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Förbättringar efter certifiering 

Certifierade verksamheter angavs vara bättre inom några områden. De hade som 

regel bättre implementerade rutiner, kunskap om miljöarbetet och bedrev ett bättre 

administrativt arbete (Erlandsson, 2016; Ferdinandsson, 2016: Gröön, 2016; 

Jacobsson, 2016; Moberg, 2016; NH, 2016; NE, 2016).  

Den stora skillnaden är att certifierade verksamheter har alla bitar av 

egenkontrollen. För certifierade verksamheter är det lättare att plocka fram 

uppgifter. De har dokumenterat egenansvar och ansvarsfördelning. Detta är 

dock ett lagkrav som gäller för alla verksamheter. (Ferdinandsson, 2016, 

personlig kommunikation: intervju, 16 juni)  



Stora verksamheter De har tid att lägga på miljöarbetet. Kunskap, tid, 

storlek och resurser, intresset, pengar…I och med att det oftast är större 

företag som är certifierade har de också fler anställda som jobbar med 

miljöarbetet. (Ferdinandsson, 2016, personlig kommunikation: intervju, 16 

juni) 

Avvikelser efter certifiering 

Majoriteten av respondenterna angav att det inte var någon större skillnad på 

inspektionsavvikelser för certifierade och icke-certifierade verksamheter. I både 

certifierade och icke-certifierade verksamheter såg inspektörerna ofta bristande 

kemikaliehantering, avfallshantering och källsortering (Ferdinandsson, 2016; 

Vestman, 2016; NH, 2016). Några respondenter ansåg att avvikelser främst 

berodde på vilken typ av verksamhet som ett företag bedrev, oavsett om 

verksamheten var certifierad eller ej (Henriksson, 2016; Romberg, 2016; Vestman, 

2016; NF, 2016). 

Skillnaden ligger i företagets kunskap och kontroll av den egna 

verksamheten. Har verksamheten bra egenkontroll, medför det oftast längre 

tillsynsintervall t.ex. vart tredje år istället för varje år. Det medför även lägre 

tillsynsavgift eftersom fungerande egenkontroll kräver mindre tillsynstid. 

(Romberg, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 8 augusti) 

Men flera respondenter svarade att de i högre grad upptäckte avvikelser inom 

egenkontrollen i företag som inte var ISO 14001 certifierade (Hammarberg, 2016; 

Henriksson, 2016: Romberg, 2016; NN, Höganäs, 2016; NN, Hässleholm 2016). 

Icke-certifierade företag sades också ha otillräcklig kunskap om riskbedömning 

(Ferdinandsson, 2016). 

Vanligare med brister i egenkontroll hos icke-certifierade företag, det vill 

säga, bristfälligt dokumenterad ansvarsfördelning, ingen systematisk 

riskbedömning, avsaknad av eller dåligt uppdaterade kontrollrutiner etc. 

(Hammarberg, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 2 augusti) 

Att det uppstod brister hos icke-certifierade verksamheter kunde möjligtvis bero på 

att företagen inte lagt ned så mycket tid på att fundera kring sina miljöpåverkande 



aspekter och riskbedömning (Ferdinandsson, 2016;). Även utan certifiering hade 

en del verksamheter en väl fungerande egenkontroll. 

Vissa verksamheter har väl utvecklad egenkontroll, men har inte certifierat 

sig på grund av kostnaden och administrationen som det medför och 

naturligtvis att de inte har någon större efterfrågan från kunder på att vara 

certifierade.. (Hammarberg, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 2 

augusti)  

Sammanställning av avvikelser 

I tabell x redovisas en sammanställning av inspektionsavvikelser för 8 stycken ISO 

14001-certifierade företag. Fyra stycken belägna i Malmö, och fyra stycken belägna 

i Göteborg. Företagen i Göteborg inspekterades av miljöförvaltningen mellan år 

2012 och år 2016 och företagen i Malmö inspekterades mellan år 2005 och år 2014. 

