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SAMMANFATTNING 
 
De ökade marknadskraven på miljöarbetet har gjort att alltfler företag börjat arbeta 
aktivt med miljön och att införa miljöledningssystem. Det är framför allt småföretag 
som drabbas av dessa krav som kommer främst från företagens intressenter. Att införa 
ett miljöledningssystem är inte kostnadsfritt, anses vara krångligt och är förknippat 
med osäkerhet kring effekterna. Trycket på miljöcertifiering/-registrering har gjort det 
nödvändigt för de flesta företag att agera för att överhuvudtaget överleva. Syftet med 
vår uppsats var att undersöka orsaken till varför småföretag inför miljöarbete med 
miljöledningssystem samt vilka effekter detta ger företagen, främst effekter av 
ekonomisk karaktär. För att genomföra denna undersökning använde vi oss av 
fallstudier i fyra småföretag som använder sig av miljöledningssystemen ISO 14001 
och/eller EMAS. Intervjuer gjordes med Leab Luftbehandlig AB, Ingstad & Co AB, 
Optoteam AB och ATL, AB Transport and Logistics. Slutsatserna av vår undersök-
ning visade att den främsta orsaken till införande av miljöledningssystem var kund- 
och myndighetskrav. Vidare visade undersökningen att införa och använda ett 
miljöledningssystem är kostsamt, tidskrävande, byråkratiskt och krångligt. Slutligen 
framkom det att aktivt miljöarbete ger både legitimitet och en stärkt position på 
marknaden samt är nödvändigt för företagens fortsatta existens. 
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ABSTRACT 
 
The increasing requirements on environmental work from the market has had as a 
result that a growing number of companies have begun environmental activities and 
introduced environmental management systems. It is mostly small companies which 
are affected by these requirements which mostly come from the stakeholders. To 
introduce an environmental management system is not free of costs, seems to be 
complicated and the effects are associated with uncertainty. The requirement for 
environmental certification and registration has made it necessary for the majority of 
companies to act for survival. The purpose with our essay was to investigate the 
reason why small companies introduce environmental work with environmental 
management systems and the effects for the companies, mostly of economic character. 
For the purpose of this investigation we did case studies of four small companies 
which use the environmental management systems ISO 14001 and/or EMAS. We 
carried out interviews with Leab Luftbehandling AB, Ingstad & Co AB, Optoteam 
AB and ATL, AB Transport and Logistics. The conclusions of our investigation 
showed that the main reason to introduce an environmental management system was 
the requirements from customers and governments. The investigation also showed 
that introduction and use of an environmental management system is expensive, time- 
consuming, bureaucratic and complicated. Finally, it showed that active 
environmental work provides legitimacy, a consolidated position on the market and is 
necessary for the companies´ survival. 
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1  INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel beskriver bakgrund samt för en problemdiskussion som ligger 
till grund för uppsatsen. Kapitlet kommer även att innehålla syfte, avgränsningar och 
definitioner. 
 

1.1  Bakgrund 
 
För inte alltför länge sedan ansågs miljöengagemang vara ett hot mot företagen. Eller 
som företagsledare lär ha sagt: ”Miljöfrågor var för skäggiga typer i palestinaschalar”. 
(Bergström, Catasús & Ljungdahl, 2002) 
 
På 1990-talet startade en debatt om det som kallas för ”grön” redovisning. Debattörer 
började framföra krav på att företagen skulle redovisa effekter på miljön av verksam-
heten. Företagen påverkades av denna debatt och de krav som kom, framförallt från 
miljögrupper och kunder, och drev även själva på utvecklingen genom att inbördes 
studera varandra. Företagen började därför ge miljöinformation på frivillig basis 
utöver de lagstadgade kraven för anmälnings- och tillståndspliktiga företag. (Artsberg, 
2003) 
 
Fler och fler företag har börjat redovisa miljöinformation i sina årsredovisningar eller 
i separata miljöredovisningar (Bergström m.fl, 2002). Syftet är att redovisa en 
verksamhets miljömedvetenhet och ge en helhetsbild av verksamhetens miljöpåverkan 
på både kort och lång sikt (Larsson, 1999). För att kunna systematisera och 
effektivisera miljöarbetet tillämpar många företag idag en eller flera former av 
miljöledningssystem. De vanligaste systemen är ISO 14001 och EMAS. (Westermark, 
1999 och Brorson och Larsson, 1998)  
 
Det tidigare synsättet att se miljövård som en belastning för ekonomisk tillväxt, har 
ersatts av ett synsätt där miljövård beskrivs som såväl en förutsättning för som en 
strategisk källa till överlevnad och fortsatt tillväxt (Westermark, 1999). Detta har lett 
till förändringar i företagens agerande och idag är miljöarbetet i stor utsträckning 
marknadsdrivet. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Företagens intressenter ställer allt hårdare miljökrav. Vissa företag drabbas hårt av 
dessa krav, medan det för andra skapas nya affärsmöjligheter eftersom de har bättre 
möjligheter att tillgodose miljökraven. (Liljedahl & Nyström, 1996) Att införa ett 
miljöledningssystem i miljöarbetet, som till exempel ISO 14001 eller EMAS, vilka är 
de vanligaste systemen idag, är snart en nödvändighet för företagen. Det är ett sätt för 
företagen att visa omvärlden att de tillhör gänget av miljömedvetna aktörer, ett slags 
marknadsföringsknep. Den som inte hänger med riskerar att bli åsidosatt och ute ur 
leken. 
 
Det är främst de stora företagen som arbetar med miljöfrågor, men det blir mer och 
mer vanligt att även småföretag gör det (Nutek, 2003). Småföretag möter i allmänhet 
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större hinder än storföretag vid satsning på ett aktivt miljöarbete och de arbetar med 
miljöfrågor trots att kunskapen är bristfällig om varför och vilka effekter detta arbete 
får (ibid). En miljöansvarig vid en partihandel säger till Upsala Nya Tidning (2000) 
att miljöcertifiering är krångligt och ger mycket extra administrativt arbete. Vidare 
anser han det vara byråkratiskt och menar att dokumentationen är viktigare än själva 
miljöarbetet. Dessutom anser han att kostnaden att miljöcertifiera sig som småföretag 
är alldeles för hög. 
 
Att införa ett miljöledningssystem och certifiera sig enligt ISO 14001 eller EMAS-
registrera sig är inte kostnadsfritt, vilket kan vara problematiskt för småföretag menar 
Dobers & Wolff (1997). Enligt Nutek (2003) är det få småföretag som kan göra 
kostnadsbesparingar som motsvarar den höga kostanden att införa ett 
miljöledningssystem. Nilsson (2003) menar i Dagens Miljö att det är ovanligt att 
företagen följer upp den ekonomiska nyttan med ett miljöledningssystem eller 
kostnaderna för tillämpningen av systemen. Företagen vet helt enkelt inte hur de ska 
göra, menar hon. Detta innebär att företagen har svårt att konkret visa på vilka 
ekonomiska effekter som ett infört miljöledningssystem medför. 
 
Askeberg & Lidén (2000) och Nutek (2003) framhåller att det sägs att småföretag som 
arbetar med miljömål, via ett miljöledningssystem, är mer lönsamma än företag utan 
aktivt miljöarbete. Dessa menar att samtidigt som det är lönsamt kostar det i början 
pengar att vara miljömedveten, stora pengar och därför är det oftast enklare att agera 
grönt för ett stort företag än för ett småföretag. Vi ställer oss därför frågan varför 
småföretag inför miljöledningssystem, samt vilka effekter detta system ger? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka orsaken till småföretags införande av 
miljöledningssystem, samt vilka effekter detta miljöarbete medför. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Miljöarbete med miljöledningssystem ger en mängd olika effekter för företagen. Vi 
har valt att inrikta oss främst på effekter av ekonomisk karaktär. 
 
Vi har även valt att avgränsa undersökningen till effekter som uppkommer inom en 
rimlig överblicklig tid. 
 

1.5 Definitioner och centrala begrepp 
 
Ackreditering innebär ett formellt erkännande av ett organ som är kompetent att utföra 
certifieringar/registreringar (Nilsson, 1997). 
 
ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som syftar till att säkerställa kvaliteten på ett 
företags eller en organisations produkter och tjänster, omfattande organisatorisk 
struktur, ansvar och aktiviteter (Nationalencyklopedin, 2004). 
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Med stora företag avses här företag med 50 eller fler anställda (Nutek, 2003). 
 
Med småföretag avses här företag med 0-49 anställda (ibid). 
 
Med miljöarbete menas i denna uppsats att aktivt arbeta med miljömål (ibid). 
 
Miljöpolicy är uttalande av ett företag om sina intentioner och principer för det egna 
miljöarbetet. Den utgör grunden för övergripande och detaljerade miljömål samt för 
de praktiska åtgärder som kan komma i fråga. (Nilsson, 1997) 
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2 METOD 
 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet med uppsatsen. Kapitlet är indelat i 
undersökningsansats, datainsamlingsmetod, val av företag och metodproblem. 
 

2.1  Undersökningsansats 
 
Vi kom i kontakt med ämnet under kursen Redovisningsteori och speciella 
redovisningsproblem vid Luleå Tekniska Universitet. I denna kurs gjordes ett litet 
arbete om miljöredovisning och det var i och med detta som intresset väcktes. Vi 
valde att göra studien i detta ämne då miljöfrågor har expanderat i samhället och 
marknadskraven på miljöarbete i företag har ökat. Efter att ha läst ett antal artiklar i 
ämnet, framkom att de flesta tidigare studier som genomförts har skett i storföretag, 
varför vi valde att studera miljöarbetets effekter i småföretag. Utgångspunkten för 
uppsatsen var aktörssynsättet, då önskan var att skapa en förståelse ur aktörernas 
synvinkel. Beskrivningen av verkligheten bygger enligt Arbnor & Bjerke (1994) på 
personliga uppfattningar, det vill säga att olika aktörer upplever, tolkar och handlar på 
olika sätt i den sociala verkligheten. Angreppssättet av ämnet gjordes ur ett deduktivt 
perspektiv vilket innebar att vi utgick från befintlig teori och utifrån dessa teorier 
ställdes hypoteser som testades genom en empirisk undersökning (Wiedersheim-Paul 
& Eriksson, 1991). Efter att ha jämfört denna undersökning med teorin drogs logiskt 
sammanhängande slutsatser. Utgångspunkten låg i en kvalitativ fallstudie då vi ville 
undersöka endast ett fåtal företag i en mer djupgående studie. Vi ville inrikta oss på 
det speciella snarare än det generella och på så sätt få en djupare förståelse och en 
helhetsbild av problemet. (Descombe, 2000) 
 

2.2  Datainsamlingsmetod 
 
Arbetet började med en litteraturstudie vid Luleå Universitetsbibliotek, för att 
fördjupa oss i det valda ämnet. Sökning gjordes i katalogerna Lucia och Libris samt 
databasen Affärsdata. Vidare söktes material på Internet via Google. Vi har även 
använt oss av tidigare kurslitteratur och fått ytterligare litteraturtips genom gamla 
uppsatsers källförteckning. De sökord som användes var miljö, miljöredovisning, 
miljöledningssystem, ISO 14001, EMAS, miljöarbete, småföretag, strategi, 
miljörevision, miljörevisor, environment accounting och green accounting. Sökorden 
användes enskilt och i olika kombinationer.  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen och erhålla en förståelse av småföretagens 
användande av miljöledningssystem i sitt miljöarbete, valde vi att samla in avsedd 
data genom intervjuer. Vi utförde en besöksintervju samt tre telefonintervjuer. Tanken 
var att alla intervjuer skulle utföras ansikte mot ansikte, men eftersom det var svårt att 
hitta passande företag på orten, fick företag från andra orter väljas. Därför gjordes tre 
telefonintervjuer. Båda dessa intervjuformer gjorde det möjligt att ställa följdfrågor, 
utveckla frågorna och även komplettera med nya frågor, för att få en mer detaljerad 
data. Dock kan intervjuer enligt Denscombe (2000) ändå ge ostandardiserade svar, 
vilka kan vara svåra att analysera. Det som skilde intervjuformerna åt var att 
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besöksintervjun gav en mer kontrollerad intervjusituation än telefonintervjuerna. 
Detta menar även Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991). 
 
