavgiften hos certifierade företag med 30 
% (Almgren et al., 2003). I Sverige idag finns redan ett stort antal certifierade företag och 
meningen med minskade avgifter bör istället för att få fler certifierade riktas in på att få 
existerande certifierade företag att effektivisera systemen (Almgren et al., 2003). 
 
5.3 Fördelar och nackdelarna med MLS 

Resultatet i studien visar att en av de främsta fördelarna med MLS är att de fått ordning och 
styrning på avfallet (se Tabell 4). Detta räknades även som ett av den största förändringen för 
företagen i studien (se Tabell 5). Som nackdel nämns återigen kostnaden och revisionerna. När 
det gäller kostnaden finns det kritik från tidigare studier som nämner att mindre företag anser att 
kostnaderna för konsulthjälp och kostnader för certifieringen blev för dyrt (se Tabell 7). Företag 
2 ansåg att revisorerna var onödigt petiga vid revisionen och tyckte att de skulle se till vad som 
verkligen behövde förbättras istället för att peka på detaljer som kan vara svåra för det mindre 
företaget att åtgärda på kort tid på grund av tidsbrist och brist på ekonomiska resurser (se Tabell 
4). Även företag 4 var kritisk mot de externa revisorerna (se Tabell 7). Enligt en studie gjord av 
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Ammenberg et al. (2001) litar revisorerna på sin egen erfarenhet att bedöma om de uppsatta 
miljömålen i ett företag är vettiga. Problemet är att små företag upplever MLS som väldig 
anpassat för stora företag (Almgren et al., 2003). Även i denna studie fanns liknande kritik mot 
externa revisorer från bland annat företag 4 (se Tabell 7). Något som kan ställa till problem med 
införandet av MLS i mindre företag är ibland kunskapsbrist på miljöområdet. Det innebär att 
bland en del företagare, konsulter och revisorer som har sin främsta kunskap inom 
kvalitetsområdet är fokus vid införandet av MLS ligger på dokumentation istället för på 
miljöförbättrande åtgärder (Almgren et al., 2003). Detta problem har inte påvisats i denna 
studie, utan företagarna har varit nöjda med hur konsultföretaget har arbetat (se Tabell 10 och 
11). I flera studier finns annars en förbittring över kostanden för certifiering av MLS hos 
småföretagen. Kostnaden för konsulter och i visa fall blivit onödigt dyra på grund av att företag 
har blivit missledda och infört invecklade, byråkratiska och ineffektiva MLS (Hillary, 2003), 
(Williams et al., 2000). Det finns en misstänksamhet från dessa företag mot att konsulter gör ett 
mer komplicerat MLS för att de på detta sätt kan skapa en beroende ställning hos konsulten som 
måste uppgradera och sköta systemet åt företaget efter att de har infört systemet (Hillary, 2003). 
Denna misstanke har inte upptäckts i företagen i denna studie, men de anser att det varit ganska 
kostsamt att certifiera sig. Hillarys (2003) studie bekräftar även att flera företagare anser att 
införandet blev tämligen dyr.   
 
Att företagarna i denna studie tyckte att kostnaden för certifieringen blivit något för dyr har inte 
påverkat deras grundinställning att det var rätt att certifiera sig. Företagarna är nöjda med sitt 
MLS och skulle rekommendera andra företag att införa systemet om de var i liknande situation 
som de själva (se Tabell 10). Men det företagarna gärna vill ha är någon slags ekonomisk morot 
där de certifierade företag på något sätt gynnas (se Tabell 8). Tidigare studier visar även att om 
ett MLS ska fungera bra och småföretag ska bli intresserade av att införa det måste 
kapitalkostnaden, tidsåtgången och dokumentationen vara minimal (Williams et al., 2000). 
Något som skulle göra certifieringen billigare och förenkla svårigheterna med dokumentationen 
för mindre företag är att det skulle finnas mer bra exempel på hur dokumentation ska se ut. 
Problemet är att företagare är ganska obenägna att lämna ut sin dokumentation. Om detta hinder 
skulle lösas skulle mer tid kunna gå åt till miljöförbättrande åtgärder än till dokumentation 
(Almgren et al., 2003). 
 
Kritiken som framkommer mot att certifieringen av MLS blivit dyr och kunderna tycks ha 
uteblivit kan kanske ändra sig framöver om en ekonomisk utvärdering görs. Det är möjligt att 
företagen i studien inte har hunnit följa upp de ekonomiska resultaten efter införandet av MLS. 
De har trots allt enbart varit certifierade ett år och marknaden kan som tidigare nämnts vara 
något trög för tillfället. Det finns tecken från tidigare undersökningar som tyder på att det både 
är lönsamt genom de kostnadsbesparningar minskad energianvändning samt resursförbrukning. 
Tyvärr är det relativt ovanligt att företagen följer upp den ekonomiska nyttan, eller kostnaderna 
(Almgren et al., 2003). Ett annat sätt att spara in ekonomi är att som företagen ingå i ett nätverk 
vid införandet av MLS. Resultaten från en studie gjord av (Hallinan och Jenks, 2003) visar att 
gruppcertifiering av ISO 14001 enligt Hackeforsmodellen är ett effektivt sätt småföretagare att 
införa miljöledningssystem till en billigare kostnad, än om företaget skulle införa MLS självt. 
 