I tabellen anges hur många år företagen varit certifierade vid tidpunkten för 

inspektionen. I tabellen anges inom vilka områden avvikelser från lagkrav noterats, 

enligt tillsynsinspektörens tolkning av gällande lagkrav. Det nämndes också i 

rapporterna att det kunde finnas fler brister än vad som noterades under 

inspektionen. 

Endast ett av företagen var helt utan anmärkningar (tabell 1). Avvikelserna för 

resterande 7 företag var vitt skilda. Allt från otillräcklig egenkontroll-

dokumentation till avsaknad av invallning för cisterner. För de företag där 

avvikelser för utsläpp till vatten och luft noterats, saknades framförallt 

dokumentation om mätningar. De avvikelser som flest företag saknade var 

otillräcklig dokumentation av kemikalier, förvaring av kemikalier och 

avfallshantering, vilket inte mötte lagkraven enligt inspektörernas tolkning. Det 

företag som hade flest avvikelser, företag E (17 år efter certifiering), byggde ut sin 

verksamhet vid tiden för inspektionen. 

 

Företag A B C  D E F G H 

Verksamhet 

Livsme

del 

Lackeri

ng 

Lackeri

ng 

Livsme

del 

Livsme

del 

Tryck

eri 

 Met

all 

Drivmede

l  

År efter 

certifiering 2 år 2 år 8 år 4 år 17 år 8 år 9 år 4 år 



Inga 

avvikelser OK               

Utsläpp till 

luft      X   
Utsläpp till 

vatten     X    
Utsläpp till 

mark         
Kemikalier 

förvaring    X X   X 

Spillolja 

invallning    X     

Dieselcister

n     X    

Olje-

avskiljare     X    

Hushålls-

avfall  X       
Förpacknin

gar  X  X     
Metallspån       X  

Material-

återvinning     X    
Farligt 

avfall 

hantering   X      
Farligt 

avfall 

förvaring       X  
Egenkontrol

l kemikalie-

förteckning   X X      
Egenkontrol

l kemikalie-

hantering     X    

Buller   X      
Kompletteri

ngar        

Utsläpp 

VOC 

 



Varför har ISO 14001 certifierade företag avvikelser? 

Avvikelser i egenkontrollen sades bero på att rutiner inte implementerats fullt ut i 

verksamheten, detta misstänkte flera inspektörer berodde på bristande kunskap, 

intresse och engagemang från ledningen samt kunde vara ett resultat av att 

miljöarbetet delegerats till konsulter (Hammarberg, 2016; Hatt, 2016; Romberg, 

2016; Vestman, 2016; NE, 2016: NH, 2016). Ofta kände inte personalen till 

miljöarbetet i ett företag om de inte själva hade något direkt miljöansvar. 

Alltför ofta träffar jag på verksamheter som fått hjälp av en konsult som gjort 

allt arbete med ISO-certifieringen. Sedan står papperen i pärmar i en hylla 

som ingen i verksamheten tittar i. Det stora felet är att personalen inte varit 

involverad i processen med att ta fram materialet och därför vet de heller 

inte hur de ska använda materialet och jobba vidare med ständiga 

förbättringar. (Vestman, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 2 

augusti) 

Det jag har märkt är att man i dessa fall förlitar sig för mycket på 

certifieringssystemet och inte har någon lokalt på företaget som har tid och 

mandat att arbeta med dessa frågor. Man hyr till exempel in någon konsult 

eller har någon som kommer från huvudkontoret på annan ort som sköter 

dokumentationen och deltar vid revisioner etc. Det innebär att när vi ställer 

frågor i tillsynen så lämpar man i princip över en hyllmeter pärmar, eller 

digitalt, med certifieringssystemet och ber oss att leta själva efter svaren. …. 