Inför intervjuerna söktes fakta om företagen på deras respektive hemsidor. Denna 
information användes även i empirikapitlet. Därefter utarbetades en intervjuguide (se 
bilaga). Tid bokades i förväg till samtliga intervjuer för att ge en introduktion och 
förklara undersökningens syfte. Intervjuguiden skickades på efterfrågan till de tre 
företag som vi utförde telefonintervjuer med. Vid telefonintervjuerna användes en 
högtalartelefon för att båda två skulle kunna höra och anteckna vad respondenten 
sade. Detta informerades även till respondenterna. Vid besöksintervjun gjordes 
anteckningar av oss båda. Efter varje intervju sammanställdes den erhållna datan, 
medan det var färskt i minnet. Sammanställningen sändes sedan tillbaka till 
respondenten för kontroll samt med en del kompletterande frågor.  
 

2.3  Val av företag 
 
Vid val av företag för fallstudien sökte vi på Miljöstyrningsrådets hemsida (2004), där 
de företag som var ISO 14001-certifierade respektive EMAS-registrerade hittades. 
Utgångspunkt från början var att finna fyra certifierade/registrerade småföretag på 
orten för att kunna göra besöksintervjuer. Vi ville undersöka företag med lägre 
omsättning än 100 miljoner kronor då önskan var att alla företag skulle ha någorlunda 
lika omsättning, för att kunna göra en bättre jämförelse. Företag från olika branscher 
var också prioritet.  
 
I Luleå med omnejd fanns endast ISO 14001-certifierade småföretag och inget som 
var EMAS-registrerat. Valet av dessa företag gjordes därför av småföretag i hela 
Sverige. Vi kontaktade företagens miljöansvarige per telefon. På några företag kom vi 
inte i kontakt med rätt person och på två företag hade de slutat med 
miljöledningssystem. Totalt kontaktades tio företag. På grund av svårigheten att hitta 
företag verksamma i olika branscher, var vi tvungen att välja två företag från liknande 
bransch, inom transport och logistik. 
 
Valet föll på fyra småföretag, två som var ISO 14001-certifierade och två som var 
EMAS-registrerade. De EMAS-registrerade företagen var även certifierade enligt ISO 
14001. Företagen var Leab Luftbehandling AB i Gammelstad, Optoteam AB i 
Trelleborg, Ingstad & Co AB i Malmö samt ATL, AB Transport and Logistic i Piteå.   
 

2.4 Metodproblem  
 
Ett problem som stöttes på under arbetets gång var att det inte fanns några teorier som 
behandlar miljöledningssystem i småföretag. Vi fick därför i den teoretiska 
referensram utgå ifrån allmänna teorier och tidigare gjorda studier.  
 
Validitet 
Validitet innebär förmågan att mäta det som skall mätas och ingenting annat (Thurén, 
1991). För att höja validiteten togs inför intervjuerna kontakt med den miljöansvarige 
på respektive företag, vilka vi fann på Miljöstyrningsrådets hemsida. Detta för att 
säkerställa oss om att relevant data skulle erhållas. Vid utformandet av intervjuguiden 
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ställdes inga ledande frågor, för att få så riktiga svar som möjligt. För att höja 
validiteten ytterligare, skickades intervjuguiden ut till de tre företag som efterfrågade 
denna, då önskan var att ge respondenten tid att förbereda sig och därmed kunna ge 
mer djupgående data.  
 
Då kontakt togs med miljöansvarige vid ATL för intervjubokning, hade vi den 
uppfattningen att ATL-koncernen hade mellan 20-49 anställda, vilket stod i deras 
miljöledningsjournal på Miljöstyrningsrådets hemsida. Under telefonintervjun 
framkom att ATL koncernen år 2002 köpte upp Burmans Lastmaskiner och Åkeri AB, 
och att koncernen idag har totalt 134 anställda. ATL är därmed inget småföretag 
längre, vilket kan ha medfört att resultaten i undersökningen blivit något missvisande. 
  
Intervjuerna gav i vissa fall ostandardiserade svar, vad gäller kostnaden att införa 
miljöledningssystem. Detta gjorde denna data svåranalyserad, eftersom företagen i 
undersökningen tog med olika kostnader som införningskostnad. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, att de mätningar som görs är korrekt gjorda 
(Thurén 1991). För att höja reliabiliteten användes under intervjuerna en 
högtalartelefon så att båda skulle kunna lyssna och anteckna vad respondenten sade. 
Då vi var två som lyssnade och antecknade minskade risken att missa viktig data. Det 
som kan vara en nackdel med högtalartelefon, är att ljudupptagningen inte alltid är 
bra, vilket gjorde att det ibland var svårt att höra vad respondenten sade. Detta styrkte 
vi med att efter varje intervju sammanställa och skicka tillbaka denna till 
respondenten för kontroll och feedback. 
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3  TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel beskriver den referensram som behandlar ämnesområdet.  De teorier 
som behandlas är företagsstrategi och företagens intressenter. Vidare beskrivs 
företagens miljösituation, miljöredovisning, miljöledningssystem och miljöarbete i 
småföretag. 
 

3.1 Företagens miljösituation 
 
Företagens behov av att vara miljömedvetna blir allt mer påtagligt. Dels genom de 
krav som lagstiftaren ställer i miljöbalken och dels genom årsredovisningslagen som 
föreskriver att bolag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken 
skall redogöra för företagets påverkan på den yttre miljön. Kraven ökar också på att 
företag i samband med anbudsgivning eller vid leverans av varor och tjänster skall 
redovisa miljöstatus och vilken miljöarbete som bedrivs. (LR-revision, 2004) 
 
Att bedriva ett strukturerat miljöarbete kan på ett påtagligt sätt vara till nytta för ett 
företag. (ibid) Den nya miljösituationen innebär att betydande ekonomiska värden står 
på spel och medför att miljöfrågorna har fått en strategisk betydelse för många företag 
(Ingenjörsakademin och McKinsey & Company, 1995). Att arbeta aktivt med 
miljöfrågor handlar inte bara om att undanröja hot. Enligt Dobers & Wolff (1995) 
visar studier att miljösatsningar kan ge både marknadsfördelar och 
kostnadssänkningar. Affärsmässiga mål är idag skälen till att vissa företag medvetet 
satsar på att försöka tillfredsställa intressenternas krav och införa miljöstrategier 
(ibid). 
 

3.2 Företagsstrategi 
 
Strategier anger ett företags inriktning och omfattning över en längre tidsperiod så att 
företagets resurser överensstämmer med omgivningens karaktär och förändringar, 
framförallt med avseende på marknader, kunder eller klienter, så att företaget förmår 
möta olika intressenters förväntningar (Johnson & Scholes, 2002). Begreppet strategi 
används på olika sätt av både praktiker och teoretiker, men i vanligt språkbruk kan 
strategi definieras som en rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas 
för att uppnå ett bestämt mål. För att nå målet bör företaget ha en definierad vision. 
(Roos, von Krogh & Roos, 2004) 
 
Vision 
En vision utgör en framtidsbild av hur företaget vill utvecklas. Visionen är ledningens 
syn på vad som vill uppnås i framtiden. Avsikten med visionen är att engagera och 
motivera de anställda, samtidigt som den anger ramar för utformandet av affärsidé, 
mål och strategier. (Roos, von Krogh & Roos, 2004) 
 
En vision har minst tre funktioner: den ska legitimera, den ska fokusera på 
organisationens ambitioner och den ska motivera hela organisationen (ibid). 
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• Legitimerande funktion 
Den här delen sätter in organisationens verksamhet i ett samhällsperspektiv. Genom 
detta vill visionen, uttalat eller underförstått, på ett positivt sätt uttrycka den roll 
organisationen ska spela i samverkan med olika aktörer i omgivningen. På så sätt 
övertygas viktiga intressenter om att organisationen har ett socialt och samhälleligt 
berättigande. (ibid) 
 
• Ambition och fokus 
Visionen representerar också en ambitionsnivå som anger ramarna för organisationens 
vidare arbete med att formulera affärsidé, mål och strategier. Visionen är därför ett 
uttryck för organisationens samlade framtidsmål. (ibid) 
 
• Identifikation och motivation 
Visionen ska även vara stimulerande och skapa motivation och engagemang i 
organisationen. Visionen har därför en symbolisk effekt där avsikten är att stimulera 
till fantasi, drömmar och entusiasm. Samtidigt som den ska bidra till att de anställda 
ska känna sig delaktiga och ta initiativ och ansvar. (ibid) 
 
Mål 
Det finns flera avsikter med att ha ett formulerat mål. Internt är det är ett effektivt sätt 
att förmedla vision och affärsidé i organisationen. Externt kan ett mål ge viktiga 
signaler till omvärlden och hjälpa organisationen att profilera sig. Mål säger något om 
vad som är viktigt att uppnå, inte hur resultatet skall uppnås. Inom en organisation 
finns det en rad mål av olika karaktär och på olika nivåer. De mål som rör de 
viktigaste förhållandena för företaget som helhet är strategiska mål och de stäcker sig 
oftast över flera år. Ett strategiskt mål kan vara att arbeta med miljömål. (Roos, von 
Krogh & Roos, 2004) 
 

3.2.1 Miljöstrategier 
 
I managementlitteraturen finns många indelningar av miljöstrategier i företag. 
Liljedahl & Nyström (1996) redovisar tre olika miljöstrategier som beskriver hur 
företag hanterar ökande krav på miljöarbete. Författarna poängterar att de skilda 
strategierna är beskrivningar av företagets agerande vid ett visst tillfälle och att dessa 
kan förändras med tiden, beroende på nya förhållanden. 
 
