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Abstrakt 

Titel: Samhället värnar om miljön, företag vill öka intäkter. Men kan deras intressen gå mot 

samma riktning? 

Författare: Louise Andersson, Rasmus Nilsson och David Randa 
Handledare: Anders Wrenne 
Institution: Institutionen för Industriell Ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: FE1453 Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 
Syfte: 
Studiens syfte är att ge företag ökad förståelse för hur arbete mot minskad miljöpåverkan även 

kan vara förenligt med ökade finansiella intäkter.  
 
Metod: 
Vi använder oss av ett intressentbaserat angreppsätt för att besvara studiens frågeställning, där 

företags benägenhet att aktivt arbeta med miljöledning utgår från de krav som ställs av dess 

olika intressenter. Genom att anpassa sig efter dessa krav mot förbättrad miljöpåverkan, kan 

lönsamma relationer och konkurrenskraftiga förmågor skapas. Teorier inom stakeholder theory, 

enlightened shareholder theory, innovationsförmåga och proaktiva arbetsmetoder har lagt 

grunden till denna förståelse. Empirisk data har samlats in via semistrukturerade intervjuer hos 

tre företag som idag är ISO 14001 certifierade. Med hjälp av en deduktiv arbetsmetodik, har 

logiska slutsatser härletts från de likheter och skillnader som uppstår mellan teori och empiri.  
 
Slutsatser: 
Studiens frågeställning som vi ämnar besvara har formulerats enligt följande; Hur påverkas 

företags finansiella intäkter av ISO 14001 certifiering? Vårt bidrag till frågan visar stöd att det 

inte finns något enhälligt svar att ge, då företag som idag arbetar mot dessa miljökrav både har 

upplevt certifikatet som något möjliggörande, men också som något restriktivt, till att öka 

finansiella intäkter. 

 

  



 

 
 

 

Abstract 

Title: The community cares about the environment, companies want to increase revenue. But 

can their interests go towards the same direction? 
Authors: Louise Andersson, Rasmus Nilsson and David Randa 
Supervisor: Anders Wrenne 
Department: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 

Purpose: 
The purpose of this study is to give companies a greater understanding for how work towards 

reducing environmental impact, also can be compatible with increased financial income. 

 

Method: 
We use a stakeholder based approaches to answer the study question, where the company's 

willingness to actively work with environmental management is based on the requirements of 

its various stakeholders. By adapting to these requirements towards improved environmental 

impact, profitable relationships and competitive abilities can be created. Theories in stakeholder 

theory, enlightened shareholder theory, innovation and proactive practices have laid the 

foundation for this understanding. Empirical data was collected through semi-structured 

interviews with three companies which today are ISO 14001 certified. By using a deductive 

methodology, logical conclusions was derived from the similarities and differences that arise 

between theory and empiricism. 

 

Conclusions: 
The study's issue that we intend to answer is formulated as follows; How is companies 

financial income affected due to ISO 14001 certification? Our contribution supports that there 

is no unanimous answer here to give, since the companies currently working with 

environmental requirements both have experienced the certificate as something that enables, 

but also restrains, increases in financial revenue. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Till detta kapitel vägleds läsaren till förståelse om studiens bakgrund, problemdiskussion, 

frågeställning och syfte. Utifrån flera författares perspektiv avser vi belysa viktiga ståndpunkter 

till hur miljöledning har kommit till och vilka konsekvenser det har inneburit för företags 

relationer med omvärlden.     

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljön 
 

“Climate change presents a unique challenge for economics: it is the greatest and widest-

ranging market failure ever seen” (Stern, 2006, p. 1). 

 
Organisationer och företag existerar för att skapa vinster, men på en global marknad i 

kontinuerlig förändring har samhällets olika aktörer insett att det finns fler aspekter att ta hänsyn 

till än de rent finansiella (Jong, Paulraj och Blome, 2014). Samhällsekonomiska konsekvenser, 

kopplade till organisationers processer och globalisering har under de senaste tre decennierna 

uppmärksammat en oroväckande trend där kortsiktiga vinster prioriteras på bekostnad av 

miljön. Stern (2006) kom i sin rapport “The Economics of Climate Change” att sammanlänka 

skadliga effekter av klimatförändring med störningar på ekonomisk tillväxt. Rapporten 

förmedlar att om radikala och globala åtgärder inte snarast sätts in för att motarbeta effekterna 

av klimatförändring, kommer dessa få progressiva och permanenta effekter den ekonomiska 

tillväxten, samt begränsa kommande generationers förmåga att möta samma problematik. 

Enligt Ehrenfeld (2005) har industriers processer satt ekologiska fotavtryck på miljön som inte 

enbart är begränsade på lokal nivå, det är ett hot som påverkar oss alla. Bland dessa effekter 

urskiljs förorening av luft och vatten, en snabbare avveckling av ekologisk mångfald, uttömning 

av naturliga resurser, spridning av hälsovådliga kemikalier samt klimatförändringar. 

 

Pihl (2014) menar att miljöförstöring är ett fenomen som i hög grad styrs av organisationers 

och människors värderingar och handlingar. Ett modernt levnadssätt, influerad av västerländsk 

konsumism, har visserligen haft betydande positiv effekt för miljontals individers sociala och 

ekonomiska välstånd men det har även ökat produktion av varor till en nivå där det ej längre är 
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möjligt att ersätta de naturliga råvarorna. Vidare, att utbudet av naturliga råvaror inte räcker till 

för att tillgodose samtliga människors behov och önskemål. Ehrenfeld (2005) och Pihl (2014) 

sluter sig till att människors och företags kortsiktiga handlande inte längre kan motiveras i det 

långsiktiga perspektivet, eftersom det kontraproduktivt äventyrar deras långsiktiga 

överlevnadsförmåga och hållbara utveckling. Således, finns ett ökat behov hos organisationer 

att internalisera miljöfrågor i verksamheten som omsluter ett socialt ansvar och säkerhetsställer 

balans mellan miljömässiga och ekonomiska aspekter. Av denna anledning, menar Campos 

(2012), har miljöledningssystem såsom ISO 14001 miljöstandard blivit ett allt viktigare verktyg 

för organisationer till att övervaka sin påverkan på miljön samt möta en marknad där kunder 

och lagar ställer allt högre krav på att beakta miljöaspekter.  

 

1.2 Miljöledningsstandard ISO 14001 
ISO (internationella organisationen för standardisering) kom år 1996 att introducera 

miljöledningsstandard ISO 14001, vilken revideras år 2004;2015 och är idag världens mest 

etablerade standard för miljöledning (www.iso.org, 2016). ISO 14001 är ett frivilligt verktyg 

för företag att använda sig av och som passar alla typer av organisationer oavsett dess storlek, 

bransch eller målsättning. Miljöledningsstandard ISO 14001 är även en av de få standarder som 

via tredje parts organisationer kan uppnå certifiering vid uppfyllelse och efterföljelse av 

uppsatta krav. Dessa krav, är emellertid utformade i linje med företags egna målsättningar och 

specificerar därmed inga konkreta prestanda krav. Enligt Chavan (2005) är syftet med ISO 

14001 att utifrån ett holistiskt ramverk skapa strategiska riktlinjer mot företags processer, 

långsiktiga planering och kvalitetsledningssystem som leder till konstanta förbättringar. Likaså, 

poängterar Nawrocka, Brorson och Lindquist (2009) att det hjälper företag att angripa indirekta 

miljöaspekter som marknaden efterfrågar, både på ett internt plan i arbetsprocesserna såväl som 

genom hela organisationens livscykel.  
 
Enligt Potoski och Prakash (2005) är ett löfte som ges till företag som uppfyller kraven för ISO 

14001 certifiering att de kan förbättra sin miljöpåverkan gentemot icke-certifierade företag. 

Certifiering hjälper organisationer att i tidigt skede följa lagar och regler inom miljöledning, 

vilket i sin tur kan leda till subventioner, minskat antal kontroller samt få förmildrande 

överseende vid påtvingande följder. Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) menar att ISO 

14001 är förenat med konkurrenskraftiga fördelar, såsom förbättrad företagsimage och 

kundtillfredsställelse. Detta har ur ett finansiellt perspektiv motiverat investerare till att ställa 
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krav på miljöcertifikat, vilket visar att företaget tar ett socialt ansvar, förbereder sig på nya 

marknadsförhållanden och har även, i vissa fall, visat sig ha en positiv inverkan på aktievärdet. 

Bland ytterligare ekonomiska fördelar återges effektivisering av operationell prestanda vid 

interna tillverkningsprocesser, minskad energiförbrukning samt reducerade kostnader vid 

avfallshantering och spill (Sharfman, Shaft och Anex, 2009). 

 

 
Den enkla vägen till ISO 14001:2015: Hämtad från Certway.se (2016) 

  

1.3 Problemdiskussion 
Trots att ISO 14001 har förenats med många konkurrenskraftiga fördelar, har kritik riktats mot 

dess direkta samband till att öka finansiella intäkter. Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) 

menar att i grund och botten är ISO 14000-serien inte är avsedd att vara ett finansiellt 

prestationsmått, det är ett verktyg som hjälper företag att se över sina förbättringsmöjligheter 

inom miljömässiga aspekter. Vidare ser Ejdys et.al (2016) det som svårt att i praktiken översätta 

kontinuerliga förbättringar på system som i teori baserar sig på kvantifiering och utvärdering. 