Jag har ett par gånger råkat ut för att lokalt ansvarig inte ens är på plats 

när vi särskilt har bokat tid med den personen för inspektion. (NE, 2016, 

personlig kommunikation: enkätsvar, 2 augusti) 

Förutom problemet med konsulter angav två respondenter att ansvaret för 

miljöarbetet i allt för hög grad lades på en enskild medarbetare och att kunskapen 

stannade hos denna (Jacobsson, 2016; NG, 2016) 

Om denna person försvinner är det svårt att genomföra miljöarbetet. Om fel 

person lämnar så missas saker … ansvariga har delegerat och det saknas 

kunskap om helheten.. (Jacobsson, 2016, personlig kommunikation: intervju, 

20 juni) 

Något som ifrågasattes var varför ISO 14001-certifierade verksamheter som inte 

skött sig, trots allt fick behålla sin certifiering 



Hur länge dröjer det innan ett certifieringsorgan drar in en certifiering? Vi 

har i stort sett ingen kontakt med certifieringsorganen i samband med deras 

granskning av de olika verksamheterna, vilket jag anser vara en stor brist i 

systemet (Erlandsson, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 2 augusti).

Den andra delen av resultatet behandlar det andra delen av syftet i uppsatsen, hur 

företag kan uppfylla lagkrav. 

För att kunna bedriva ett bättre miljöarbete, inte bara i mindre företag utan 

även i större, angav de flesta respondenter att egenkontrollen behövde arbetas 

igenom, rutiner skrivas ner och implementeras i verksamheten (Hammarberg, 

2016; Henriksson, 2016: Jacobsson, 2016; Karlsson, 2016; Romberg, 2016; NB, 

2016).  

Ta reda på vilka processer som finns i verksamheten - huvudprocesser och 

stödfunktioner-, dokumentera befintliga rutiner och förbättra dem 

tillsammans med personalen. Implementering är jätteviktig! Då dyker 

effektiviseringsmöjligheter upp, när personalen är engagerad. Det finns en 

rad redskap som kan hjälpa företag att minska sina kostnader t.ex. kontroll 

av användningen av råvaror, kemikalier, energi, vatten m.m. (Romberg, 

2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 8 augusti) 

Utbildning av personal var avgörande, tyckte två respondenter (Jacobsson, 2016; 

Vestman, 2016).  

Engagera personalen och utbilda dem. Många av avfallsbolagen har bra och 

generella miljöutbildningar. Utse personer i personalen som har befogenhet 

att ta beslut i olika miljöfrågor. Fundera på vad i verksamheten som ger 

upphov till störst miljöpåverkan och jobba vidare med de miljöaspekter som 

gett högst poäng. Fråga gärna miljöinspektören, vi är inte bara 

kontrollorgan utan vi ska också ge råd. Jag brukar alltid tipsa om att göra 

en energikartläggning. Styr upp inköp av kemikalier. Inventera vad som finns 

och fundera sedan på vilka som behövs och vilka kemikalier som köps in av 

slentrian. Se över avfallshanteringen. Oftast är det billigare och mer 

miljövänligt om verksamheten sorterar direkt istället för att hyra 



blandcontainrar. (Vestman, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 2 

augusti) 

Flera inspektörer ansåg att företaget behövde ta hjälp från experter för att undvika 

att bli hemmablinda (Ferdinandsson, 2016; NE, 2016; NG 2016). I de fall experter 

togs in var det viktigt att de inte tog över hela ansvaret för miljöarbetet (NE, 2016). 

Samma respondent tyckte att företag borde värdera miljöarbetet på samma sätt som 

de värderar sin ekonomi. 

Att ledningen visar sitt engagemang i frågan, att man har någon lokalt som 

har tid och mandat att jobba med miljöfrågorna och att man tar in 

utomstående hjälp när det behövs. Jag har sett exempel på verksamheter där 

man lagt mycket tid och kraft i onödan på saker som en konsult hade kunnat 

fixa ganska enkelt. Att man börjar tänka på miljöarbetet på samma sätt som 

man tänker på sin ekonomi. Det är inga konstigheter för ens det minsta 

företag att anlita hjälp/anställa för bokföring, fakturahantering eller en 

revisor, däremot verkar det vara både en mental och ekonomisk tröskel för 

att anlita hjälp i sitt miljöarbete. Det är dock viktigt att behålla kontrollen 

över sitt miljöarbete på samma sätt som man ser till att behålla kontrollen 

över sin ekonomi, även om man tar in utomstående hjälp. (NE, 2016, 

personlig kommunikation: enkätsvar, 2 augusti). 