• Defensiv strategi 
Den defensiva strategin innebär att företaget motsätter sig miljökrav, oberoende av 
vem som framför dessa. För att uppnå sina avsikter sker vanligtvis ett horisontellt 
samarbete med konkurrenter. Företagen representeras av sina branschorganisationer 
och agenter, som försöker undanröja de nya miljökraven. (ibid) 
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• Reaktiv strategi 
I den reaktiva miljöstrategin försöker företaget uppfylla ställda krav, dock först sedan 
lagstiftningen trätt i kraft. I den uppkomna situationen finns sällan kunskap om hur 
problemet skall lösas, utan företaget söker efter tekniska kompetenser. Leverantörerna 
är en vanlig samarbetspartner, för att lösa de rent tekniska problemen i den reaktiva 
strategin. (ibid) 
 
• Aktiv strategi 
I den aktiva miljöstrategin är miljökriterierna integrerade i hela företagets verksamhet. 
Företaget försöker på olika sätt förebygga miljökrav, eller se möjligheterna kring 
miljön som en konkurrensfördel. Vid denna strategi samarbetar företaget tillsammans 
med kunder och leverantörer för att hela tiden skapa nya affärsmöjligheter. Arbetet är 
framåtsyftande, för att kunna identifiera kraven i framtiden från kunder och 
myndigheter. (ibid) 
 

3.3 Miljöredovisning 
 
En miljöredovisning är en beskrivning av ett företags totala miljöarbete. Den redogör 
för miljöarbetets alla delar oavsett om detta låter sig göras i siffror eller bara i ord. 
Miljöredovisningen kan innehålla en redogörelse för miljöpolicy och andra riktlinjer, 
som företaget antagit i sitt arbete med miljön. Den kan även omfatta planerade 
aktiviteter, kort- och långsiktiga mål samt företagets vision för det framtida 
miljöarbetet. (Larsson, L-O, 1995) Miljöredovisningen kan användas i 
marknadsföringen och på det sättet påverka kunderna att i sin tur miljöanpassa sin 
verksamhet. Dessutom kan miljöarbetet presenteras i en reklambroschyr och på 
företagens hemsida på Internet. (Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
Begreppet miljöredovisning kan ses utifrån två synsätt. Det ena synsättet utgår ifrån 
klassisk redovisningsteori och detta innebär att redovisningen ska vara underlag för 
ekonomiska beslut och miljöredovisningen bör utifrån det synsättet syfta till att 
identifiera, redovisa och rapportera miljörisker som kan resultera i ekonomiska 
förpliktelser. Det andra synsättet är ett bredare samhällssynsätt som syftar till att öka 
miljömedvetenheten och därmed påverka miljöarbetet i företagen. I det senare fallet 
blir miljöredovisningen en kompletterande upplysning och belastar inte balans- och 
resultaträkningen. I denna miljöredovisning beskriver företaget sin miljöpolicy och 
vilka miljöskyddsåtgärder det tagit. En miljöredovisning som komplement till 
företagets årsredovisning ger en tydligare bild av företagets miljöarbete och syftar till 
att ge läsaren en helhetsbild av företagets miljöpåverkan. (Artsberg, 2003/Larsson, L-
O, 1999) 
 
Av studier, genomförda av bland annat Naturvårdsverket (2000) framgår det att 
föreställningen om miljöredovisningens användare och användningsområde som 
föreligger bland flertalet miljöredovisande företag inte helt överrensstämmer med de 
faktiska användarna och deras användning av redovisningen. En slutsats av detta är att 
det under senare år har skett en förändring av miljöredovisningens prioriterade 
målgrupper från de ”ideella” intressenterna som miljögrupper, media och 
akademiker/skolor till de institutionella användarna som kunder, leverantörer och 
myndigheter (Bergström m.fl, 2002). 
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Det är problematiskt att framställa en redovisning som tillgodoser samtliga 
intressenters önskemål. Detta gäller både den ekonomiska redovisningen som 
miljöredovisningen. Intressenterna använder miljöredovisningar i ett flertal olika 
syften. Sammanfattningsvis kan det sägas att gemensamt för alla användare är att de i 
något avseende vill ha information om företagens miljöpåverkan och vilka 
miljöåtgärder som vidtagits respektive planeras för att hantera denna påverkan. Därtill 
vill man på något vis kunna bedöma effekterna av miljöåtgärderna. (ibid) 
 

3.4  Miljöledningssystem (Environmental Management System) 
 
För att utföra ett aktivt miljöarbete och miljöredovisa sin miljöpåverkan kan företag ta 
hjälp av ett miljöledningssystem. Ett sådant system kan integreras med företagets 
övriga styrsystem och riktas mot alla former av miljöpåverkan. Det övergripande 
syftet med ett miljöledningssystem är att förbättra företagets miljöprestanda och kan 
betraktas som ett verktyg för att få en överblick över verksamhetens miljöpåverkan. 
Företaget kan på så sätt skapa god kontroll och begränsa sin miljöpåverkan. (Brorson 
& Larsson, 1998) 
 
Ett miljöledningssystem gör det lättare för företag att fördela ansvar, prioritera 
miljömål och kommunicera sitt miljöarbete externt. Miljöledningssystem ställer krav 
på ett dokumenterat miljöarbete med ständiga förbättringar. Ett företag ska uppfylla 
gällande miljölagstiftning och utöver det ska varje företag sätta upp sin egen 
miljöpolicy, det vill säga riktlinjer för hur företaget vill arbeta med miljöfrågor. 
(Nutek, 2003) Fördelar med ett miljöledningssystem är att miljöarbetet blir mer 
strukturerad och att systemet kan granskas både internt i organisationen och externt av 
en utomstående revisor. Detta i sin tur kan öka allmänhetens förtroende för företagets 
miljöarbete. (Brorson & Larsson, 1998) De mest kända miljöledningssystemen som 
företag använder i sitt miljöarbete är ISO 14001 och EMAS (Nutek, 2003). 
 
Ett bra miljöledningssystem kännetecknas enligt Naturvårdsverket, Nutek & Svenska 
ESF-rådet (2003), av att det bland annat ska ge följande resultat oavsett vilket 
ledningssystem som används: 
 

1. begränsa och förebygga miljöpåverkan, 
2. säkerställa att lagar och andra miljökrav uppfylls, 
3. bidra till att miljöprestandan förbättras över tiden, 
4. bidra till att ekonomiskt resursslöseri undviks, 
5. bidra till att stärka företagets varumärke, 
6. bidra till att ge affärsmässiga konkurrensfördelar. 

 

3.4.1  ISO 14001 (International Standardisation Organisation) 
 
ISO 14001 är en internationell standard som riktar sig till alla företag och 
organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning (Miljöstyrningsrådet, 2004). 
Det är ett regelverk för hur företag ska organisera sig i förhållande till sin 
miljösituation och ställer inget krav på extern rapportering i form av en 
miljöredovisning (Bergström m.fl., 2002). 
 



 11

ISO 14001 som är ett frivilligt verktyg, skall underlätta för företag och organisationer 
att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Systemet ger en arbetsmodell 
som syftar till ständiga förbättringar av miljöarbetet, vilket kan uppfyllas genom att 
företaget ställer upp konkreta miljömål, organiserar resurserna (till exempel personal 
och kapital) och fastställer instruktioner hur olika aktiviteter skall bedrivas. 
Miljösituationen utvärderas och jämförs med de uppställda målen och företagen gör 
därefter eventuella förändringar. (Brorson & Larsson, 1998) En ISO 14001-
certifiering baseras på vilken bransch företaget tillhör, dess miljöpåverkan och antalet 
anställda (Nutek, 2003).  
 
Miljöledningssystemet kan användas för företagets egen bedömning av 
överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering. 
Företag som följer regelverket kan få sin verksamhet certifierad, och på så sätt 
”bevisa” för sina intressenter att miljösituationen är under kontroll. (Bergström m.fl., 
2002) Certifieringen utförs av ackrediteringsorganet SWEDAC Styrelsen för 
ackreditering och tekniska kontroll i Sverige på uppdrag av regeringen 
(Miljöstyrningsrådet, 2004). Företag som redan arbetar enligt principerna i 
kvalitetssystemet ISO 9001 har i många fall fördel vid införandet av 
miljöledningssystemet ISO 14001, då dessa system är lika och står på samma grund. 
Kvalitets- och miljöledningssystemet kan integreras med varandra. (Brorson & 
Larsson, 1998) 
 

3.4.2  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
 
EMAS är en frivillig EU-förordning för miljöstyrning och miljörevision dit företag 
kan registrera sina anläggningar. Miljöledningssystemet EMAS syftar till att 
effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet i företag. Syftet är även att förmedla 
ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en granskad 
och godkänd miljöredovisning och andra former av miljökommunikation i 
annonsering och marknadsföring. En EMAS-registrering ger ett erkännande som kan 
förstås och användas i hela Europa. EMAS baseras på ISO 14001 och är därmed ett 
kommunikationsverktyg för ISO 14001-certifierade företag och organisationer. 
(Miljöstyrningsrådet, 2004)  
 
Att ansluta sig till EMAS-systemet innebär många fördelar. De externa motiven är i 
de flesta fall de starkaste drivkrafterna för ett företag att ansluta sig till EMAS. De 
externa fördelarna med en EMAS-registrering handlar mycket om marknadens 
positiva inställning till de företag som tar ett större ansvar för sitt miljöarbete. En 
EMAS-registrering kan förbättra företagets relationer med kunder, investerare och 
aktieägare, vilket på sikt kan leda till ökade marknadsandelar. En annan extern fördel 
med en EMAS-anslutning är att den bör leda till enklare och smidigare relationer med 
tillsynsmyndigheter. (ibid) 
 
Företag som är EMAS-registrerade ställer ofta krav på sina leverantörer att de ska ha 
ett miljöarbete, och i vissa fall krävs att leverantörerna ska ha ett fungerande 
miljöledningssystem. EMAS är tillgängliga för industriella verksamheter, 
kraftproduktion, viss kommunal verksamhet, avloppshantering återvinning, 
anläggningar inom offentlig sektor, handel och distribution. (Brorson & Larsson, 
1998)  
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Företag som är certifierade enligt ISO 14001, utfört en inledande miljöutredning och 
publicerat en godkänd miljöredovisning, uppfyller generellt sätt kraven för EMAS-
registrering (Jakobsson & Jakobsson, 1998). För att bli EMAS-registrerad krävs det 
enligt Brorson & Larsson (1998) att företaget: 
 

• antar en miljöpolicy som omfattar de krav som ställs i miljölagstiftningen och 
som innehåller åtaganden om ständig förbättring av miljöarbetet 

• fastställer en miljöutredning i syfte att uppnå kravet att arbetet skall leda till 
förbättrade miljöprestanda genom minskade miljöeffekter 

• fastställer miljömål 
• fastställer ett miljöprogram med utgångspunkt från policyn och resultatet av 

miljöutredningen 
• inför ett effektivt miljöstyrningssystem 
• genomför miljökontroller varje år  
• informerar om anläggningens miljömässiga status i en offentlig 

miljöredovisning och informera allmänheten vad som står i 
miljöredovisningen 

• låta miljöredovisningen och miljöledningssystemet granskas av en oberoende 
ackrediterad miljökontrollant (SWEDAC)  

• skicka den godkända miljöredovisningen till det registreringsorgan som 
registrerar anläggningen som godkänd. I Sverige är detta AB Svenska 
Miljöstyrningsrådet. 