Konkurrensfördelar är lätta att identifiera, men förändringar kan likaväl vara förenade med 

problematik. En konflikt som exemplifieras av Campos (2012) är att investering i miljöarbete 

bland flera företag har det kommit att uppfattats som negativt på grund av ökade investeringar 

i resurser såsom tid, pengar, humant kapital, uppföljande kontroller, upplärning och 

administrationsarbete. Från annat håll menar Curkovic och Sroufe (2011) att företag kan 

komma att uppfylla krav som är nödvändiga för ISO 14001 certifiering, men det betyder inte 

att de är effektiva på att bedriva miljöarbete. I dessa fall väger inte kraven för certifiering inte 

upp till företagets investerade resurser och därför komma att uppfattas som en pappersprodukt, 

endast förenad med restriktiva krav. 

 

Hållbar utveckling beskrivs enligt Drexhage och Murphy (2010) vara ett koncept som är svårt 

att implementera. Länder, samhällen och industrier har formellt accepterat åtgärder för att 
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minska sin miljöpåverkan som en viktig målsättning, gjort framsteg inom metriska 

utvecklingsmått som beaktar dessa konsekvenser och skärpt lagstadgade krav. Ändå ser vi i 

praktiken fall där företag aktivt väljer att prioritera kortsiktig ekonomisk tillväxt på bekostnad 

av miljön (Nawrocka, Brorson och Lindquist, 2009). En förklaring till detta problem kvarstår 

beskrivs av Willard (2012) är att förespråkare för miljöarbete har fokuserat på att förklara 

miljöaspekter utifrån felaktiga termer. Företag blir konstant matade med information om 

konkurrensfördelar med att bedriva ett socialt och miljömedvetet arbete, onekligen har dessa 

aspekter också kommit att uppmärksammats som viktiga målsättningar (Campos, 2012). Men 

om dessa åtgärder inte kan konkretiseras i finansiella termer, menar Willard (2012) att 

konceptet tenderar att fallera och prioriteras bort. Tidigare studier som har undersökt samband 

mellan förbättrad miljöprestanda och ökad finansiell tillväxt har i tillägg visat på tvetydiga 

resultat. Jong, Paulraj och Blome (2014) fann i USA att ISO 14001 certifiering kraftigt kom att 

öka finansiell tillväxt i både bottom-line och top-line under en fem års period. Motsägande fann 

He, Liu, Lu och Cao (2015) att ISO 14001 certifikat inte kom att förbättra den finansiella 

tillväxten hos kinesiska företag, men gav icke-finansiella fördelar. Heras-Saizarbitoria, Molina-

Azorín och Dick (2011) i Spanien fann att företag som redan låg i framkant hade större 

benägenhet att bemöta dessa frågor, men kunde inte koppla ihop ökad prestanda till följd av 

ISO 14001 certifiering. 

 

Ur ovanstående text anser vi att det finns ett grundläggande budskap att lyfta fram; företag 

måste kunna tjäna pengar på miljöarbete för att prioritera miljömässiga beslut framför andra 

kortsiktiga vinstalternativ. ISO 14001 certifikat kan i denna aspekt vara ett hjälpmedel där 

företag får verktyg till att kunna reducera sina kostnader, förbättra sin miljöprestanda och uppnå 

konkurrenskraftiga fördelar, vilket i sin tur kan bidra till ökade finansiella intäkter. Emellertid, 

finns det samband som visar på det motsägande och företag ser kritiskt till att investerade 

resurser inom miljöledning bidrar till något utöver förbättrad företagsimage hos kunder och 

lagstadgade organ. Vi anser att det finns behov att ytterligare undersöka ISO 14001 certifikat 

och dess korrelation till ökad ekonomisk lönsamhet. Detta vill vi undersöka genom teorier för 

stakeholder theory, enlightened shareholder theory, proaktiva arbetsstrukturer och 

innovationsförmåga. 
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1.4 Problemformulering 
Frågeställning: Hur påverkas företags finansiella intäkter av ISO 14001 certifiering?    

 

1.5 Syfte 
Studiens syfte är att ge företag ökad förståelse för hur arbete mot minskad miljöpåverkan även 

kan vara förenligt med ökade finansiella intäkter.  
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2.  Teoretiskt perspektiv 

________________________________________________________ 

Inom detta kapitel lyfts relevanta teorier för undersökningen fram. Genom att förhålla oss till 

ett begränsat ramverk, kan djupgående analys i senare del av arbetet knyta samman kopplingar 

mellan ISO 14001 certifiering och ekonomisk tillväxt.  
__________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Stakeholder theory 
 

“Economic value is created by people who voluntarily come together and cooperate to 

improve everyone’s circumstance”. - Freeman, Wicks och Parmar (2004), Sid. 364. 

 

Sedan tidigt 1990-tal, har organisationers ansvarsfrågor fått prominens bland politikers och 

företags agenda (Katsoulakos och Katsoulacos, 2007; Campos, 2012). Behov av mer proaktiva 

insatser bland kommuner, organisationer och samhällen har motiverat till gemensamma 

affärsrörelser inom områden för; 1) företags sociala ansvar, 2) företags hållbara utveckling, 3) 

internationella reformer inom bolagsstyrning, med målsättning att balansera ekonomisk tillväxt, 

miljömässig hållbarhet och social sammanhållning. Martin et al (2009) beskriver första 

decenniet av 2000-talet som en övergångsperiod där rollen av ett företag reviderades till att 

utveckla värde-baserade strategier. Dessa kom till skillnad från de marknadsbaserade 

strategierna, att fokusera både till maximering av ägarnas tillväxt och samhällets sociala välfärd. 

 

Stakeholder Theory kom genom Professor R. Edward Freeman´s bok, Strategic Management: 

A Stakeholder Approach (1984) att konceptualisera riktlinjer inom organisations-ledning och 

förespråka om företags ökade moraliska ansvar och konkurrensfördelar att se till samtliga av 

sina intressenter. Till skillnad från shareholder theory, där företags enskilda uppgift är att 

maximera vinsten hos sina aktieägare, poängteras hur organisationer för att lyckas nå framgång 

måste beakta samtliga intressenters önskemål och förstå hur deras intressen skall kunna röra sig 

åt samma riktning (Freeman, 2009). Ett grundläggande antagande inom stakeholder theory är 

att först då, kan dessa grupper tillsammans skapa något större vad de skulle klara av på egen 

hand. 
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Freeman, Wicks, och Parmar (2004) betonar att det är viktigt för företag att se ekonomiskt värde 

som en process, skapad av människor vilka frivilligt samarbetar för att främja alla parters 

omständigheter. Genom att ta hänsyn till sina intressenter, engageras chefer att tydligt klargöra 

organisationens syfte och identifiera värdeskapande processer på marknaden. Detta gör det 

möjligt för företag att avsevärt kunna förbättra sin prestanda i termer av syfte, såväl som ge 

insikt om finansiella mätinstrument på marknaden. Freeman (2009) exemplifierar att om 

företag väljer att endast ta hänsyn till de finansiella aspekterna, förlorar de sin chans att förstå 

vilka drivkrafter som får kapitalismen att utvecklas. Freeman et al (2004) exemplifierar att när 

företagsledare utvecklar strategier och investerar resurser som är koncentrerade på att uppnå 

kvartalsindelade resultat, förhindrar dessa åtgärder att ägares och intressenters önskemål går 

samman. Exempelvis kan kundtillfredsställelse skadas då dessa resurser istället kunde ha 

investerats i utveckling av kvalité i produkter och tjänster. 

 

2.2 Enlightened Shareholder Theory 
Queen (2015) menar att rollen av en organisation ofta är debatterad som ett ömsesidigt och 

exklusivt val mellan ekonomisk ansvar till aktieägare och socialt ansvar mot samhället. 

Förespråkare för shareholder theory, har ett ansvar att prioritera resurser för att skapa välstånd 

för firmans ägare över andra intressenters önskemål. Stakeholder theory, ser till de sociala 

konsekvenserna av att inte inkludera alla intressenter. Företagsledare står i detta perspektiv 

inför en konflikt, och måste vid beslut överväga om socialt ansvarsfulla strategier är förenliga 

med finansiella strategier innan beslutsfattande sker (O'Sullivan 2006). 

 

Enlightened shareholder theory omsluter finansiella och sociala skyldigheter av firmor då 

grundstenar från både traditionell shareholder theory, med tillvägagångsätt inom stakeholder 

theory slås ihop till en primär strategi. Att ha som företagsmål att maximera aktieägares vinst i 

det långa loppet, kan enligt Jensen (2002) vara jämförbart med intressentbaserade 

tillvägagångssätt. När företags investeringar mot att tillfredsställa vinst hos ägarna riktar sig 

mot långsiktiga åtgärder och visar ett positivt NPV (net present value), beskrivs investeringen 

som gynnsam för alla parter. Detta kan finna sin förklaring av Lougee och Wallace (2008), som 

menar att resurser som används till sociala ansvarstagande initiativ kan ses som ett medel för 

att maximera långsiktigt företagsvärde. Kritiker till stakeholder theory menar att aktieägares 

vinst påverkas negativt då resurser riktas mot andra fält. Queen (2015) fann emellertid sin 

undersökning att aktieavkastning inte offrades när företag investerade resurser i långsiktiga 
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åtgärder. Vidare, speglade resultatet att det är värdedrivna åtgärder, inte marknadsdrivna 

åtgärder, som positivt korrelerar med långsiktig vinster för aktieägare. Liknande, menar Jordi 

(2010) på att tidigare forskning inom maximeringsstategier inte bygger på förväntningar av 

direkta resultat, utan tar hänsyn till faktorer som producerar långsiktiga värde för aktieägare. 