5.4 Att införa MLS i nätverk 

Något som dock framkommer i tidigare studier är att andra nätverk som haft ett samarbete kring 
införandet av MLS minskat relationen med de andra företagen efter MLS är infört. Problemet i 
den fortsatta kontakten är att någon måste hålla i den, vilket konsultgruppen gjort vid 
införandet. Det blir följaktligen svårt för företagen att fortsätta samarbetet om inte företagen får 
hjälp med det. De nätverk som bildats innan införandet har haft det lättare att hålla kontakten 
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(Hallinan och Jenks, 2003). När det gäller nätverksgruppen i studien har några av företagen haft 
en relation innan införandet och det innebär att de troligtvis inte kommer att minska denna 
relation inom den närmaste framtiden. Eftersom det är en ganska liten ort som företagarna i 
denna studie kommer ifrån känner de flesta varandra sedan tidigare till utseendet och brukar 
”hälsa” på varandra när de möts. Några av företagen har också haft ett samarbete då de varit 
kunder hos varandra. I resultatet framkommer att detta samarbete inte har ökat på grund av 
MLS. Mellan företag 2 och 3 har ett närmare samarbete påbörjats efter införandet av MLS, men 
företagarna anser inte att samarbetet kring MLS är orsaken till detta närmare samarbete. 
Samarbetet i detta fall beror mer på att ägarna är av samma generation med liknande profession. 
 
Intrycket från intervjusituationen var att företagen samarbetar inom andra områden än det 
miljömässiga. De upplever inte att det är en ökning av samarbetet på grund att det faller sig 
naturligt för dem att samarbeta små- företagare mellan på en mindre ort. De har nyligen innan 
denna undersökning tillsammans ställt ut sina företag på en företagsmässa. När frågan om 
samarbetet med de andra i gruppen kom upp svarade ena företagaren ”Vi har ju vart på 
utställning tillsammans och det hade väl lite med att vi va, nä det kanske det inte hade?”. Citatet 
visar att samarbete finns men det finns en osäkerhet om det verkligen är grupparbetet med 
införandet av MLS som utvecklat samarbetet på andra områden och ledde fram till ett 
gemensamt initiativ till utställningen. Visserligen hade samarbetet ökat mellan två av företag i 
gruppen. Det beror på andra faktorer, enligt dem själva. Det är möjligt att det ökade samarbetet 
har med samtidiga generationsskiften och privata relationer, än den kontakten de fått i och med 
införandet av ledningssystem. Det finns exempel på små- och medelstora företag som efter att 
de ingått i nätverket för införandet av MLS även samarbetat med olika reklamprojekt och 
därmed delat kostnaderna (Hallinan och Jenks, 2003).  Andra undersökningar visar mer att 
andra nätverk har ökat samarbetet på andra områden än de miljömässiga efter certifieringen. Till 
exempel visar en undersökning av Hallinan och Jenks (2003).  Det är möjligt att 
nätverksgruppen inte insätt fördelarna med samarbete över andra områden än just vid införandet 
av MLS. Det kan också vara möjligt att införandet är för nytt än, därför har företagen som ingår 
i nätverket inte tänkt efter själva vad det inneburit för dem hittills.  
 