 
Ett EMAS-godkänt företag, med sitt registreringsnummer, ingår i det officiella 
svenska och europeiska EMAS-registret som publiceras och offentliggörs 
internationellt. Uppgifter om företaget återfinns lättillgängligt på Internet. Ett EMAS-
företag får använda den officiella EMAS-logotypen i information och 
marknadsföring, t ex i samband med företagspresentationer, i broschyrer, på 
brevpapper och vid annonsering. (Miljöstyrningsrådet, 2004) 
 

3.4.3 Skillnader mellan ISO 14001 och EMAS 
 
EMAS och ISO 14001 kan inte ses som två system med olika innehåll, utan två 
system med gemensam grund. EMAS tar med ytterligare en faktor i och med att 
miljöledningsarbetet ska publiceras i en godkänd miljöredovisning. (ibid) De två 
systemen kan ses som komplement till varandra. EMAS ställer krav på ett fungerande 
miljöledningssystem men specificerar inte kraven lika mycket som ISO 14001. På 
grund av detta väljer många företag att bygga upp sitt miljöledningssystem efter ISO 
14001-standard eftersom det underlättar arbetet. (Nilsson, 1997) 
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Förutom att både ISO 14001 och EMAS är interna ledningsverktyg för att 
kvalitetssäkra det egna miljöarbetet, är EMAS också ett kommunikationsmedel för 
ISO 14001-certifierade företag, då ett EMAS-företag får använda den officiella 
EMAS-logotypen i information och marknadsföring (Miljöstyrningsrådet, 2004). 
 
EMAS vänder sig i första hand till enskilda industrianläggningar i Europa medan ISO 
14001 är utformad till att passa alla slags företag i hela världen, både stora och små. 
EMAS ställer krav på revision varje år medan ISO 14001 inte har något specificerat 
krav på hur ofta revisionen skall återkomma. (Nilsson, 1997) Enligt EMAS skall 
företag säkerställa att leverantörerna tillämpar de miljöstandarder som motsvarar 
företagets egna, vilket inte krävs enligt ISO 14001 (Westermark, 1999). 
 

3.4.4 Miljörevision 
 
Miljörevision skall genomföras kontinuerligt i ett miljöledningssystem. Detta för att 
säkerställa att systemet fungerar så som det avsetts och därmed hitta 
förbättringsåtgärder. Miljörevisionens syfte är att jämföra genomförande och utfall 
med förväntningar och fastställda kriterier. Den fungerar också som ett hjälpmedel för 
att kunna visa de anställda att deras insatser ger förväntat resultat. Revisionen 
kontrollerar således att företagets verksamhet överensstämmer med miljöpolicy och 
antagna riktlinjer samt att uppsatta miljömål på olika områden nåtts, den anger dock 
ingen nivå på miljöarbetets kvalitet. Det finns två olika typer av miljörevisioner, 
intern och extern, där den enda egentliga skillnaden är att den externa revisionen 
måste ha en extern miljörevisor (Larsson, 1995). 
 
Intern miljörevision 
Med intern miljörevision avses kontroll av miljöledningssystemet av en intern 
granskare. En intern miljörevisor är en anställd i företaget som i begränsade perioder 
arbetar med miljörevision vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna. 
(Arbetsförmedlingen, 2003) Den interna revisionen syftar till att göra en kontinuerlig 
uppföljning av den egna verksamheten (Erhardsson & Björnsjö, 1997). 
 
Extern miljörevsion 
En extern miljörevision läggs upp på samma sätt som den interna, men 
miljörevisorerna kommer från ett externt certifieringsorgan och gör en kritisk 
efterhandsgranskning (Göteborgs Universitet, 2003 och Erhardsson & Björnsjö, 
1997). Detta görs av antingen företagets ordinarie auktoriserade- eller godkända 
revisor eller av en ackrediterad revisor för just miljörevision. Den ackrediterade 
miljörevisorn skriver en speciell revisionsberättelse som bara avser miljöredovisning. 
(Erhardsson & Björnsjö, 1997) Resultatet av en extern miljörevisors arbete ger ofta 
högre trovärdighet i intressenternas ögon än om företagen endast haft en intern, då 
den externa revisorn troligen drar slutsatser och föreslår åtgärder på ett mer objektivt 
sätt än den interna (Larsson, 1995). 
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3.5 Företagens intressenter 
 
Förutsättningarna för företagens miljöarbete har radikalt förändrats. Allt fler och 
ökande miljökrav från ett allt större antal intressenter påverkar företagen. Dessa krav 
kan indelas i två grupper: myndighetskrav och krav från marknaden. För företagen är 
myndighetskraven fortfarande viktiga, men enskilda individers önskan om en 
förbättrad miljö leder till att marknadens roll i miljöutvecklingen blir allt viktigare. 
(Ingenjörsakademin och McKinsey & Company, 1995) Förutom kraven från 
marknaden är eget engagemang och de konkurrensfördelar ett aktivt miljöarbete kan 
innebära, en viktig drivkraft i miljöarbetet. Kunderna väljer oftare leverantörer utifrån 
miljösynpunkt och intressenter ställer krav på miljöinformation från företagen. 
(Erhardsson & Björnsjö, 1997) 
 
Relationen till olika intressenter ser olika ut, vissa grupper är mycket viktiga för 
företagets existens medan andra har en mer sekundär roll. Jakobsson & Jakobsson 
(1998) menar att intressenterna kan indelas i åtminstone tre olika grupper: 
 

• Högsta prioritet har de intressenter som företaget är mest beroende av. Det är 
avgörande för företagets framtid att upprätthålla en god relation med dessa 
intressenter. Hög prioritetsgrupperna är ofta ganska tydliga och hörs ofta, till 
exempel kunderna som allt mer har börjat ställa krav på miljöinformation från 
företagen. (ibid) 

 
• Medium prioritet har de intressenter som företaget mer sällan har kontakt med 

eller någon uttalad relation till men som är viktiga att göra sig synlig inför och 
påmind hos (ibid). 

 
• Lägsta prioritetsintressenterna kan klara sig med miljöinformation vid 

speciella tillfällen. Det är inte troligt att företaget har en tydlig 
beroendesituation till dessa grupper. (ibid) 

 
Alla företag verkar i en ständig utbytes relation till en mängd olika individer, grupper 
och organisationer, det vill säga företagens intressenter. För att analysera ett företags 
förhållande till omvärlden kan intressentmodellen användas. Modellen utgår från att 
beskriva hur en organisation med hjälp av sina relationer till intressenterna ska behålla 
en jämvikt med sin omvärld. (Jakobsson & Jakobsson, 1998) I nedanstående 
intressentbild illustreras och identifieras några av företagets relationer med sin 
omgivning. 
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Figur3.1 Intressentmodellen (Erhardsson och Björnsjö, 1997 s 165) 
 
 
Kunder – Kunden väljer inte leverantör endast utifrån pris och produktens kapacitet 
utan även utifrån det miljöarbete som företaget bedriver (Erhardsson & Björnsjö, 
1997). För en slutkund av en produkt kan det vara bra att känna till om den bidrar till 
ökad miljöförstöring, om tillverkningen av produkten gör det eller om den är ett bättre 
alternativ än konkurrenternas produkter (Jakobsson & Jakobsson, 1998). 
 
Myndigheter – Myndigheterna vill få en tydlig bild av om företaget lever upp till 
gällande lagar och förordningar. Då det står i många företags miljöpolicy att företaget 
minst ska leva upp till lagar och förordningar inom miljöområdet är det viktigt att 
känna till vilka lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Enligt 
Årsredovisningslagen måste företag med miljöfarlig verksamhet lämna upplysningar 
om detta i årsredovisningen. (Jakobsson & Jakobsson, 1998)  
 
Anställda – Det är denna grupp som ska genomföra de flesta av förändringarna och 
se till att de mål som ledningen beslutar uppfylls. Det är därför viktigt att de får bra 
information om vilka mål företaget arbetar mot och hur långt företaget kommit. (ibid) 
Den personal som är engagerad i miljöarbetet och får känna delaktighet kan bli mer 
motiverade till att försöka nå miljömålen (Erhardsson & Björnsjö, 1997). 
 
Konkurrenter – När det gäller att bemöta en konkurrent som inte har miljöarbete 
skall företag vara försiktig med att dela med sig av de erfarenheter de besitter. De är 
ofta långt fram i branschen och detta kan ge positiva affärsmöjligheter. (ibid) Det har 
dock blivit allt vanligare att företag börjat samarbeta över företagsgränserna vid 
miljöfrågor, allt för att uppfylla målet om uthållig utveckling (Jakobsson & 
Jakobsson, 1998). 
 
Leverantörer – Leverantörerna har en avgörande betydelse eftersom de levererar 
råvaror, tjänster, transporter m.m. (Erhardsson & Björnsjö, 1997). Genom att ha 
öppna kanaler till leverantörerna och förbereda dem på miljökrav och miljöarbete 
företaget planerar att genomföra, kan det underlätta deras anpassning (Jakobsson & 
Jakobsson, 1998). Detta innebär att antar ett företag en miljöpolicy och genomför ett 

Företag 

Kunder 

Finansiärer/
Kreditgivare 

Anställda 

Allmänhet 

Konkurrenter Leverantörer

Myndigheter 
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miljöprogram ställs kraven genast på leverantörerna att de skall miljödeklarera sina 
varor och tjänster som en del i miljöåtagandet (Erhardsson & Björnsjö, 1997). 
 
Finansiärer/Kreditgivare – De flesta kreditgivarna ser främst till 
återbetalningsförmåga och säkerhet för den lånade penningsumman. Men även 
miljöaspekten måste beaktas för att kunna bedöma återbetalningsförmågan och i vissa 
fall även säkerheten. (ibid) Dock förändras kreditgivares informationsbehov från det 
ena kreditärendet till det andra och varje företagskredit prövas på egna individuella 
meriter. Därför är det inte konstigt att bankerna har svårt att formulera tydliga 
önskemål om vilken miljörelaterad information de behöver. (Jakobsson & Jakobsson, 
1998) 
 
Allmänhet – Med allmänhet innebär alla ovanstående grupper plus flera till 
(Jakobsson & Jakobsson, 1998). Dessa har ett intresse av att organisationer och 
företag belastar miljön så lite som möjligt. Den största påverkan har allmänheten som 
konsumenter genom att välja varor med höga miljökrav (Erhardsson & Björnsjö, 
1997) Det är viktigt att de känner den tryggheten att vi går i rätt riktning mot ett 
uthålligt samhälle (Jakobsson & Jakobsson, 1998). 
 