Från annan synvinkel, menar Holder-Webb et al. (2009) att traditionell finansiell rapportering 

har bidragit med en ofullständig bild att bedöma företags framtida prestationer på avkastning. 

Med hjälp av icke-finansiella mått, kan en bredare syn av företagets finansiella resultat stödjas 

av aspekter som omfattar samhället i sin helhet. Ett positivt samband mellan sociala, 

miljömässiga och ekonomiska resultat observeras när företag fokusera på långsiktiga finansiella 

avkastning som en del av att utveckla sin sociala strategi (Orlitzky et al. 2003). 

 

2.3 Proaktivt miljöarbete och innovationsförmåga 
Tidigare arbete med miljöfrågor har enligt Hart och Sharma (2004) kommit att utföras på 

reaktiv grund, vilket i praktik har visat sig vara både ineffektivt och kostsamt. För att bemöta 

denna problematik, bör organisationer etablera proaktiva arbetsstrukturer vars åtgärder sträcker 

sig utanför de direkta miljöaspekterna. Enligt Green, Morten och New (1996) kommer 

strukturer, rutiner och kunskap som erhålls genom arbetsstrukturer inte enbart hjälpa företag att 

hantera direkta miljöaspekter, det skapar innovativa förmågor hos organisationer att följa upp 

och förebygga kommande problem och kostnader kopplade mot miljö. 

 

Cañón och Garcés (2006) beskriver proaktiva arbetsstrukturer som miljöekonomisk framgång, 

vilket bidrar med utvecklingsmöjligheter för företags affärscyklar. Utvecklingsmöjligheter 

grundar sig till stor del på tillämpning av ISO 14001 som anses vara en grundpelare vid 

proaktiva arbetsstrukturer inom miljöprojekt. Standarden beskrivs enligt Cañón och Garcés 

(2006) stödja företag som är under utveckling och främjar förbättringsmöjligheter i kommande 

resultat vilket därav minskar kostnader genom att ständigt bearbeta problematik i proaktiva 

strukturer. Införande av nya rutiner kopplat till miljö leder till nya förhållningssätt med 

framförallt påverkan på företags underhåll (Eti, Ogaji och Probert, 2006). Japanska studier har 

framfört att underhåll och förebyggande effekter klassificeras som onödiga kostnader i företag, 

vilket motstrids av Eti, Ogaji och Probert (2006) som menar att om underhåll klassificeras som 

en kostnad kommer det ha direkt påverkan till företagets vinst. I och med att underhållsarbete 

utförs proaktivt kan framtida problematik förebyggas, vilket medför att risken för 

stilleståndsförluster inte förekommer lika ofta. Detta effektiviserar arbetet och bidrar till ökad 
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ekonomisk avkastning på företagets fasta tillgångar. I och med proaktiva arbetsstrukturer har 

företag även förmåga att undkomma stilleståndskostnader som negativt kan påverka den årliga 

omsättningen med 20 % (Eti, Ogaji och Probert, 2006). 

 

Hart och Sharma (2012) beskriver att grunden för lönsamma projekt inom hållbar utveckling 

riktar sig till långsiktiga åtgärder. Det finns förmåga att skapa vinster i finansiella mått på kort 

sikt, men vill företag se lönsamma och effektiva framgångar av miljön och hållbar utveckling 

är projekt på lång sikt det enda alternativet. Miljöledningsstandarder kan enligt Humphrey, 

Carter och Simkins (2016) hjälpa företag att undvika kostsamma risker, exempelvis kom British 

Petroleum’s (BP) aktiekurs att minska med 50 % till följd av ett oljeläckage och motsvara en 

kostnad på 54 miljarder dollar. Willard (2012) kan i sina utförda Case konstatera att företag 

som anstränger sig med att visa potentiella möjligheter med att bidra till en hållbar utveckling 

indirekt kommer att skapa vinster i finansiella mått. 

 

Jong, Paulraj och Blome (2014) förklarar att ISO 14001 kan leda till kompetensutveckling där 

företag ser verkligheten utifrån flera perspektiv. Ett perspektiv är marknadsutveckling som 

måste följas av alla delaktiga parter för att företag inte skall hamna efter, i varken utveckling 

eller risken att bli utkonkurrerad. Dessa aspekter leder bland annat till ökade 

innovationsförmågor och att nya möjligheter väcks till liv. Med hjälp av innovativa processer 

finns möjlighet att bryta ned tidigare vanor och strategier för att tillämpa nya, mer hållbara och 

miljöanpassade processer. Willard (2012) framför att Siemens AB ökade sin lönsamhet med 

cirka 37 % av intäkterna från försäljningen när de omstrukturerade sin tidigare produktstrategi. 

Mottot var att bryta ned gamla produkter och vanor för att skapa nya miljövänliga och gröna 

produkter som skall uppfattas som spänningsfulla. 

 

King och Lenox (2002) ser konstanta förbättringsarbeten och företags innovationsförmågor 

som en viktig aspekt när det gäller miljöledning. Marknaden har däremot under de senaste 

decennierna ändrats drastiskt när det gäller hållbar utveckling, vilket Carre et.al (2002) 

beskriver som lönsamhet utifrån miljömedvetna val. Projektens betydelse kan diskuteras i olika 

framsteg, men Carre et.al (2002) beskriver vinstfördelarna utifrån flexibilitet, innovativa 

utvecklingsprojekt samt ökad konkurrens.  Enderle (2009) tydliggör att strategier måste 

regleras på lång sikt med anledning att skapa finansiellt hållbart värde för både företag och 

investerare. Reglering på kort sikt skulle innebära långsiktiga förluster i bekostnad på 

aktieägares investeringar. 
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För att bäst kunna arbeta med miljömål krävs det även ett engagemang som enligt 

Govindarajulu och Daily (2004) ses som en viktig aspekt till att förbättra företags prestanda. 

Det är viktigt att den interna ledningen främjar ett engagemang där de anställda känner 

motivation och en drivkraft till att arbeta med de hållbara frågorna. Enligt Govindarajulu och 

Daily (2004) är ledningen ansvariga för engagemanget och skall motivera medarbetare i 

verksamheten att följa samma riktning. När medarbetare blir engagerade i arbetsprocesser 

kommer de bli mer delaktiga i beslut och utvecklingsprojekt. Förmågan att vara delaktig i beslut 

och möjligheter till utveckling ökar förtroende och individuella möjligheter att kunna prestera 

mer, vilket vidare på sikt leder till ökad produktivitet. 

 

Det poängteras även enligt Govindarajulu och Daily (2004) att belöning i korrelation till 

återkoppling, granskning och kommunikation kan leda till märkbara miljöförbättringar. 

Belöningssystemen stärks även av Simpson och Samsom (2008) samt Renwick et.al (2013) som 

vidare förklarar att medarbetare som får det utförda arbetsresultatet bekräftat, medför att de ser 

sig själva i en mer signifikant roll och presterar bättre. Willard (2012) konstaterar även i ett av 

sina Case att medarbetare som är engagerade i det utförda arbetet kan öka företagets vinst upp 

till det tredubbla. Fördelarna finns även i en minskad personalomsättning och en ökad 

genomsnittlig prestanda. 
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3. Metod 
__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer undersökningens tillvägagångssätt beskrivas och motiveras. Läsaren får 

en inblick till val av metod, insamling av primär- och sekundärdata, intervjufrågedesign och 

hur data har bearbetats inför analysen. 

__________________________________________________________________________________  

 

3.1 Val av metod 
För att besvara undersökningens frågeställning utifrån en vetenskaplig metodik anser vi att en 

deduktiv ansats är att föredra. Detta innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) att 

forskning bedrivs utifrån befintliga teorier och begrepp där kunskap erhålls via logiska 

slutsatser. Patel och Davidson (2011) skiljer på två huvudsakliga forskningsmetoder för 

insamling av data, vilka är kvalitativ och kvantitativ. Vid kvalitativ datainsamling används 

modeller och teorier som verktyg för att skapa djupare förståelse vid analys av empiriskt 

material. Detta ser vi som fördelaktigt då primärdata samlas in via intervjuer som sedan stöds 

upp av sekundärdata i teorier. Det är med hjälp av väldefinierade teorier, modeller och begrepp 

som ny och mer generell kunskap kan föras fram via systematiska och öppna processer 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Förhoppningen är att mönster skall kunna identifieras 

via de olikheter och likheter som uppstår mellan teoretisk och empiriskt material och generera 

till abstrakt förståelse för ämnet som sträcker sig över detaljnivån. Dock skall det tydliggöras 

att fast vi avser undersöka ämnet från ett generellt perspektiv, förblir vår analys av deskriptiv 

karaktär. Det vill säga, innebörden i de termer och begrepp som används förklaras utifrån termer 

och begrepp vi redan känner till. 

 

Ytterligare motivering som styr vårt deduktiva val av metod är att tiden ses som en kritisk faktor 

som begränsar undersökningens förmåga att uppnå validitet och reliabilitet. Via en induktiv 

ansats med kvalitativ datainsamling fokuserar forskaren att söka svar med hjälp av siffror och 

statistiska mätetal (Patel och Davidson, 2011). En problematik som här uppstår är att det kan ta 

lång tid innan undersökningen kan fortsätta i väntan på dessa uppgifter. Självklart finns det 

fördelar och nackdelar förenade med valet av metod. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) tenderar en deduktiv ansats att bli diffus i jämförelse med en induktiv. Risker för 

misstolkningar uppstår ofta mellan forskare och den intervjuade. Begrepp kan vara löst 

sammankopplade med undersökningens syfte och ett kritiskt förhållningssätt måste finnas 
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närvarande för att skilja på värderingar och verkliga observationer. Emellertid tycks fördelarna 

i detta fall överväga nackdelarna. Vi motiverar att syftet för undersökningen inte fokuserar på 

att samla in data som bidrar i att gamla teorier motbevisas eller förkastas. Det handlar snarare 

om att fördjupa oss i förståelsen kring vilka samband och drivkrafter som gör sig närvarande i 

koppling av ekonomisk lönsamhet med ISO 14001 certifiering. 