Alternativ till ISO 14001-certifieringen som angavs var exempelvis 

miljödiplomering. En  respondent angav att företag borde ha som ambition av att 

miljöcertifiera företaget (NG, 2016). 

Kolla vilket koncept/certifiering som ger mest relevans för verksamheten. 

Om kostnaden för certifiering är för hög, börja med att ta in det som funkar. 

(Hatt, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 3 augusti) 

För mindre företag i Göteborg är det bra att vara diplomerad, exempelvis 

för nystartade verksamheter. Man pratar om lagstiftning, säkerhetsdatablad. 

Tar upp en del tips … Fordonsindustrier, entreprenörer etc. skulle ha nytta 

av en miljödiplomering. (Jacobsson, 2016, personlig kommunikation: 

intervju, 20 juni) 

Ytterligare tips var att företag samarbetar med andra företag inom samma bransch 

och även borde vända sig till branschorganisationer. 



De skulle också ta kontakt med andra företag inom branschen för att få tips 

och råd hur miljöarbetet skulle kunna utvecklas och att försöka samarbeta. 

(NG, 2016, personlig kommunikation: enkätsvar, 4 juli) 

Ju bättre branschorganisationer desto bättre miljöarbete – exempelvis 

tandläkare är bättre om de är med i en branschorganisation. 

Branschorganisationer, energitillsyn, samverkansprojekt med andra företag 

innebär ofta ett bättre miljöarbete…Just att företag inte behöver arbeta med 

miljöarbetet ensamma eftersom det behövs tid för att hitta rätt. 

(Ferdinandsson, 2016, personlig kommunikation: intervju, 16 juni) 
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Elektroniska källor 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
http://www.iso.org/iso/home/about/iso-and-smes.htm
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljofarlig-verksamhet/operativ-tillsyn/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljofarlig-verksamhet/operativ-tillsyn/Pages/default.aspx


http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/tillsyn/Pages/varfor-tillsyn.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/tillsyn/Pages/varfor-tillsyn.aspx




Sökmotor Söktermer 
Antal 

träffar 

Peer 

reviewed 

Relevanta 

källor 

Dubb-

letter 

Valda 

källor 

Lubsearch 

"environmental 

management syste*" 5848 3363       

Lubsearch EMS 61042 38552       

Lubsearch "ISO 14001" 4625 2131       

Lubsearch 

SMEs "environmental 

management syste*" 263 88 (191) 18 9 9 

Lubsearch SMEs EMS 251 106 (182) 13 6 7 

Lubsearch SMEs "ISO 14001" 244 53 (126) 20 5 15 

Lubsearch 

liability "environmental 

management syste*" 115 26 12 1 11 

Lubsearch liability EMS 253 119 (150) 4 0 4 

Lubsearch liability "ISO 14001" 25 6 3 3 0 

Lubsearch 

legal compliance 

"environmental 

managment syste* 25 11 5 2 3 

Lubsearch legal compliance EMS 15 9 6 3 3 

Lubsearch 

legal compliance ISO 

14001 17 9 6 6 0 

Lubsearch 

legal demands 

"environmental 

management syste*" 18 7 5 0 5 

Lubsearch legal demands EMS 24 15 4 4 0 



Lubsearch 

legal demands "ISO 

14001" 16 4 4 4 0 

Lubsearch 

state supervision 

"environmental 

management syste*" 0 0 0 0 0 

Lubsearch state supervision EMS 36 30 0 0 0 

Lubsearch 

state supervision "ISO 

14001" 1 0 0 0 0 

Lubsearch 

governmen* 

supervision 

"environmental 

management syste*" 2 2 0 0 0 

Lubsearch 

governmen* 

supervision EMS 9 5 0 0 0 

Lubsearch 

governmen* 

supervision ISO 14001 0 0 0 0 0 
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