3.6 Miljöarbete i småföretag 
 
Det finns relativt få undersökningar som direkt studerat miljöarbete i småföretag. De 
studier som gjorts har visat att småföretagen ligger efter storföretagen i miljöarbetet. 
Idag är drygt 2300 svenska företag och organisationer certifierade enligt ISO 14001, 
varav 800 är småföretag. Bara ett fåtal, 113 företag är EMAS-registrerade och där 
utgör 25 företag småföretag. (Miljöstyrningsrådet, 2004) 
 
Småföretag i olika branscher har olika miljöbelastning och därför olika drivkrafter till 
att inleda ett miljöarbete. Historiskt sett har lagkraven varit drivkraften för företagens 
miljöarbete, men flera nya studier tyder på att kundkraven har övertagit rollen som 
den viktigaste drivkraften. (Nutek, 2003) 
 
Det finns enligt Nutek (2003) en rad hinder för miljöarbete i småföretag, både vid 
starten av aktivt miljöarbete och vid fördjupning av ett sådant pågående arbete. De 
viktigaste hindren är: 
 

• Höga kostnader 
• Bristande efterfrågan på miljöanpassade produkter 
• Marknadsföringsproblem 
• Tid- och resursbrist 
• Kunskapsbrist 
• Motivationsbrist 
• Dålig offentlig uppbackning (ibid) 

 
Uppsatsen kommer endast att behandla de hinder som är relevanta i denna 
undersökning, vilka är: 
 
Höga kostnader: Tidigare undersökningar i ämnet visar att småföretagens kostnader 
för att arbeta aktivt med miljöarbete är högre än för storföretagen. Kostnaden för en 
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ISO 14001-certifiering innefattar certifieringsavgift, certifieringsorgan och en första 
årsavgift. Kostnaden för att införa ISO 14001 är exemplifierat av Nutek (2003) till 
120 400 kronor. Detta gäller ett småföretag med måttlig miljöpåverkan och tio 
anställda. Skillnaden i kostnad mellan småföretag kan vara stora. Ett litet företag 
måste avsätta en större del av omsättningen och årsarbetstimmarna än ett större. 
Skillnaden är markant redan mellan företag med tio och 50 anställda. (ibid) Även en 
EMAS-registrering ger höga kostnader för småföretag. Förutom 
registreringskostnaden som ligger på en summa mellan 10 000 och 100 000 kronor, 
måste företaget lägga ned eget arbete och betala för konsulthjälp. Årsavgiften är 25 
procent av registreringskostnaden, dock minst 10 000 kronor. (Miljöstyrningsrådet, 
2004) 
 
Tid- och resursbrist: Det tar tid och det kostar pengar, speciellt vid införandet av ett 
standardiserat miljöledningssystem, som ISO 14001 och EMAS. Det krävs därför 
både personal och god ekonomi. Även språk, avsaknad av delmål och 
dokumentationskrav kan vara barriärer för småföretag vid ett aktivt miljöarbete. 
(Nutek, 2003) 
 
Kunskapsbrist: En förutsättning för att bedriva ett effektivt miljöarbete är kunskap. 
Småföretag saknar ofta specialiserad personal, vilket kan leda till dyra 
konsultkostnader vid införandet av ett miljöledningssystem. Även vid det pågående 
miljöarbetet är det viktigt med kunskap så att arbetet verkligen riktar sig mot det 
uppsatta miljömålet. (Nutek, 2003) 
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4 EMPIRI 
 
Detta kapitel inleds med en presentation av de undersökta företagen samt 
sammanfattar det som framkom vid intervjuerna med företagens miljöansvariga. 
Undersökningen har utförts i fyra svenska småföretag: Leab Luftbehandling AB, 
Ingstad & Co AB, Optoteam AB och ATL AB. 
 

4.1 Presentation av företagen 

4.1.1 Leab Luftbehandling AB 
 
Leab Luftbehandling AB är ett installationsföretag av ventilationsanläggningar inom 
byggsektorn. Företaget utför projektering, konstruktion och service på alla slags typer 
av byggnader inom industri och samhällssektor. Leab Luftbehandling AB har varit 
verksamt sedan 1984 och har sitt huvudkontor i Gammelstad (Luleå) med filial i 
Stockholm. Företaget har totalt 30 anställda, varav 20 i Gammelstad. Leab 
Luftbehandling AB omsätter cirka 30 miljoner kronor per år.  
 
Vid besöket på Leab Luftbehandling AB gjorde vi en personlig intervju med 
miljöansvarige Lars-Göran Gustafsson, VD och grundare av företaget. Den 
miljöerfarenhet han besitter är den erfarenhet han har fått genom företagets kvalitets- 
och miljöledningssystem genom åren. Gustafsson är en av företagets två interna 
miljörevisorer. 
 

4.1.2 Ingstad & Co AB 
 
Ingstad & Co AB är ett internationellt kunskapsföretag verksam som transport- och 
logistikkonsult, fraktmäklare samt kompetensutvecklare inom området. 1873 startade 
företaget sin verksamhet och drivs nu av tredje generationen. Ingstad & Co AB 
bedriver sin verksamhet i Malmö med ett systerbolag i Litauen, sedan 2001. Företaget 
har sju anställda i Malmö och tre i Litauen. Ingstad & Co AB omsätter 20 miljoner 
kronor per år. 
 
Telefonintervju gjordes med Britt-Louise Jirenhed, ekonomiansvarig på Ingstad & Co 
AB och anställd sedan 1980. Jirenhed som är miljöansvarig i företaget har ingen 
tidigare erfarenhet av miljöarbete, men har tagit hjälp av en extern miljökonsult i och 
med införandet av företagets miljöledningssystem.   
 

4.1.3 Optoteam AB  
 
Optoteam AB är ett av Sveriges ledande glassliperier och bedriver tillverkning och 
försäljning samt receptslipning och ytbehandling av skyddsglasögon/glasögon till 
nordiska optiker. Företaget startade sin verksamhet 1980 och finns i Västra Värlinge, 
en mil norr om Trelleborg. Optoteam AB har 38 anställda och en omsättning på 40 
miljoner kronor. 
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Telefonintervju gjordes med miljösamordnare Jan Lagerwall som även är produkt- 
och kvalitetsansvarig i företag. Han har varit anställd på Optoteam AB i knappt två år. 
Lagerwall som är fältbiolog i grunden, har som miljösamordnare fått sin 
miljöerfarenhet genom korta kurser i miljöarbete. 
 

4.1.4 ATL – AB Transport and Logistics 
 
ATL som är en lastbilscentral, är en koncern som verkat i branschen i 60 år. ATL 
erbjuder tjänster och produkter inom områdena Transporter, Maskinintensiva 
entreprenader, Entreprenadmaskinarbeten, Grus- och Krossprodukter samt Matjord 
och Grönytor. ATL som är moderbolaget i koncernen har 140 fordon och maskiner 
anslutna till sig, som ägs av åkare. Koncernen omfattar dotterbolag GMI – Grus & 
Makadam Industrisådd AB, MIP – Maskintjänst i Piteå AB, och Burmans 
Lastmaskiner och Åkeri AB. Koncernen är verksam i Piteå, Älvsbyn och Boden, med 
huvudkontor i Piteå. ATL koncernen har 40 anställda. Under 2002 köpte ATL 
koncernen upp Burmans som har 94 anställda (totalt 134 anställda). Koncernen 
omsätter totalt 350 miljoner kronor. 
 
Telefonintervju gjordes med Peter Ridderstråle som är kvalitets- och 
miljösamordnare, miljöledare och gruslaboratorieansvarig. Han har varit anställd i 
koncernen i fem år och har ingen tidigare erfarenhet av miljöarbete i företag. Genom 
anställningen vid ATL väcktes Ridderstråles intresse för miljöfrågor och han har av 
företaget fått gå kortare miljöutbildningar.  
 

4.2 Miljöredovisning i småföretag 

4.2.1 Leab Luftbehandling AB 
 
Leab Luftbehandling AB införde år 2000 miljöledningssystemet ISO 14001 på grund 
av marknadskrav, främst från kunderna. Företaget har ingen separat miljöredovisning 
utan beskriver sitt miljöarbete och miljömål i sin årsredovisning. Leab Luftbehandling 
AB:s kunder lägger stor vikt vid hur miljöarbetet bedrivs, särskilt hur restprodukter 
hanteras,  därför är miljöarbetet inom de enskilda projekten viktiga för företaget. 
Kunderna stat och kommun kräver miljövarudeklarationer från företaget, där varje 
projekt ska ha en miljövarudeklaration från varje leverantör och för varje produkt. 
Detta hämtar Leab Luftbehandling AB från Internet och det blir i slutändan en hel 
pärm till kunden. Kunderna efterfrågar även energisnåla anläggningar som ger så lite 
miljö- och energibelastning som möjligt och genom att tillfredsställa detta kan Leab 
Luftbehandling AB spara pengar åt kunden.  
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Leab Luftbehandling AB har följande övergripande miljömål: 
• Utveckla, projektera och installera miljövänliga anläggningar som i drift i 

möjligaste mån minskar belastning på miljön genom bland annat: 
- Val av apparater och komponenter med hög verkningsgrad och låg 
energiförbrukning. 
- Användning av material och komponenter som har minsta möjliga påverkan 
på miljön och som framställs med minsta möjliga resursförbrukning. 
- Användning av material och komponenter som kan återvinnas eller 
återanvändas. 

• Företaget skall påverka kunder att välja de alternativa lösningar som ger 
minsta möjliga totala miljöbelastning. 

• Företagets egen verksamhet skall bedrivas på så sätt att resursförbrukning och 
utsläpp till atmosfär, mark och vatten minimeras. 

 

4.2.2 Ingstad & Co AB 
 
Ingstad & Co AB införde miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS år 2004. 
Orsaken var marknadskrav, framförallt från kunderna. Företaget kommer att göra en 
separat miljöredovisning enligt EMAS bestämmelserna samt en berättelse i 
årsredovisningen. Ingstad & Co AB kommer att delge denna miljöredovisning till sina 
främsta intressenter, vilka är myndigheter såsom Naturvårdsverket, stora kunder, 
banker, revisorer etc. Företagets hemsida kommer att uppdateras så att alla 
intressenter har tillgång till informationen. 
 
Ingstad & Co AB:s miljömål är att så effektivt som möjligt använda resurserna i det 
interna arbetet, vid upphandlingar, vid köp och försäljning av sina tjänster samt att 
ständigt utveckla miljöarbetet. 
 

4.2.3 Optoteam AB 
 
År 2002 införde Optoteam AB miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS och 
började därför miljöredovisa. Enligt EMAS bestämmelserna gör företaget en separat 
miljöredovisning som publiceras en gång per år. Miljöarbetet nämns även i 
årsredovisningen då bestämmelserna enligt ISO 14001 kräver detta. Företaget vänder 
sig i första hand till kommunen med sin miljöredovisning eftersom företaget är C-
anmälningspliktigt1. Optoteam AB:s kunder, optikerna är dock minst lika viktiga 
eftersom de handlar med kommun och landsting, vilka kräver att leverantörerna har 
miljöarbete i sin verksamhet. 
 