 

3.2 Primär- och sekundärdata 
Insamling av primärdata har skett via intervjuer och kompletteras med sekundärdata via 

företags hemsidor och befintliga teorier inom området. Aspekter som har beaktats vid insamling 

av sekundärdata är tidigare forskning, relevans och tidpunkt för när studien genomfördes. För 

att se till kvalité i tidigare forskning har vi använt oss av Trianguleringsstrategin. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) används denna strategi för att selektera bort material 

som i för hög grad står i konflikt mot varandra. 

3.2.1 Insamling av data 

Vi har använt oss av 6-stegsmodellen för att samla in befintlig och relevant data till studien. 

Avgränsning via specifika termer, ord eller meningar gör det möjligt för oss att direkt selektera 

bort irrelevant information. Vi har samlat in huvudsaklig teori från vetenskapliga artiklar och 

böcker via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och dess sökmotor Summon@BTH. I tillägg 

har sökmotorerna Google Scholar, Academic Search Elite (Ebsco), Business Source Complete 

och Emerald Insight använts. Sökord som vi har använt oss av är: ISO 14000, ISO 14001, 

Environmental Management Systems, Environmental performance och Stakeholder Theory.   

Enligt Rienecker och Jørgensen (2014) skall en kritisk syn vara utredaren tillhanda vid 

granskning av användningsbara källor. Även om vetenskapliga artiklar har blivit 

referentgranskade, kan det finnas brister i arbetet som inte har beaktats av vare sig författare 

eller granskare. Vi har genomgående i arbetet förhållit oss till den röda tråden och kritiskt 

undersökt olika författares teorier, tillvägagångssätt och slutsatser för att finna relevant underlag 

till vår undersökning. Övergripande har föråldrade artiklar, vilket vi anser vara forskning 

publicerad före år 2000, undvikits i så hög grad som möjligt. Vi har emellertid kommit att 

använda oss av artiklar före detta årtal om de har haft betydande relevans för arbetet. Det är 

viktigt att poängtera att mycket forskning redan har utförts inom området för miljöledning och 

ISO 14001. Marknaden är under ständig förändring och därför ser vi det som viktigt att föra 

fram aktuell forskning som är uppdaterad kring dessa förhållanden. Att använda tidigare data 
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hjälper oss att förstå dåtida problem och grund till hur ny forskning har uppkommit, men det är 

via de nya teorierna som forskning blir intressant, viktig och aktuell. 

3.2.2 Val av bransch, företag och respondenter 

Vid vårt val av bransch kom tre kriterier att göra sig gällande; 1) Först och främst skall företag 

som vi undersöker vara ISO 14001-certifierade, för att kunna tillhandahålla relevant primärdata. 

2) Utvalda företag som undersöks bör ha processer kopplade mot industrisektorn eftersom de i 

enlighet med Ehrenfeld (2005) tillhör en grupp med stark påverkan på ekologiska fotavtryck. 

3) Utvalda företag bör vara verksamma på global nivå eftersom de i jämförelse med mindre, 

lokalt förankrade företag, påverkas av fler krav och aspekter från utomstående aktörer. 

I ett första stickprov på marknaden valdes tre större företag (ABB AB, Ericsson AB och Tarkett 

AB) ut vilka är etablerade i Blekinge. Dessa företag har certifiering ISO 14001 och är globalt 

etablerade. Vi ansåg att tre företag var att föredra, då vi kan få tillgång till mer kompletta svar 

samtidigt som tidsaspekten beaktas.   

Att rikta oss till företag på lokal nivå (Karlskrona) gav oss möjlighet till personliga intervjuer, 

där respondenter inom företagen kunde medverka i bekväma miljöer. I vårt urval har vi riktat 

oss till två miljöchefer samt en fastighets- och säkerhetschef. Anledningen att intervju inom 

Ericsson AB riktats till fastighets- och säkerhetschef är att ISO 14001 och miljöledningssystem 

styrs på central nivå. I tidigt samtal med Ericsson AB blev vi informerade om dess styrning och 

att precisa svar inte kunde garanteras på kontoret i Karlskrona. Telefonintervju med 

huvudkontoret i Stockholm sågs inte som aktuellt under insamlingen av primärdata med 

anledning att det inte går att tyda reaktioner, attityder och värdeladdade ord på samma nivå som 

vid fysisk intervju.  

3.3 Intervjufrågedesign 
Thomsson (2010) beskriver det som viktigt att redan innan en intervju klargöra vad som skall 

undersökas och vem undersökningen riktar sig till. Val av struktur och insamlingsmetod 

påverkar vilka svar vi kommer få och därmed också vilka aspekter som kan styrka vår 

undersökning. Vi har valt att använda oss av en intervjumetod med förutbestämd kontext för 

att kunna besvara vår frågeställning. Vid val av intervjufrågor har dessa anpassats efter förmåga 

att bidra med relevanta aspekter och kunskap inom området för ISO 14001. Likaså har val av 

respondenter grundats efter tidigare erfarenhet med miljöledningssystem. Dessa frågor har dock 

besvarats utifrån öppna diskussioner för att få utförligare svar än ja och nej. Kvale och 
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Brinkmann (2009) beskriver att frågor med öppen karaktär ger en större förmåga att få mer 

fullständiga svar. Även att ett aktivt lyssnade ifrån intervjuaren har en avgörande egenskap för 

att säkerhetsställa validitet i intervjun. För att bidra till inlevelse och få sammanhängande 

kontext till ämnet som sträcker sig utanför företags objektiva sätt att arbeta, inkluderas 

värdeladdade ord och reaktioner i intervjuerna. En procedur som Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2014) beskrivs som en narrativ analys. 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver vidare att reliabilitet främst handlar om att 

respondenterna inte skall ha möjlighet att anpassa eller förändra sina svar inför intervjuerna. Vi 

har i ett tidigt skede tagit kontakt med våra respondenter och beskrivit undersökningens syfte, 

hur lång tid som behövs för att genomföra intervjun samt frågat om samtycke till att spela in 

samtalet.   

 

Eriksson och Wiederscheim-Paul (2014) framför en teknik för precisering av frågeställningar 

och menar att ett vanligt förekommande problem är en alltför vag uppfattning om 

ämnesområdets bredd. För att besvara denna problematik har vi valt att först utföra en noggrann 

orientering av problemområdet för att sedan precisera och urskilja ett antal oberoende 

delproblem. Vidare menar Eriksson och Wiederscheim-Paul (2014) att en förflyttning av syftet 

naturligt kommer att äga rum då synpunkter och nya insikter ändrar uppfattning om problemet 

och dess formulering. Det finns här en risk att frågan som från början var avsedd att besvaras, 

övergår till att besvara ett annat problem. Illustration och kommunikation om vad problemet är 

kan komma att uppfattas olika mellan utredare och den intervjuade. Av denna anledning är det 

viktigt att vara medveten om dessa faktorer och formulera så tydliga frågor som möjligt. 

Eriksson och Wiederscheim-Paul (2006) beskriver vidare fördelarna med att göra en personlig 

intervju. Det ses som tidseffektivt där intervjuaren befinner sig i en kontrollerad situation med 

möjlighet att använda sig av visuella hjälpmedel. Vid inledning av en intervju beskriver 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) att en presentation av sig själv, arbetet och vad nyttan 

för både utredare och intervjuad skall utföras med anledning att skapa en bekväm och införstådd 

miljö. För att våra respondenter skall känna sig bekväma i intervjumiljön har vi valt att 

presentera oss själva och vad arbetet syftar till att utreda. Från och med att utredningssyftet har 

förmedlas till den intervjuade, kan nyttan med vår undersökning för företagets del samtidigt 

förklaras. Ett antagande är att respondenten blir motiverad att svara utförligt på frågorna för att 

vid senare tillfälle ta del av undersökningens resultat. 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
Avsnittet empiri presenterar insamlad primärdata från intervjuer med företagens respondenter 

samt sekundärdata från företagens hemsidor. 
__________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Respondenternas hemsidor 
För att få en övergripande bild över hur företag väljer att arbeta med miljöledningsmål är det 

först viktigt att vara påläst om vilka målsättningar varje företag förväntas uppnå. Som ett första 

steg har vi därför granskat företagens hemsidor för att skapa oss en generell kunskapsbas och 

föra fram viktiga principer. I empirins andra steg sammanfattas viktiga ståndpunkter som 

iakttagits vid utförda intervjuer med respektive företagsrespondent. 

 

4.1.1 Tarkett AB 

För att sträva mot en hållbar framtid arbetar Tarkett AB med Triple Bottom Line. Miljöarbetet 

sker utifrån principen ’’Cradle to Cradle’’, vilket handlar om hur produkter effektivt skall 

brukas istället för att förbrukas. För att minska miljöpåverkan eftersträvar Tarkett AB att 

utveckla produkter som är biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara, varav en cirkulär 

ekonomi har tillämpats. De arbetar proaktivt med att skapa ständiga förbättringsmöjligheter i 

verksamheten och har av denna anledning kommit att implementera flera certifieringar och 

nyckeltal som hjälper dem att följa upp förbrukning av vatten, energi och avfall. För att minska 

miljörisker har företaget därför infört regelbundna samt oberoende revisioner. Enligt rapport 

från år 2013 är 88 % av Tarkett AB:s produktionsanläggningar ISO 14001-certifierade. En av 

de huvudsakliga anledningarna till att ISO-certifiering har kommit att arbetas med i 

verksamheten, är att uppnå EU-direktivens mål för år 2020. 