I resultatet framkommer också att företagen i studien är ganska nöjda med hur införandet av 
MLS gick. Speciellt nöjda var de med att samarbetet med de andra fungerat bra med de andra i 
gruppen (se Tabell 10).  Således framkommer det inga direkta förslag på hur de skulle ha gjort 
annorlunda idag. Från 4 fyra framkom en åsikt om att det nog skulle ha varit fler personer från 
det egna företaget som hjälpt till med införandet (se Tabell 6). Företagarna från företagen var en 
grupp som gemensamt diskuterade gemensamma problem de haft. Men inom det egna företaget 
är ju de som arbetar experter på deras egen bransch och det är svårt att diskutera problem med 
andra företagare som inte är i samma bransch. Det är därför bra om flera från samma företag 
arbetar med införandet av MLS. Detta fungerar bara vid de företag där det finns fler anställda, 
eller delägare och kommunikationen dem mellan fungerar. Om kommunikationen fungerar 
mellan anställda och ledningen i de mindre företaget kan kontakten mellan dem bli bättre 
(Hillary, 2003). Det förutsätter att ledningen släpper in de anställda och har en förmåga att 
delegera uppgifter och ge förtroenden.  
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6 Slutsats  
Denna studie visar att huvudsyftet för företagen i studien att inför MLS är 
marknadsföringsvärdet och genom det behålla gamla och eventuellt skaffa nya kunder. Studien 
visar även att samtliga företagare i undersökningen upplevt det som positivt att införa MLS i ett 
mindre nätverk. Om ett mindre företag vill ha MLS finns det många fördelar att införa det inom 
ett nätverk. Fördelarna ligger i att de tillsamman i grupp diskuterar gemensamma problem, 
möjligheter och en kostnadsbesparning vid kontakten med konsultföretag. Företagarna i denna 
studie har inte märkt av någon tillströmning av nya kunder. Det går därför inte att säga att 
företagen haft en ekonomisk vinning i och med certifieringen. Den här undersökningen pekar på 
att de främsta fördelarna företagarna själva anser att deras MLS haft för dem själva är att de fått 
ordningen på alla varor, oljor och dylikt. Avfallshanteringen har blivit mer systematisk. 
Nackdelen ligger främst i att det är väldigt dyrt att införa systemet och det är svårt att räkna hem 
en ekonomisk vinst i och med att företaget införa MLS. Dessutom framkommer kritik mot 
externa revisorer som uppfattas petiga. Samarbetet inom företagsgruppen har enligt dem själva 
inte ökat i och med införandet av MLS. Det är möjligt att de inte insett själva att de arbetar mer 
ihop än tidigare med andra projekt än det samarbetet kring MLS.  I framtiden bör studier rikta in 
sig på att utreda vilka ekonomiska fördelar mindre företag får av att certifiera MLS. Studier om 
varför kunder inte efterfrågar MLS mer bör undersökas. Om inte den ekonomiska nyttan i 
slutändan väger upp arbetsinsatsen och de ekonomiska utläggen för certifieringen blir det svårt 
att motivera mindre företag att certifiera sig i framtiden.  

 
De viktigaste resultaten presenterade i punktform:   

 
• Företagarna i studien vill ha MLS främst för marknadsföringsvärdet. 

 
• Det som underlättade införandet av MLS var nätverket i form av 

Hackeforsmodellen. 
 

• Det som försvårade införandet var externa revisorer som företagen ansåg se 
storföretagsmässigt.  

 
• Fördelarna med att ha ett MLS enligt företagarna är främst ordningen material och 

avfall.  
 

• Den största nackdelen är kostnaden. 
 

• Företagarna i studien anser själva att samarbetet inte ökat på andra områden än kring 
MLS. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: 
Intervjufrågor    
En inledning med att respondenten informerades om att de kommer att vara anonyma.  
 
Inledande frågor: 
 

1. Hur många anställda har ni? 
  

2. Vad är företagets huvudverksamhet? 
  

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 
  

4. Hur stor del av din arbetstid går till miljöledningssystemet? 
 
Bakgrunds frågor: 
 

5. Hur arbetade ni tidigare med miljöfrågor? 
  

6. Hur uppkom tanken på miljöledningssystem?  
  

7. Hur uppkom tanken på samarbete med de andra företagen? 
- Vem var drivande? 

 
8. Vilka är ert företags motiv för införande av miljöledningssystemet? 

 
9. Vilka möjligheter/förändringar såg ni med införandet av miljöledningssystem innan det 

infördes? 
  

10. Införde ni kvalitetsledningssystem samtidigt?  
  

11. Om detta har gjorts vilka är de största likheterna mellan systemen? 
 
Frågor om deras intryck av MLS idag: 
 

12. Vad ser ni som fördelarna med att ha ett miljöledningssystem för er? 
 

13. Vilka är nackdelarna med att ha ett miljöledningssystem för er? 
 

14. Vilka var de största förändringarna i erat företag vid införandet av miljöledningssystem? 
 

15. Vad kunde ha gjorts annorlunda/bättre i erat företag i och med införandet av 
miljöledningssystemet? 

 
16. Hur skulle införandet av miljöledningssystemet förenklas för småföretagare? 

 
17. Vilka fördelar, mer än de miljömässiga, anser ni att erat företag fått efter införandet av 

miljöledningssystem? 
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Frågor om nätverket: 
 

18. Kände ni de andra i miljöledningsgruppen innan införandet? 
 

19. Har samarbetet med de andra företagen ökat efter införandet? 
 

20. Om ja, gäller samarbetet enbart kring miljöledningssystem, eller har samarbetet även 
utvecklats runt andra områden?    

 
21. Skulle du rekommendera andra företag i en liknande situation som eran att införa 

miljöledningssystem? 
 

Avslutande frågor: 
 

22. Tror du att miljöledningssystem är bra för miljön? 
 

23. Finns det något som du vill tillägga till den här intervjun?  
 

 
  
 
 

 
 