                                                 
1 C-anmälningspliktig innebär att tillstånd skall sökas eller anmälan göras för verksamhetens 
miljöpåverkan till den kommunala nämnden (Höglund, O 2003) 
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Optoteam AB har följande miljömål för 2004: 
• Förbättra kemikalieförrådet 
• Avloppsvattnet – följa kommunala avloppsbestämmelser 
• Minska vattenförbrukningen (vid produktionen) jämfört med 2003 
• Påverka brandskyddsarbetet 
• Byta ut skadliga köldmedium (vilket är en vätska för att skapa kyla) 

 

4.2.4 ATL – AB Transport and Logistics 
 
ATL införde år 1999 miljöledningssystemet ISO 14001 och började miljöredovisa 
året efter. Orsaken var krav från kunderna, främst Vägverket, Banverket och 
kommunen. Koncernen har ingen separat miljöredovisning utan nämner miljöarbetet i 
sin årsredovisning enligt årsredovisningslagens regler. ATL är anmälnings- och 
tillståndspliktig för krossverksamheten och redovisar det enligt gällande regler 
 
ATL har verksamhetsmål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som följs upp årligen och 
ligger till grund för nästa års verksamhetsmål. Miljömålen är: 

• Deklarera alla fordon enligt Vägverkets specifikation – röd, gul eller grönt 
fordon. Målet är att årligen öka andelen gröna fordon och maskiner med tre 
procent och att ha en så miljövänlig fordonspark som möjligt. 

• Utbilda i transportlogistik. Målet är att ha så lite tomtransporter som möjligt – 
ha så hög lastfyllnadsgrad som möjligt. 

• Energibesparande åtgärder. Målet är att borra bergvärme för uppvärmning av 
stora lokaler. 

• Utbildning i Eco-driving. Lära chaufförerna att köra energisnålt. Minst 20 
förare ska utbildas varje år. ATL har även ett nära samarbete med 
fordonsteknisk utbildning vilka hyr lokal av företaget. 

  

4.3 Miljöledningssystem ISO 14001/EMAS 

4.3.1 Leab Luftbehandling AB 
 
År 1996 certifierade Leab Luftbehandling AB sig som först i Sverige i sin bransch, 
enligt kvalitetssystemet ISO 9001, som var en ”modefluga”. Sedan när 
marknadskraven på miljöarbete kom, hjälpte ISO 9001 till att ge strukturen till 
miljöarbetet som ledde fram till införandet av miljöledningssystemet ISO 14001, år 
2000. Vid certifieringen av ISO 14001 arbetade företaget med 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljölednings-systemet ISO 14001 var för 
sig, men idag används systemen tillsammans då dessa är mycket lika. Gustafsson 
anser dock att kvalitet är viktigt men miljöarbete är ändå viktigast då marknaden 
kräver detta. Systemet ISO 14001 hjälper till att strukturera upp miljöarbetet i 
företaget. 
 
Införandekostnaden för ISO 14001 blev cirka 100 000 kr. Den årliga totala kostnaden 
för miljöledningssystemet ligger på 80 000-100 000 kronor. Av detta utgör 50 000 
kronor per år extern miljörevision. Leab Luftbehandling AB:s miljöarbete är 
integrerat i hela verksamheten och sker löpande och alla anställda i företaget bidrar 
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och arbetar med miljön. Den administrativa delen i miljöarbetet är en tidskrävande 
och betungande bit. Företaget har bildat en miljö-/kvalitetssäkringsgrupp som träffas 
minst en gång i kvartalet, vilka också följer upp miljöarbetet löpande. Uppföljning 
sker även av Leab Luftbehandling AB:s interna revisorer två gånger per år samt 
genom extern revision av fristående certifieringsföretag.  
 

4.3.2 Ingstad & Co AB 
 
Ingstad & Co AB använder sig av miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. 
Företaget införde dessa system samtidigt eftersom de innebär både miljö- och 
kvalitetstänkande samt ger företaget en bra policy. 
 
Ingstad & Co AB har under våren infört systemen och har därför svårt att delge den 
årliga kostnaden. Införandet av miljöledningssystemen uppskattar Jirenhed till 150 
000 kronor eller mer och till detta tillkommer företagets interna lönekostnader. Alla 
anställda i företaget har fått intern miljöutbildning, för att alla ska känna delaktighet 
och få ett miljötänkande som ska finnas med hos varje anställd, i samband med 
upphandling av tjänster. Företaget kommer att ha regelbundna kvartalsmöten, 
beräknat åtta till tio timmar i kvartalet. Uppföljning av miljöarbetet kommer även att 
ske genom extern miljörevision som beräknas uppgå till 15 000 kr per år. 
 

4.3.3 Optoteam AB 
 
Optoteam AB använder sig av miljöledningssystemen EMAS och ISO 14001. Dessa 
system syftar till att organisera miljöarbetet i företaget, och valdes för att företaget 
lättare ska kunna uppfylla sina miljömål och få bättre ordning på företagets kemikalier 
och avfall.  
 
Vid införandet av ISO 14001 och EMAS anlitade Optoteam en miljökonsult. Den 
totala kostnaden för införandet slutade på ett antal hundratusen kronor (fram till första 
revision). Den årliga kostnaden för företagets miljöledningssystem uppgår till 35 000-
40 000 kronor, varav 15 000 kronor utgörs av extern miljörevision. Denna revision 
utförs två gånger per år av företaget anlitade SWECO. Uppföljning sker förutom av 
extern miljörevision även internt genom regelbundna miljöronder samt tillsynsbesök 
av certifieringsorganet BVQI två gånger per år. Miljöarbetet är integrerat i hela 
verksamheten och Lagerwall som miljösamordnare lägger ner cirka tio timmar i 
veckan. 
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4.3.4 ATL – AB Transport and Logistics 
 
ATL certifierade sig 1999 och var då bland de första lastbilscentralerna i Sverige att 
införa miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetssystemet ISO 9001. Dessa 
system är integrerade med varandra i koncernens miljöarbete då ATL ville satsa på 
kvalitet och miljö tillsammans för att göra arbetet mer effektivt. Främsta orsaken till 
certifieringen var kundkrav men systemen syftar även till att hjälpa koncernen att 
reflektera samt styra upp fel och brister, och på så sätt minimera felbristkostnaden. 
 
Hela kvalitets- och miljöledningssystemet kostade omkring en miljon kronor att 
införa. Vid införandet anlitades en konsult som även hjälpte koncernen vid val av 
system. Än idag stödjer denna konsult koncernen i sitt miljöarbete. Den årliga 
kostnaden för miljöledningssystemet är cirka 400 000 kronor och detta inkluderar 
uppföljning, extern och internt miljörevision. Extern miljörevision utförs två gånger 
per år av Statens Provnings- och Forskningsinstitut. Den interna revisionen sker 
årligen under ett par veckors tid. Då kontrolleras även koncernens åkare, vad gäller 
bränsleförbrukning och eco-driving etc. ATL ger åkarna intern miljöutbildning, och 
detta har medfört att de flesta åkare har blivit välvilligt inställda till miljön och mer 
miljömedvetna. Miljöarbetet är således integrerat i hela koncernen. Ridderstråle som 
miljöledare lägger ner totalt 700-800 timmar per år på kvalitets- och miljöarbete, 
varav hälften av tiden på enbart miljöarbete. 
 

4.4 Effekter med miljöledningssystem i småföretag 

4.4.1 Leab Luftbehandling AB 
 
Vid införandet av miljöledningssystemet förändrade Leab Luftbehandling AB sin 
strategi på det viset att företaget arbetar mot ett miljömål. Några förväntade effekter 
på ISO 14001 hade inte företaget utan införde det på grund av marknadskraven. 
Förväntningarna idag är att miljöarbetet och certifieringen ska stärka företagets 
position på marknaden och ge legitimitet. Enligt Gustafsson har Leab Luftbehandling 
AB stärkt sin position samt fått legitimitet mot kunderna. 
 
Ett miljöledningssystem ger ingen lönsamhet utan ger företaget mer kostnader, menar 
Gustafsson. Dessutom ger det merjobb i form av administrativt arbete genom 
dokumentation. På grund av marknadskraven är miljö- och kvalitetscertifiering ett 
måste för att överhuvudtaget få vara med och lämna anbud och på så sätt få kunder. 
Gustafsson säger att utan dessa certifieringar är det bara lägga ner verksamheten. 
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4.4.2 Ingstad & Co AB 
 
I och med införandet av EMAS och ISO 14001 förändrade Ingstad & Co AB sin 
strategi på så sätt att företaget har blivit mer miljötänkande vid upphandlingar och 
följer upp avvikelser mer än tidigare. Ingstad & Co AB förväntar sig att systemen ska 
hjälpa företaget i det interna miljöarbetet samt i deras relationer med kunder och 
leverantörer. Eftersom det är första året som Ingstad & Co AB använder sig av EMAS 
och ISO 14001 är det än så länge svårt att säga vilka effekter dessa system kommer att 
ge företaget, menar Jirenhed.  
 
Kostnaden att använda miljöledningssystem finns, men Jirenhed tror att det företaget 
har investerat kommer att ge mervärde. Hon hoppas att det ska stärka företagets 
position på marknaden. Jirenhed anser inte att det är speciellt svårt att arbeta med 
systemen men inte heller lätt. Hon poängterar att det krävs tid, engagemang och 
kunskap. 
 

4.4.3 Optoteam AB 
 
Optoteam AB som är ett teknikintensivt företag har valt att fokusera på att ständigt 
förbättras teknikmässigt och har enligt Lagerwall inte förändrat sin strategi nämnvärt 
annat än att företaget bedriver miljöarbete och har ett uppsatt miljömål. De 
förväntningar som Optoteam AB hade av införandet av ISO 14001 och EMAS var att 
åstadkomma en bättre styrning av verksamheten samt att i miljöarbetets utveckling 
kunna fånga upp lagar och förordningar. Det har infriats genom att systemen gett 
framförallt kunskap och kontroll över skadliga kemikalier och dess påverkan på 
miljön.  
 
Lagerwall anser det alldeles för dyrt att införa miljöledningssystem, speciellt då 
företaget anlitade en miljökonsult. Systemen är byråkratiska att underhålla, framförallt 
EMAS, menar Lagerwall. Det är viktigare att dokumenten är rätt ifyllda än själva 
miljöarbetet som företaget utför – poängen med miljöförbättring glöms bort. 
Lagerwall kan inte se att Optoteam AB har stärkt sin position på marknaden, men 
hade företaget inte certifierat/registrerat sig hade det däremot försvagat den på grund 
av de starka marknadskraven. 
 

4.4.4 ATL – AB Transport and Logistics 
 
ATL:s strategi är profilerad mot miljöarbete. När strategin ändrades är svårt att säga 
för Ridderstråle som var nyanställd i koncernen vid certifieringen. Förväntningarna 
ATL hade vid certifiering var främst att minimera miljöpåverkan. Koncernen såg även 
möjligheten att genom aktivt miljöarbete samla pluspoäng hos sina intressenter. 
ATL:s målsättning är att agera föregångare inom miljö- och kvalitetsområdet, menar 
Ridderstråle. 
 
Ridderstråle anser att införande av miljöledningssystem kostar mer än man vill veta. 
ATL har genom miljöarbetet stärkt sin position på marknaden, vilket har visat sig i 
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mer jobb för koncernen, jobb för 300-400 miljoner kronor. Utan certifiering hade 
koncernen inte ens fått räkna på vissa jobb. Miljö- och kvalitetscertifiering ger 
bonuspoäng hos kunderna, vilket leder till att kunderna väljer ATL framför andra trots 
att deras anbud är högre. Även hanteringen av miljöfrågor internt har effektiviserats 
genom certifieringen menar Ridderstråle. 
 