 

4.1.2 Ericsson AB 

För att adressera till hållbar utveckling och företagsansvar arbetar Ericsson AB med 

Stakeholder Engagement och Triple Bottom Line och internaliserar olika intressenters åsikter 

och synpunkter i arbetsstrukturen. Genomgående arbetar Ericsson AB med att följa upp dessa 

aspekter utifrån Supply Chain Management och har även kommit att tillämpa en cirkulär 

ekonomi. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ses som ett viktigt verktyg för att 

införa struktur och genomföra förbättrade prestationer inom hållbar utvecklingen. Företaget 

visar upp 17 olika områden som positivt påverkas genom införande av IKT. 
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4.1.3 ABB AB 

ABB AB arbetar kontinuerligt med att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. 

ABB AB beskriver att de mest väsentliga miljöfrågorna i organisationen har medfört en 

tillämpning av standarder och program för att minska användning av exempelvis energi och 

vatten. Ytterligare följder har riktats till att maximera återvinning av råmaterial, effektivisera 

logistikstrukturen samt minska resursanvändning. För att hjälpa leverantörer följa upp 

miljöstandarder, rutiner och motivera till förbättringsarbeten inom miljöprestanda, arbetar ABB 

AB med det interna utvecklingsprogrammet Supplier Sustainabilty Development Program. 

 

4.2 Respondenter 
Velia Ekström (2016) har sedan början av året tillträtt tjänsten som miljöchef på Tarkett AB i 

Ronneby. Det dagliga arbetet riktar sig bland annat till miljöanpassning av organisationens 

verksamhet och införande av lämpliga miljöledningssystem. 

 

Jörgen Malmborg (2016) har med över trettio års erfarenhet inom Ericsson AB varit med i 

införandet och utvecklingen av ISO 14001. I nuläget innehar han tjänsten som fastighets- och 

säkerhetschef för Ericsson AB i Karlskrona. 

 

Jenny Franzén (2016) har sedan år 2010 suttit som chef för Agency and Management Systems 

på ABB AB i Karlskrona. I hennes uppdrag ingår att tillsammans med sex andra personer ta 

fram processer, rutiner och instruktioner som följer: 1) Lagar och förordningar, 2) Krav från 

interna och externa medarbetare, 3) Standard för kvalitetsledningssystem ISO 9000, 

arbetsmiljöhälsa OHSAS 18000 och miljöledningssystem ISO 14000. 

 

4.3 Införande, drivkrafter och hantering av ISO 14001 
ISO 14001 är en frivillig internationell miljöstandard som införts i både ABB AB, Ericsson AB 

och Tarkett AB. Syftet med ISO 14001 är enligt Ekström (2016) att kunna styra alla områden 

inom organisationen med hänsyn till miljöaspekterna utifrån rutiner i den löpande driften. 

Kopplat till Ericsson AB förklarar Malmborg (2016) att syftet handlar om kvalité i arbetet för 

att kunna bedriva utveckling av miljöfrågor på en strukturerad nivå. Det handlar om att ständigt 

”sätta tummen på saker och ting” och framförallt öka miljömässig medvetenhet utifrån 

proaktiva arbetsstrukturer. Enligt Franzén (2016) ansågs ISO 14001 tidigare vara ett 

konkurrenskraftigt försäljningsargument, vilket visade på ett aktivt ställningstagande att arbeta 
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med miljöaspekter. Vidare beskriver Franzén (2016) hur certifieringen idag snarare ses som en 

lägsta nivå att behandla intressenters krav på miljöarbete. För leverantörer och kunder har det 

blivit viktigt att ställa krav på företags aktiva miljöengagemang. Kommunikation är i detta 

sammanhang en avgörande aspekt för att skapa medvetenhet och motivation kring miljöfrågor 

och god image åt företag. 

 

Franzén (2016) beskriver att ISO 14001 grundas utifrån mål och KPI: er. ABB AB eftersträvar 

att hitta nya arbetssätt för utveckling av mål som skall sänka energiförbrukningen hos bland 

annat bilar, båtar och generatorer. ABB AB tar hänsyn till de krav som finns med i landstingets 

och Rearch-förordningens utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det gäller att 

hitta arbetssätt där förändringar upplevs som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Även här 

har en av de största drivkrafterna till att arbeta med miljöledning och ISO 14001 varit att uppnå 

mål för EU-direktiv år 2020. 

 

I teori sägs det att ISO 14001 tillämpas i organisationer med anledning att skapa ständiga 

förbättringsmöjligheter kopplade till miljön. Motiveringen ser annorlunda ut i verkligheten 

menar Ekström (2016). Det är på grund av kundernas krav som Tarkett AB har kommit att 

tillämpa certifieringen. Lagstiftning har en stark påverkan till att proaktivt arbeta med dessa 

frågor, varav Tarkett AB strävar efter att ligga steget före. Malmborg (2016) beskrev införande 

av ISO 14001 som intensivt. Under certifieringsperioden samspelade alla avdelningar till 

certifikatet var tillhanda, därefter lämnades ansvaret och det fullständiga arbetet över på central 

nivå. I förhållande till ISO-certifieringen menar Ekström (2016) att kontinuerligt 

informationsflöde i hela organisationen är av stor betydelse för att alla skall kunna vara med 

och påverka förändringsarbeten. Mellan företagen urskiljer vi att miljöledningsmål bedrivs från 

ledningen hos samtliga företag, och det är upp till de olika avdelningarna att kontrollera att 

målen har uppfyllts. 

 

Cirkulär ekonomi växer sig starkare på marknaden och allt fler företag lämnar den linjära 

ekonomin bakom sig. Ekström (2016) beskriver att resurser blir allt mer knappa och att 

människan måste lära sig att hushålla det som finns tillgodo. Inom verksamheten finner vi en 

övergripande bild av den cirkulära ekonomin och hur Tarkett AB arbetar utifrån den. 

Produkterna är i så stor mån som möjligt tillverkade av råvaror som ständigt kan brytas ned och 

återanvändas. Ekström (2016) förklarar vidare att överflödigt spill tas om hand och används till 

nästkommande produkt, vilket medför att inget material går till spillo. När cirkulär ekonomi 
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kommer på tal, berättar Malmborg (2016) att Ericsson AB i Karlskrona är självförsörjande på 

värme. Värmen som avges av företagets stora kylmaskiner skickas tillbaka i Ericsson AB:s 

huvudbyggnad och till en angränsad skola, via en värmeväxlare. Ericsson AB säljer värme i 

samförstånd med Affärsverken AB, Törnströmska gymnasieskola får tillgång till kostnads- och 

energieffektiv uppvärmning. Malmborg (2016) beskriver denna situation som en ”Triple-Win-

Situation”, där både besparingar inom kostnader och miljö slås samman.   

 

4.4 ISO 14001 i ekonomiska termer 
Det har uppmärksammats att det finns ett behov att koppla samman miljö i termer av pengar. 

Franzén (2016) framför att en problematik som i nuläget existerar är att det saknas verktyg som 

effektivt kan översätta miljöaspekter i finansiella termer. Från annat perspektiv lyfts det fram 

hur ledningen, vars uppgift är att integrera och styra miljöledningsmål, i de flesta fall består av 

ekonomer. Det finns behov att se till samband mellan ekonomiska beslut och kostnader för 

miljöförstöring. Franzén (2016) förtydligar att “ I grund och botten handlar det om pengar, men 

företag är idag dåliga på att motivera hur de skall tjäna pengar på miljön”. 

 

Inom Tarkett AB förklarar Ekström (2016) att organisationen fokuserar till indirekta 

miljöaspekter, då en stor del av deras produktionsmaterial transporteras från andra länder. Inom 

transportsektorn i Europa har tåg kommit att bli ett givet val som ett förbättringssteg för att 

minska utsläpp av koldioxid. Ekström (2016) berättar att ständiga förbättringsarbeten måste 

inkluderas i verksamheter med anledning att inte dra på sig för höga kostnader. Om konstant 

förbättringsarbete inom miljöledning inte beaktas, kommer företag ”bli tvungna” att stänga ned 

sin verksamhet på grund av för höga omställningskostnader. Likaså förtydligar Malmborg 

(2016)  att ett införande av ISO 14001 kan ses som en ekonomisk belastning då det kan vara 

förenat med stora förändringsprocesser. 

 

Vid frågan om det finns ett direkt samband mellan införande av ISO 14001 och ekonomisk 

ökad lönsamhet, kom svaren att skilja sig åt. Enligt Malmborg (2016) fanns inget sådant 

samband, och det omöjligt att sätta ett ekonomisk värde på certifikatet då det vore detsamma 

som att försöka jämföra värdet på företagets överlevnadsförmåga. Franzén (2016) menar att det 

finns indirekta faktorer som bidrar med ökad lönsamhet via ett genomgående miljötänk inom 

organisationen. Effektivare energiförbrukning och förbättrad resurs- och riskhantering är några 

av dessa faktorer.  Emellertid beskriver Franzén (2016) att det krävs ett aktivt engagemang för 
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att upprätthålla lönsamma miljöarbeten. Om ISO 14001 endast implementeras med syfte att 

uppnå certifiering, riskerar miljöledningssystemet att bli både ineffektivt, kostsamt och ses som 

ett ’’intyg som sätts på väggen’’. Således beskrivs företag ändå kunna gå back med ISO 14001 

certifiering. 