Ridderstråle anser att miljöledningssystemet är lätt att använda. ATL följer ISO-
standarder och gör sammanställningar i dokument, men dokumenterar inte mer än vad 
som krävs. De flesta dokumenten som företaget använder idag tycker Ridderstråle 
känns vettiga för marknaden.  
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5 ANALYS 
 
Detta kapitel analyserar intervjuresultaten från den empiriska undersökningen mot 
den teoretiska referensramen. Först analyseras orsaken till införandet av 
miljöredovisning i småföretag. Därefter orsaken till införandet av 
miljöledningssystem och sist analyseras effekterna av miljöarbete via 
miljöledningssystem. 
 

5.1 Orsak till införande av miljöredovisning i småföretag 
 
Miljöredovisningens syfte är att beskriva ett företags totala miljöarbete. Enligt 
Larsson (1995) och Artsberg (2003) kan en miljöredovisning som komplement till 
företagets årsredovisning ge en helhetsbild av företagets miljöpåverkan för läsaren. 
Miljöredovisningen kan innehålla en redogörelse för miljöpolicyn och andra riktlinjer 
som företaget antagit, kort- och långsiktiga mål samt företagets vision för det framtida 
miljöarbetet. Samtliga undersökta företagen nämner sitt miljöarbete i 
årsredovisningen, där även företagens miljöpolicy och miljömål framgår. (ibid) Alla 
företag i undersökningen är ISO 14001-certifierade och har därför krav på sig att 
nämna sitt miljöarbete i årsredovisningen. Ingstad & Co och Optoteam AB som 
dessutom är EMAS-registrerade lämnar en separat miljöredovisning enligt EMAS-
regler (Brorson & Larsson, 1998).  
 
Det framgick i vår undersökning att den främsta anledningen för företagen att införa 
miljöredovisning var marknadskrav, då främst kundkraven. Detta stämmer överens 
med Erhardsson & Björnsjö (1997) samt Nutek (2003), vilka menar att kundkraven är 
en viktig drivkraft. Optoteam AB och ATL, hade förutom kundkrav, myndighetskrav 
från kommunen då dessa företag är anmälnings- och tillståndspliktiga. Det förefaller 
av undersökningen att det också är dessa intressenter som företagen i undersökningen 
främst riktar sig emot med sin miljöredovisning. ATL som var en av de första 
lastbilscentralerna i Sverige att utföra aktivt miljöarbete, menar att certifiering är en 
konkurrensfördel, då företagets kunder väljer ur miljösynpunkt. 
 
Undersökningen visar att företagens intressenter har olika prioritet, det vill säga är 
olika viktiga för dem. Detta ligger i linje med Jakobssons & Jakobssons (1998) tre 
prioritetsgrupper av intressenterna, högsta-, medium- och lägsta prioritet. Högsta 
prioritet är de intressenter som företagen är mest beroende av. Jakobsson & Jakobsson 
menar vidare att dessa intressenter kan vara avgörande för företagets framtid och är 
därför viktiga att upprätthålla en god relation med. I vår undersökning förefaller det 
att företagens kunder är en hög prioritetsgrupp. För Optoteam AB och ATL torde 
dessutom kommunen höra till denna grupp, då de är anmälnings- och till-
ståndspliktiga. Leab Luftbehandling AB:s leverantörer torde även de vara en viktig 
prioritetsgrupp då företaget kräver att dessa är miljödeklarerade. 
 
Naturvårdsverket, banker och revisorer kan ses som medium prioritetsgrupp för 
Ingstad & Co AB, då kontakten med dessa intressenter är mer sporadisk, men som 
ändå är viktig att göra sig synlig inför. Företaget som år 2004 aktivt börjat med 
miljöarbete, kommer delge sin miljöredovisning till denna grupp.  
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Enligt Jakobsson & Jakobsson (1998) är lägsta prioritetsintressenterna de som endast 
behöver miljöinformation vid speciella tillfällen och där företaget inte har någon 
uttalad beroendesituation. I undersökningen förefaller dessa vara allmänheten, det vill 
säga alla som har ett intresse av att företag belastar miljön så lite som möjligt (ibid). 
Företagen i undersökningen har alla en egen hemsida där alla företagen utom Ingstad 
& Co AB presenterar sitt miljöarbete. Detta kan tänkas vara information för lägsta 
prioritetsgrupp. Ingstad & Co AB kommer presentera miljöinformation på hemsidan 
inom kort. 
 

5.2 Orsak till införande av miljöledningssystemen ISO 14001/EMAS 
 
Gemensamt för samtliga företag i undersökningen att införa miljöledningssystem i sitt 
miljöarbete var främst kundkraven, men det fanns även andra orsaker till att införa 
miljöledningssystem. Alla undersökta företag valde att certifiera/registrera sig 
antingen enligt ISO 14001 eller EMAS eller bägge två för att underlätta och 
organisera miljöarbetet, vilket överrensstämmer med Brorson & Larsson (1998) som 
menar att dessa miljöledningssystem är verktyg för att strukturera miljöarbete i 
företag. Ingstad & Co AB som införde båda systemen samtidigt, menar att dessa även 
tillför företaget ett miljö- och kvalitetstänkande samt en bra policy, medan Optoteam 
AB som även det infört både ISO 14001 och EMAS önskar nå uppsatt miljömål. För 
att bli ISO 14001-certifierad eller EMAS-registrerad krävs enligt Brorson & Larsson 
(1998) att företagen har en miljöpolicy och miljömål, vilket alla har men poängterades 
av Optoteam AB och Ingstad & Co AB. 
 
Leab Luftbehandling AB, certifierad enligt ISO 14001 är även sedan 1996 
kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Detta system gav strukturen till ISO 14001 vilket 
enligt Gustafsson kan ha lett till att företaget har haft det lättare att införa 
miljöledningssystemet. Detta går också i linje med vad Brorson & Larsson (1998) 
säger. Även ATL är förutom ISO 14001-certifierad enligt ISO 9001, och certifierade 
sig till båda systemen samtidigt och kan därför inte ha dragit fördel vid införandet av 
ISO 14001. Både ATL och Leab Luftbehandling AB använder ISO 14001 och ISO 
9001 tillsammans, då de är lika och går att integrera med varandra, vilket även 
Brorson & Larsson (1998) anser. 
 
Införandekostanden i tre av företagen, Leab Luftbehandling AB, Ingstad & Co och 
Optoteam AB, är förhållandevis lika och ligger i linje med Nuteks (2003) 
kostnadsexempel av införandet av ISO 14001, det vill säga runt 120 000 kronor. 
Ingstad & Co och Optoteam har en högre införandekostnad än Leab Luftbehandling 
vilket antas bero på att dessa företag även har certifierat sig enligt EMAS och bägge 
dessa system är integrerat i denna kostnad. ATL har en betydligt högre 
införandekostnad än de övriga företagen i undersökningen. Detta kan bero på att 
införandekostanden innefattar både miljöledningssystemet ISO 14001 och 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Dessutom kan den höga kostnaden bero på att 
Ridderstråle vid ATL möjligen inkluderat interna lönekostnader, vilket de andra 
företagen inte gjort. Även branschen som ATL verkar i, koncernens miljöpåverkan 
samt antalet anställda som vid införandet låg kring 40 anställda, kan ha påverkat 
införandekostnaden. Detta överensstämmer med Nutek (2003) som menar att bransch, 
miljöpåverkan och antal anställda påverkar införandekostnaden. Samtliga företag, 
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utom Leab Luftbehandlig AB använde sig av en miljökonsult vid införandet och 
denna kostnad undgick därför Leab Luftbehandling AB. 
 
Den årliga kostnaden för miljöledningssystem är olika för alla företagen i 
undersökningen, vilket antas bero på vilket system de använder sig av samt i vilken 
omfattning företagen har extern- och intern miljörevision. Alla företagen använder sig 
av extern miljörevision vilket Larsson (1995) menar ofta ger en högre trovärdighet 
mot intressenterna än om de bara haft en intern. Det förefaller av undersökningen att 
den externa revisionen syftade till just detta. Av undersökningen framgår det att ATL 
har den högsta årliga kostnaden, och detta torde bero koncernens omfattande revision 
samt på branschtillhörighet, miljöpåverkan och antal anställda.  
 

5.3 Effekter av ett miljöledningssystem i småföretag 
 
Enligt Dobers & Wolff (1995) har miljöfrågor fått en strategisk betydelse för många 
företag. För att nå uppsatta miljömål menar Roos m.fl. (2004) att företagen kan vara 
tvungna att ändra sin strategi. Leab Luftbehandling AB har förändrat sin strategi på 
det viset att företaget arbetar mot ett miljömål. Detsamma gäller Ingstad & Co AB och 
ATL. Optoteam AB som är ett teknikintensivt företag arbetar visserligen mot 
miljömål, men fokuserar mer på att förbättras teknikmässigt, och anser inte att 
företaget förändrat strategin nämnvärt. Det finns tre olika miljöstrategier som 
Liljedahl och Nyström (1996) beskriver: defensiv-, reaktiv- och aktiv strategi. Det 
förefaller av undersökningen att samtliga företag har en aktiv strategi, då miljöarbetet 
är integrerat i hela företaget, företagen försöker förebygga miljökrav från kunder och 
myndigheter samt se miljöarbetet som en konkurrensfördel. Detta har företagen i 
undersökningen ytterligare stärkt genom att använda sig av ett miljöledningssystem, 
som enligt Brorson & Larsson (1998) syftar till ständig förbättring. 
 
Att aktivt arbeta med miljöfrågor ses enligt Dobers & Wolff (1995) som ett strategiskt 
mål och kan ge både marknadsfördelar och kostnadssänkningar. Roos m.fl. (2004) 
poängterar att för att nå målet bör företaget ha en uttalad vision, det vill säga en 
framtida förväntning på sitt miljöarbete. Leab Luftbehandling AB:s förväntningar 
med miljöarbetet och certifieringen är att stärka företagets position på marknaden och 
även ge legitimitet mot kunderna, vilket det också gjort enligt Gustafsson. Detta ligger 
i linje med vad Roos m.fl. (2004) menar med visionens legitimerande funktion, som 
för Leab Luftbehandlig AB:s del är att övertyga viktiga intressenter om att företaget 
har ett miljöarbete. Detta i sin tur ger en stärkt position då Leab Luftbehandlig AB:s 
kunder efterfrågar certifiering.  
 
Ingstad & Co AB:s vision med införandet av miljöledningssystemen är att de ska 
hjälpa företaget i det interna miljöarbetet samt i deras relationer med kunder och 
leverantörer. Detta kan ses som en av visionens funktioner, en ambition att vilja nå sitt 
miljömål. En önskan att stärka sin position och därmed få legitimitet är en annan 
vision för Ingstad & Co AB. Eftersom det är första året som Ingstad & Co AB 
använder sig av ISO 14001 och EMAS menar Jirenhed att det är svårt att säga vilka 
effekter som dessa system kommer att ge. 
 