 

Vid frågan i hur mycket Ekström (2016) anser att licensen är värd i pengar, fanns inget konkret 

svar, då det handlar om ”att beräkna överlevnad i värde”. Det är marknaden och dess människor 

som både skapar och styr värdet av produkter som cirkulerar bland verksamheter. Ekström 

(2016) beskriver kvalité som den viktigaste egenskapen hos produkter. Utan kvalité minskar 

försäljningsmöjligheter, vilket leder till lägre intäkter. Kundernas krav är därför en viktig del 

att internalisera i företagets produktion för att säkerhetsställa marknadens behov och skapa en 

god företagsimage. 

 

Inom både ABB AB, Ericsson AB och Tarkett AB ställs krav på leverantörer att det skall arbeta 

med miljöfrågor. ISO 14001 certifikat är däremot inget som någon av parterna kräver eftersom 

det är en frivillig standard att implementera samt att företag ändå kan arbeta aktivt med egna 

miljömål och rutiner. Att leverantörer arbetar med miljöfrågor är enligt Malmborg (2016) ett 

krav för att göra affärer med Ericsson AB. Detta beror på att leverantörerna är företagets ansikte 

utåt som har mestadels kontakt med kunden på marknaden. Miljöarbeten beskrivs vidare av 

Malmborg (2016) ha en ”snöbollseffekt” där företag som tar initiativ mot en grönare miljö 

kommer få fler parter att följa efter. Miljöarbete handlar om att någon måste våga ta första 

steget, där små förändringar ger effekten ”ringar på vattnet” som har stor påverkan på lång sikt. 

Kopplat mot Ericsson AB behöver därför inte endast direkta miljöaspekter beaktas, utan 

organisationer som expanderar globalt måste likaså ta indirekta aspekter i hänsyn. Trots att 

företag ofta ställer krav att miljöledningsmål skall följas upp, sluter sig samtliga respondenter 

till att det förekommer situationer där brist på alternativ har lett till fortsatt samarbete. Om en 

tillverkare har monopol på teknik eller råvara, måste företaget för stunden köpa in även om alla 

miljökrav inte har uppfyllts.   
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4.5 För- och nackdelar med ISO 14001  
Malmborg (2016) anser att det är svårt att dra en generell koppling kring ISO 14001-

certifieringens styrkor gentemot icke certifierade företag. Alla verksamheter har olika arbetssätt 

för att hantera miljöfrågor och förbättra sin miljöprestanda, men det är svårt att konkret urskilja 

fördelar med ISO 14001 jämfört med andra miljöledningssystem. Det ses som fördelaktigt att 

införa system som behandlar samma typ av processer och rutiner eftersom det underlättar 

kommunikation, kontroll och kunskapsflöde organisationer emellan. Franzén (2016) ser 

licensen som en konkurrens- och existensberättigande fördel. “Vi hade varit rökta på 

marknaden om vi inte hade varit certifierade” (Franzén, 2016). Enda fallet då ABB AB inte 

skulle behöva se till aspekterna för certifiering, är om deras produkter haft ensamrätt på 

marknaden. 

 

Franzén (2016) anser att kraven för ISO 14001 certifiering är för lågt satta och ses därför som 

en nackdel. Exempelvis har ABB AB:s nybyggda produktionshall A-klassificerats, vilket 

innebär att betydligt striktare krav måste uppfyllas. Idag är det så pass vanligt att företag har 

erhållit ISO 14001-certifiering att det inte längre kan ses som en konkurrensfördel. Att uppnå 

mål för certifiering kräver endast att företag arbetar med egna miljömål och följer de lagar som 

redan existerar. Miljöledningsmål i denna aspekt måste engagerat och kontinuerligt bedrivas 

samt utvecklas för att ses som en konkurrensfördel. 

 

4.6 Konsekvenser blir synliga med tiden  
Ekström (2016) menar att anledningen till varför miljöfrågor inte har beaktats förrän nu, är för 

att vi inte på samma sätt har kunnat se konsekvenserna av vårt handlande. Slutfasen i tidigare 

avfallshantering sträckte sig inte längre än till soptunnan och där slutade också kunskapen om 

återvinningsprocessen. Efter att avfall forslats bort, övergick ansvar och förtroende till någon 

annan. Globalisering har fått människor att öppna upp ögonen för verkliga förhållanden och det 

är först när dessa konsekvenser synliggörs på lokal nivå som miljöfrågor tas på allvar. På 

liknande sätt berättar Franzén (2016) om en “strutsmentalitet” som anledning till att människor 

väljer att agera på ett sätt som direkt skadar vår omgivning, trots att vi är medvetna om dess 

konsekvenser. “Om dessa konsekvenser inte direkt påverkar mig, kommer jag inte se det som 

ett problem” (Franzén, 2016) 

 

  



 

21 
 

5. Analys 
__________________________________________________________________________________ 

I analys-avsnittet kommer empiriskt insamlat material att jämföras med teorier som kan koppla 

ihop samband mellan ISO 14001- certifiering och ökade finansiella intäkter. 
__________________________________________________________________________________  

 

5.1 ABB AB 
Behovet av proaktiva insatser har enligt Katsoulakos och Katsoulacos (2007) blivit allt 

vanligare inslag bland kommuner, organisationer och samhällen. Det har motiverat företag att 

se till sitt sociala ansvar och utveckla internationella reformer inom bolagsstyrning med 

målsättning att balansera ekonomisk tillväxt med miljömässig hållbarhet och social 

sammanhållning. Franzén (2016) beskriver att ABB AB tar hänsyn till landsting och globala 

insatser såsom Reach-förordningens utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier. 

Förbättringssteg som organisationen har utvecklat är bland annat nya arbetsstrukturer som skall 

sänka energiförbrukningen hos bilar, båtar och generatorer som bland annat används inom 

transportering. 

 

O’Sullivan (2006) påpekar att aktieägare allt oftare kräver att företagsledare skall rikta primärt 

fokus till de fasta ägarnas välstånd. Företagsstrategier skall anpassas och struktureras efter det 

resultat som bidrar till finansiella vinstmöjligheter och skapar potentiella möjligheter för 

konkurrensfördelar på marknaden. Däremot förklarar O’Sullivan (2006) att företagsledningen 

har lika stort ansvar socialt som finansiellt och att dessa två parter skall interagera sinsemellan. 

Franzén (2016) diskuterar problematiken med miljöarbete och förtydligar att idag saknar 

företag verktyg som effektivt kan översätta miljöaspekter i finansiella termer. Pengar och 

finansiella vinster är vad företag fokuserar till och saknar förmåga att motivera hur de skall 

tjäna pengar på miljön. Det finns ökat behov att koppla samman beslut inom ekonomi med 

miljöförstöring, med anledning att kunna förebygga förstöring och minska onödiga 

merkostnader (Franzén, 2016). Katsoulakos och Katsoulacos (2007) påpekar att aktieägare har 

format nya strategier som är mer balanserade för ekonomisk och social välfärd, för att framvisa 

sitt sociala ansvar att bidra till en hållbar utveckling med minskade miljöförstöring och sänkta 

merkostnader. Freeman (2009) konstaterar i sina studier att företag måste se utöver finansiella 

perspektiv för att behålla relationen till leverantörer, minska lagstadgade åtgärder, skapa goda 

relationer med kunderna och bibehålla förståelsen för kapitalismens utvecklingsmöjligheter. 
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Jong, Paulraj och Blome (2014) beskriver fördelar med tillämpning av ISO 14001 och 

exemplifierar kompetensutveckling som kan öka företags förmåga att se verkligheten utifrån 

en vidare syn. Viktiga aspekter som marknadsutveckling är primärt bland företag för att varken 

hamna efter i arbetet, i utvecklingen eller risken att bli utkonkurrerad. Franzén (2016) beskriver 

att licensen för ISO 14001 behandlar dessa aspekter då de ger konkurrens- och 

existensberättigande fördelar. Om företag inte innehar licens för miljöledningsstandard ISO 

14001, kommer kostnaderna överstiga intäkterna och företaget går sakta mot sin ände. Däremot 

ser Franzén (2016) nackdelarna med ISO 14001, då allt fler företag och organisationer tillämpat 

standarden och det inte längre kan ses som ett konkurrerande medel. Miljöfrågor och aspekter 

måste därav utvecklas kontinuerligt och det bör finnas en engagerad arbetsstruktur i arbetet för 

att det skall klassificeras som en konkurrensfördel. Jong, Paulraj och Blome (2014) förklarar 

vidare att innovativa processer måste tillsättas för att bryta ned tidigare vanor och strategier, 

med anledning att kunna bidra med nya hållbara och miljöanpassade processer. Denna 

tankegång stödjs av Willard (2012) som diskuterade lönsamheten i Siemens AB 

omstrukturerade produktstrategi. 