Optoteam AB önskar även det, likt Ingstad & Co AB, att åstadkomma bättre styrning 
av verksamheten samt fånga upp lagar och förordningar vad gäller miljö. Vad 
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införandet av miljöledningssystem gett Optoteam AB hittills är framförallt kunskap 
och kontroll av skadliga kemikalier som används i verksamheten, vilket var företagets 
vision med miljöledningssystemen. Optoteam kan inte se att företaget har stärkt sin 
marknadsposition, men menar samtidigt att certifiering/registrering är viktigt för att 
inte tappa sin position, då marknadskraven är höga.  
 
ATL:s förväntningar med ISO 14001-certifieringen var främst att minimera 
miljöpåverkan samt att stärka sin legitimitet gentemot kunderna. Denna vision har 
infriats anser ATL, då koncernen har stärkt sin position vilket visat sig i mer jobb. 
 
Enligt Roos m.fl. (2004) ska en vision stimulera och bidra till delaktighet hos 
anställda. I vår undersökning framgår det att miljöarbetet i samtliga företag är 
integrerat i hela verksamheten och att alla anställda är delaktiga i miljöarbetet. ATL 
och Ingstad & Co AB ger sina anställda miljöutbildning för att stimulera till 
motivation och engagemang. Ett formulerat miljömål, kan ha flera avsikter menar 
Roos m.fl (2004). Internt kan det vara ett effektivt sätt att förmedla vision och 
affärsidé i företaget. Externt kan ett mål ge viktiga signaler till omvärlden och hjälpa 
företaget att profilera sig. I ovanstående analys framgår det att samtliga företags avsikt 
med sina miljömål är just detta. 
 
Att bedriva aktivt miljöarbete ska enligt teorin ge kostnadssänkningar, men i vår 
undersökning anser ingen av företagen att de gjort direkta kostnadssänkningar, utan 
snarare tvärtom. Alla företag i undersökningen utom Ingstad & Co AB anser att det 
kostar alldeles för mycket pengar att införa ett miljöledningssystem. Tidigare 
undersökningar i ämnet av Nutek (2003) visar också att småföretagens kostnader för 
att arbeta aktivt med miljöarbete är högre än för storföretagen. Ingstad & Co AB som 
börjat med sitt miljöarbete i år tror och hoppas att pengarna företaget investerat i 
miljöledningssystem ska ge mervärde i framtiden. Det framgår dock indirekt att 
samtliga företagen gör kostnadsbesparingar om de uppnår sina miljömål, i form av 
energibesparingar, använda resurserna effektivt etc. Gustafsson på Leab 
Luftbehandling AB anser sig göra kostnadssänkningar åt sina kunder då företaget 
levererar energisnåla anläggningar.  
 
Att införa ett miljöledningssystem och utföra ett aktivt miljöarbete tar tid och kräver 
kunskap, och leder ofta till dyra konsultkostnader för småföretag. (Nutek, 2003) Det 
framgår i vår undersökning att Ingstad & Co AB, Optoteam AB och ATL har tagit 
och tar i vissa fall hjälp av en konsult i sitt miljöarbete, främst då vid införandet av 
miljöledningssystemen. Vidare framgår det att samtliga företag, utom ATL tycker att 
den administrativa biten med miljöledningssystemen är tidskrävande och delvis 
krångligt. Leab Luftbehandling AB och Optoteam AB menar att den dokumentation 
som systemen kräver, är så omfattande, att det verkliga miljöarbetet hamnar i 
bakgrunden. Ridderstråle på ATL anser att systemet är lätt att använda och att 
dokumentationen inte är omfattande. Detta tror Ridderstråle beror på att företaget inte 
dokumenterar mer än nödvändigt. 
 
Trots att miljöarbetet tar mycket tid och kostar en hel del pengar, framgår det i vår 
undersökning att det ändå ger företagen något tillbaka. Leab Luftbehandling och ATL 
menar att utan certifieringen hade företagen inte ens fått vara med och lämna anbud, 
då kunderna kräver miljöarbete. Detta stämmer överens med LR-Revision (2004). För 
ATL har certifieringen gett mer jobb. Optoteam AB menar att utan 
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certifiering/registrering hade företaget försvagat sin position. Ingstad & Co AB säger 
att det är för tidigt att se vad miljöarbetet har gett, men hoppas att det ska bli lönsamt. 
 
Askeberg & Lidén (2000) säger i sin artikel att samtidigt som det kostar pengar ska 
miljöarbete ge lönsamhet. Leab Luftbehandling AB som har arbetat med 
miljöledningssystem under ett antal år ser dock ingen lönsamhet. Även om Gustafsson 
på Leab Luftbehandling AB inte ser någon lönsamhet så menar han att utan 
certifieringen går det inte att överleva. Optoteam AB och ATL menar även de att utan 
ISO 14001 och/eller EMAS hade de förlorat kunder. Detta ligger i linje med 
Erhardsson & Björnsjö (1997) som menar att kunderna ofta väljer leverantör utifrån 
miljösynpunkt. 
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6 SLUTSATSER 
 
Detta kapitel redovisar de slutsatser som vi kommit fram till, utifrån uppsatsens 
teoretiska referensram och de intervjuer vi gjort. Våra slutsatser är inte 
generaliserbara då de endast bygger på fallstudier i fyra företag. Detta kapitel 
avslutas med vår egen  avslutande diskussion. 
 
Samtliga företag i undersökningen är ISO 14001-certifierade och nämner enligt denna 
sitt miljöarbete i årsredovisningen. Ingstad & Co AB och Optoteam AB är dessutom 
EMAS-registrerade, och lämnar en separat miljöredovisning. 
 
Den främsta anledningen för företagen i undersökningen att införa miljöredovisning 
och miljöledningssystem var kundkrav. Optoteam AB och ATL hade även 
myndighetskrav då dessa företag är anmälnings- och tillståndspliktiga. Kunder och 
myndigheter förefaller vara de intressenter som företagen är mest beroende av och är 
viktiga för företagens fortsatta framtid. Alla företag i undersökningen valde att införa 
ISO 14001 och/eller EMAS för att strukturera upp sitt miljöarbete. De har alla 
fastställda miljömål, och för att uppnå dessa mål har företagen mer eller mindre 
förändrat sin strategi. 
 
Ett aktivt miljöarbete har gett vissa effekter för företagen i undersökningen. Den 
administrativa delen ses som omfattande, byråkratisk och delvis krånglig av alla 
företag utom ATL. Alla företag, utom Optoteam AB, ser det som att de stärkt eller 
kommer att stärka sin position på marknaden. Optoteam AB menar dock att utan 
certifiering/registrering hade de troligtvis försvagat sin position. Att införa ISO 14001 
och/eller EMAS i sitt miljöarbete, talar för att företagen i undersökningen fått 
legitimitet.  
 
Några kostnadssänkningar i och med införandet kan företagen inte se, men däremot 
kostnadsbesparingar. Tre av företagen menar att det är en alldeles för hög kostnad att 
införa ett miljöledningssystem, mycket på grund av höga konsultkostnader. Ingstad & 
Co AB som infört ISO 14001 och EMAS detta år, menar att kostnaden finns, men tror 
att investerade pengar kommer att ge lönsamhet framöver. Ingen av de andra 
företagen såg någon direkt lönsamhet med miljöcertifiering/-registrering annat än att 
den stärkta positionen på marknaden gett dem mer jobb. Att utföra ett aktivt 
miljöarbete i småföretag ter sig vara kostsamt, tidskrävande, byråkratiskt och 
krångligt. Det tyder på att miljöarbete och miljöledningssystem är nödvändigt på 
grund av krav från marknaden samt för företagens fortsatta existens. 
 

6.1 Avslutande diskussion 
 
I vår undersökning av fyra småföretag som använder sig av ISO 14001 och/eller 
EMAS i sitt miljöarbete, framkom att företagen i undersökningen inte såg ett samband 
mellan lönsamhet och miljöarbete. Vi menar att sambandet finns indirekt. 
Marknadskrav på miljöarbete ökar och införande av miljöledningssystem stärker 
företagens position på marknaden och ger dem legitimitet. Detta leder till att företagen 
får behålla sina nuvarande kunder samt erhåller nya, och får därmed mer jobb.  
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Samtliga företag i undersökningen ansåg det vara en hög kostnad, att införa ett 
miljöledningssystem, till och med alltför hög. De tyckte även att systemen var 
krångliga och tidskrävande. Samtidigt menade företagen att det var nödvändigt att ha 
dessa system för att överleva. Systemen är krångliga, kostsamma att införa samt 
kräver ofta dyr konsulthjälp vid införandet. De är även kostsamma att underhålla, då 
syftet med systemen är ständig förbättring. Vi menar att dessa kunskaper och resurser 
saknas i många småföretag. 
 
Slutsatsen vi dragit av denna undersökning av småföretags miljöarbete via ISO 14001 
och/eller EMAS, är att dessa system är nödvändiga för företagens överlevnad och 
fortsatta tillväxt. Men systemen måste förändras så att det underlättar för småföretag 
att agera miljömedvetet. 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Då vår undersökning överblickar en relativt kort tidsperiod av miljöarbete med 
miljöledningssystem skulle det vara intressant att studera de undersökta företagen 
igen om några år. Detta för att se om införandet av miljöledningssystem, har betalat 
tillbaka sig, det vill säga gett företagen lönsamhet.  
 
Vidare skulle det vara intressant att se hur småföretags branschtillhörighet påverkar 
införandet och effekterna av att bedriva miljöarbete via miljöledningssystem.
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 

1. Vad är din befattning? 
 

2. Hur länge har du varit anställd i företaget? 
 

3. Hur många anställda har företaget? 
 

4. Var har företaget sin verksamhet? 
 

5. Har du någon bakgrund/erfarenhet vad gäller miljöarbete? 
 

6. Kan du berätta lite kort om verksamheten? Var finns miljöarbete i verksam-
heten? 

 
7. Vad är företagets nettoomsättning? 

 
Miljöredovisning/miljöledningssystem i småföretag 
 

8. Vad använder ni er av för miljöledningssystem i ert miljöarbete? 
 

9. Varför införde ni ett miljöledningssystem och när? Varför just det systemet? 
 

10. Vad har ni för miljömål? 
 

11. Har ni en separat miljöredovisning? 
 

12. När införde ni miljöredovisning och varför? 
 

13. Till vem vänder ni er med er miljöredovisning? Vilka är era intressenter? 
 

14. Hur mycket tid lägger företaget ner på miljöarbete? 
 

15. Anser ni att miljöledningssystemet är lätt/svårt att använda? 
 

16. Vad anser ni om kostnaden att införa ett miljöledningssystem? Vad blev 
kostnaden? 

 
17. Vilken är den årliga kostnaden? Miljörevision? 

 
Effekter med miljöredovisning/miljöledningssystem i småföretag 
 

18. Vad har ni för förväntningar med ert miljöledningssystem? 
 

19. Har införandet av ert miljöledningssystem gett de effekter ni förväntade? 
 

20. Följer ni upp ert miljöarbete? 
 



  

21. Har er position på marknaden påverkats av ert miljöarbete?  I så fall, hur? 
 

22. Anser ni att er företagsstrategi har förändrats på grund av ert miljöarbete? 
 

23. Har ni något övrigt att tillägga? 
 
 