 

Kritik har tidigare riktats mot proaktivt arbete då det ansetts medföra onödiga merkostnader, 

vilket Eti, Ogaji och Probert (2006) motstrider i sin förklaring av innebörden med proaktiva 

arbetsstrukturer i samband med hållbar utveckling. Att förebygga eventuellt kommande 

problematik som kan medföra stilleståndsförluster, utför företag kontinuerligt underhåll. Detta 

har resulterat i finansiella vinster och en ökad ekonomisk avkastning på företagets fasta 

tillgångar. Franzén (2016) förklarar anledningen om miljöarbete som en ”strutsmentalitet”. Om 

människan inte självmant påverkas av konsekvenserna kommer inga förändringar ske efter som 

det inte existerar ett problem. Vidare beskriver Franzén (2016) att det krävs ett aktivt 

engagemang för att upprätthålla lönsamma miljöarbeten. Det finns indirekta faktorer som 

resulterar i ökad lönsamhet i finansiella termer, men eftersom miljöarbeten kräver utveckling 

och tålamod kommer företag inte se resultat på kort sikt. Effektivare energiförbrukning och 

förbättrad resurs- och riskhantering är några av dessa faktorer. Franzén (2016) hävdar att ISO 

14001 inte skall implementeras i enbart syfte med certifiering, med anledning att standarden 

kan bli ineffektiv och kostsam. Detta kan resultera i att företag förlorar på certifieringen av 

miljöstandard ISO 14001. 
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5.2 Ericsson AB 
Proaktiva arbetsstrukturer beskrivs enligt Cañón och Garcés (2006) som utvecklingsmöjligheter 

för företags affärscyklar samt miljöekonomisk framgång. ISO 14001 sägs vara en grundpelare 

vid proaktiva arbetsstrukturer när utvecklingsprojekt är kopplade till miljön. Standarden främjar 

förbättringsmöjligheter hos utvecklingsbara företag som kan behöva stöd, samt bidrar till 

minskade merkostnader vid proaktivt förebyggande av eventuellt kommande problem. 

Malmborg (2016) förklarar att ISO 14001 har ett syfte i Ericsson AB som riktas till kvalité i 

arbetet för att miljöfrågorna skall kunna bedrivas på en strukturerad arbetsstruktur. Företag 

måste vara villiga att öka sin miljömässiga medvetenhet, vilket på lång sikt kommer resultera i 

lönsamma resultat, både i finansiella- och icke finansiella termer. 

 

Freeman (2009) tydliggör i sina studier att företag, verksamheter och organisationer måste vara 

anpassningsbara till intressenters önskemål. När organisationer kan samspela med sina 

intressenter på en gemensam grund kommer anmärkningsbara resultat kunna skapas. Malmborg 

(2016) exemplifierar ett reellt exempel på denna typ av samspel. Ericsson AB säljer värme i 

samförstånd med Affärsverken AB till Törnströmska gymnasieskola som får tillgång till 

kostnads- och energieffektiv uppvärmning. Värmen som avges av Ericsson AB stora 

kylmaskiner skickas tillbaka i huvudbyggnaden och till den angränsade skolan via en 

värmeväxlare. Jong, Paulraj och Blome (2014) förklarar denna typ av samspel som 

kompetensutveckling, där företag kan se verkligheten utifrån flera perspektiv. Ökade 

innovationsförmågor väcks till liv och företag ser möjligheter att skapa nya vanor och mönster 

utifrån nya strategier som är kopplade till miljön. Återigen kan vi utifrån Willard (2012) 

exemplifiera Siemens AB som ökade sin lönsamhet med cirka 37 % av intäkterna när de bröt 

ned gamla vanor och intäkter, för att skapa en ny och grön produktstrategi som kunderna 

uppfattade som spänningsfylld. 

 

Däremot vill Malmborg (2016) tydliggöra att ISO 14001 kan ses som en ekonomisk belastning, 

då miljörelaterade projekt kan medföra stora förändringsprocesser. Freeman (2009) diskuterar 

innebörden av att arbeta utanför ramen av finansiella aspekter. Om företag inte fokuserar till 

intressenters önskemål, förnuftiga handlingssätt eller etiskt ansvar som påverkar miljön 

negativt, kommer företag på lång sikt bli utkonkurrerade på marknaden. Att företagsledningar 

riktar sina värderingar och synpunkter till ekonomiska värdering och finansiella termer är allt 

för vanligt menar Shabana (refererad i Queen, 2015) som påpekar att området för finansiella 
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vinster har ett omfattande område som kräver mer än endast ekonomiska värderingar. Sociala 

problem och hållbar utveckling skall vara frågor som ständigt finns på agendan och som 

företaget strävar att lösa till viss mån. Däremot vill Malmborg (2016) tydliggöra att ISO 14001 

och ekonomisk tillväxt inte har direkta samband. ”Det är omöjligt att sätta ett ekonomisk värde 

på certifikatet då det vore detsamma som att försöka jämföra värdet på företagets 

överlevnadsförmåga” (Malmborg, 2016). 

 

Freeman, Wicks och Parmar (2004) framför att det är människan som tillsammans med andra 

skapar processer och samarbetar för att främja dess mål. Gemensam handlingskraft kan 

involvera fler parter som finner motivation i processerna att bidra med goda resultat som 

exempelvis berör miljöekonomisk välfärd. Att göra affärer med bolag som Ericsson AB 

beskrivs av Malmborg (2016) som medvetenhet att handla med miljöekonomiska frågor. 

Ericsson AB ställer krav på sina intressenter att miljöfrågor skall bearbetas då intressenterna är 

har kontakten med kunden på marknaden. Vidare beskriver Malmborg (2016) att miljöarbeten 

kan beskrivas som en ”snöbollseffekt” eller ”ringar på vattnet” där fler parter blir involverade i 

processen och som har en stor påverkan på lång sikt. 

 

Styrkor i samband med tillämpning av ISO 14001 är svårdiskuterat. Holder-Webb et.al (2009) 

förklarar att finansiella prestationsmått i jämförelse med andra företag inte kan presenteras på 

lång sikt, med anledning att det saknas relevans att bedöma värdet av framtidsutsikter. Cohen 

et.al (2011) beskriver att aktieägare och investerare är måna om att se utöver traditionella icke 

finansiella mått, då avkastning kan mätas på lång sikt för att fatta optimala investeringsbeslut. 

Sett till Malmborgs (2016) perspektiv kan styrkor och framtida möjligheter inte jämföras 

företag sinsemellan. Alla har olika förutsättningar för att förbättra sin miljöprestanda och flera 

olika miljöledningssystem har inverkan i dessa processer. Detta medför enligt Malmborg 

(2016) att konkreta fördelar med ISO 14001 inte kan urskiljas. 
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5.3 Tarkett AB 
När företag enligt Orlitzky et.al (2003) kan se långsiktig finansiell avkastning på verksamhetens 

kontinuerliga rutiner, kommer ett samband synas mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska 

resultat. Govindarajulu och Daily (2004) beskriver att engagemanget är en viktig aspekt för att 

se långsiktiga vinster och möjligheter att förbättra företagsprestandan. Ansvaret ligger därav 

hos ledningens som skall ansvara och motivera för att de anställda arbetar med hållbara frågor 

utifrån miljöanpassade arbetsstrukturer. Ekström (2016) beskriver att syftet med ISO 14001 är 

att kunna styra alla områden i organisationen med hänsyn till miljöaspekterna i den löpande 

driften. Utifrån teoretiska perspektiv kan ett nära samband finnas där miljömässiga förändringar 

måste integreras i alla delar av verksamheten samtidigt som det skall överensstämma med de 

ekonomiska målsättningarna.    

 

Humphrey, Carter och Simkins (2016) konstaterar att miljöledningsstandarder kan tillämpas 

med anledning att kostsamma risker kan undvikas i och med ett proaktivt arbete. I samband att 

British Petroleum tappade 50 % av sin aktiekurs till följd av ett oljeläckage, har omvärlden sett 

till stora förändringar som skall förebygga denna sorts situation. Ekström (2016) motstrider 

dessa teorier och menar att tillämpning av ISO 14001 miljöstandard sker på grund av kunders 

krav, men även lagstiftning har påverkat att företag är ISO 14001 certifierade. Det är viktigt att 

informationsflödet i organisationen sker kontinuerligt och att ledningen tar sitt ansvar för att 

involvera hela verksamheten i nya miljöledningsprocesser. I hänsyn till Willard (2012) framförs 

att företag som lägger tillräcklig ansträngningsförmåga och engagemang på miljöstandarder 

och hållbart arbete kommer skapa vinster i finansiella mått på lång sikt. Detta sker utifrån att 

samhället skapar acceptans för företags drivande engagemang i miljömässiga 

utvecklingsprojekt som speglar en miljöekonomisk välfärd. 

 

Hart och Sharma (2004) uttalar att proaktiva arbetsstrukturer måste införas med anledning att 

problematik skall bemötas innan den utfärdats och att det krävs hantering av både direkta likväl 

som indirekta aspekter i dessa åtgärder. Reaktiva arbetsstrukturer har tidigare visat sig 

kostsamma och ineffektiva vilket stöds av Freeman (2009) som påpekar att kortsiktiga mål och 

resultat kommer påverka företag negativt på lång sikt. När företag bortser från kostnader för 

underhåll, effektivitetsåtgärder eller långsiktiga besparingar och istället ser till kortsiktiga 

finansiella vinster, kommer flera komplikationer påverka företaget. Minskad 

kundtillfredsställelse, minskad produktivitet och obalans i effektiviseringen är några exempel 
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på komplikationer. Inom Tarkett AB förklarar Ekström (2016) att indirekta miljöaspekter är en 

stor del av arbetet i verksamheten. Transportsektorn har ändrats drastiskt på Tarkett AB och 

tågtransporten har tillämpats för att minska utsläpp av koldioxid. Ekström (2016) förklarar att 

det måste finnas proaktiva arbetsstrukturer kopplade mot miljön för att undvika kostnader som 

samlas på hög. Om företag inte arbetar proaktivt kommer omställningskostnaderna bli för höga 

och företaget blir tvunget att stänga ned på grund av konkurs. 

 

Värdet av certifiering ISO 14001 förklarar Ekström (2016) som att beräkna överlevnad i värde. 

Det är kunderna och intressenterna som styr värdet av produkter som cirkulerar bland 

verksamheter och utan god kvalité kommer försäljningsmöjligheterna sjunka. Tarkett AB 

fokuserar därför mycket till marknadens behov för att säkerhetsställa att intäkter flödar in i 

verksamheten. Katsoulakos och Katsoulacos (2007) förklarar att samhället är en motiverande 

faktor för proaktiva arbetsstrukturer. När företag arbetar proaktivt i miljöfrågor som främjar 

hållbar utveckling kommer marknaden acceptera företag för dess sociala ansvar och att de 

främjar den hållbara utvecklingen. 

 

  



 

27 
 

6. Slutsatser 
Studiens frågeställning som vi ämnar besvara har formulerats enligt följande; Hur påverkas 

företags finansiella intäkter av ISO 14001 certifiering? Vårt bidrag till frågan visar stöd att det 

inte finns något enhälligt svar att ge, då företag som idag arbetar mot dessa miljökrav både har 

upplevt certifikatet som något möjliggörande, men också som något restriktivt, till att öka 

finansiella intäkter. 

 

Vad detta beror på kan förklaras av flera olika anledningar. Till att börja med, vilket har 

poängterats av Potinska, Dahlgaard och Eklund (2003), är ISO 14001 miljöstandard inte 

huvudsakligen utformat som ett prestationsmått. Att uppfylla krav för ISO 14001 är inte 

automatiskt förenligt med förbättrade prestationer, däremot hjälper det företag att etablera 

miljöledningssystem, se över sin miljöpåverkan genom interna och externa arbetsprocesser, 

vara uppdaterad kring befintliga lagar och risker och få insikt om marknadens (konsumenters) 

krav på att följa ett socialt ansvar. Således, får företag tillgång till en holistisk bild av aspekter 

som är viktiga att inkludera i deras arbetsrutiner och beslutsprocesser, vilket kan bidra till 

konstanta förbättringsmöjligheter och konkurrenskraftiga fördelar. Detta argument har fått 

medhåll från samtliga av våra korrespondenter, som förklarar att på en global och 

konkurrenskraftig marknad ser företag det som nödvändigt att visa upp ett aktivt 

ställningstagande mot miljömedvetet arbete. Om inte, skulle det innebära negativa följder på 

företagens image. Aktieägare, kunder och investerare skulle dra sig ur och istället placera tid 

och resurser hos företagens konkurrenter, vilket resulterar i förlorade intäkter. Såsom Velia 

(2016) uttrycker det, skulle företag vara ”körda” på marknaden om det inte lärde sig att 

acceptera miljöledning som en viktig målsättning. Likaså menar Franzén (2016) att 

miljöledningsstandarder idag ses som ett minikrav, ett existensberättigande, till att kunna 

bedriva verksamhet. 

 

Emellertid skall det här poängteras en viktig skillnad. Företag kan, eftersom ISO 14001 

miljöstandard är ett frivilligt verktyg, nyttja fördelar av miljöledning utan krav på certifiering. 

Krav för uppnå certifiering stadgar endast att företag skall bedriva miljöledningsmål och 

kontinuerligt sträva efter att förbättra sin verksamhet i linje intressenters krav och uppsatta 

målsättningar, men inga specifika prestanda kriterier behöver uppfyllas. I tillägg kan företag 

använda sig av andra miljöledningsstandarder för att uppnå liknande resultat, vilket Malmborg 

(2016) menar gör det omöjligt att just koppla ISO 14001 certifiering med ekonomisk tillväxt 
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eller jämföra olika företag emellan. Hur finansiella intäkter påverkas av ISO 14001 certifiering, 

varierar således från organisation till organisation, beroende hur hårt reglerade företag är av 

dess intressenter krav, lagar och dess egna engagemang. Exempelvis tycks de företag som 

endast erhåller ISO 14001 certifikat med anledning att förhålla sig till lagar och behålla god 

företagsimage, inte ha förmåga till nämnvärt påverka sina finansiella intäkter. Som Franzen 

(2016) hävdade, är dessa krav för lågt satta idag för att kunna anses som ett kraftfullt 

konkurrensmedel. På ABB AB, Ericsson AB och Tarkett AB tycks däremot ISO 14001 

certifikat utgöra en viktig komponent som i kombination med andra certifieringar (ISO 9001, 

OHMAS 18000) bidrar till att öka finansiella intäkter. Detta, tack vare företagens förmåga att 

anpassa sig till sina intressenters önskemål, reducera kostnader till följd av förbättrad 

användning av resurser och utveckla innovativa arbetsstrukturer. 

 

En annan viktig aspekt att framföra är vilken tidshorisont vi studerar ISO 14001. Här talar både 

teoretiker (Jensen, 2002; Lougee och Wallace, 2008; Queen, 2015; Freeman, 2009, Hart och 

Sharma, 2012) och empiri för att företag måste se till proaktiva och långsiktiga åtgärder för att 

se lönsamma miljöinvesteringar. När företag utvecklar strategier som riktar sig till att öka 

intressenters vinst på lång sikt, och NPV är positiv, kan investeringen ses som gynnsam för alla 

parter. I tillägg beskrivs proaktiva miljöinvesteringar bidra till indirekta finansiella fördelar, 

vilket också först visar på längre sikt. Visserligen kan ISO 14001 uppfattas som en ekonomisk 

belastning vid omfattande förändringsprocesser (Malmborg, 2016). Men då allt fler parter blir 

involverade i att ständigt förbättra sitt miljöarbete, kan nya förmågor och kompetenser föras 

fram vilket i ett långsiktigt perspektiv leder till lönsamma utvecklingsmöjligheter. Således kan 

ISO 14001 certifiering inte direkt kopplas till att öka finansiella intäkter, men innovativa 

förmågor, engagemang och proaktiva arbetsstrukturer visar sig ha ett positivt samband till att 

göra så.  
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7. Begränsningar i studien 
Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in empirisk data och 

genom en deduktiv metodik dragit logiska slutsatser för hur teori och empiri kan tolkas. Mycket 

av vårt resultat pekar för att miljöarbete är en tidskrävande process som ser till proaktiva och 

långsiktiga åtgärder för att skapa finansiella intäkter. Här kan en kvantitativ studie över en 

tidsperiod på 5 år säkerligen bidra till statistiska data och ge en mer konkret bild över hur dessa 

intäkter faktiskt har påverkats. Våra slutsatser baserar sig på uttalade erfarenheter, men inte på 

kvantifierbara mått vilket vi ser som en brist. Å andra sidan är detta en uttalad svaghet hos 

tidigare studier då det är svårt att koppla ihop miljöåtgärder i finansiella mått. Vidare, har 

studien inriktat sig till att undersöka större industrier som är internationellt etablerade och som 

i större grad måste ta hänsyn till fler aktörer. Men hur påverkas mindre och medelstora företag 

av samma miljöledning? Helt klart kommer resultatet här att skilja sig på faktorer som tillgång 

till resurser, urval av korrespondenter, geografisk placering, kultur, målsättningar, bransch etc. 

För att inkludera och jämföra sådana aspekter, krävs mer än 10 veckors tid.  

 

8. Förslag till fortsatt forskning 
Vi vill föreslå att fortsatta studier inom samma område närmare undersöker de brister vilka vi 

tidigare har presenterat ur ovanstående del. En marknad i kontinuerlig tillväxt och förändring 

behöver förstå hur arbetsstrukturer skall utformas för att bidra till både ekonomisk tillväxt i 

takt med att planeten bevaras. Ett förslag är därför att ytterligare undersöka hur värde av miljö 

skall översättas i finansiella och kvantifierbara termer.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Om Du får ge en sammanfattande bild av ISO 14001, hur skulle Du beskriva den? 

 

Vilka var drivkrafterna för att införskaffa ISO 14001? 

 

Hur har organisationen arbetat för att upprätthålla certifiering för ISO 14001? 

 

För vem är ISO 14001 viktigt?  

 

Hur följer ni upp miljömål genom alla led i organisationen? 

 

Har ni utöver kraven till att uppnå certifiering för ISO 14001 kommit att tillämpa egna krav och 

kan ni isåfall motivera varför ni har/inte har gjort detta? 

 

Om vi ser till organisationen före respektive efter införandet av ISO 14001, vilka är de största 

märkbara förändringar som har kunnat urskiljas? 

 

Jämfört med andra organisationer som inte använder ISO 14001, vilka styrkor har ni gentemot 

dessa? 

 

I teori har det framförts att ekonomi och miljö motarbetar varandra. Har ni kommit att 

uppmärksamma detta inom organisationen? 

 

Hur har ni gått tillväga för att få ekonomi och miljö att gå i samma riktning? 

 

Hur mycket skulle Du säga att licensen för ISO 14001 är värd för verksamheten i ekonomiska 

termer? 

 

Kan Du ge ett exempel på en upphandling där ISO 14001 har varit ett krav och där ni har avböjt 

ett samarbete? 

Inom vilka områden kan Ni se ett direkt samband mellan ekonomisk lönsamhet och ISO 14001? 

 



 

37 
 

Människan utmärks ofta som en rationell individ, varför tror Du att vi handlar efter ett system 

som skadar miljön, när vi är medvetna om dess konsekvenser? 

 

Ligger miljöproblematiken för långt bort för att vi skall vidta åtgärder? 

 


