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Sammanfattning 

 

Standarder för ledningssystem är ett hjälpmedel för företag och myndigheter att bedriva 

arbete i en viss fråga. Spridningen och etableringen av ledningssystemstandarder är beroende 

av flera faktorer.  

I och med lanseringen av det nya ledningssystemet för trafiksäkerhet, ISO 39001, vill 

Trafikverket förstå vilka framgångsfaktorer som finns för ett väletablerat ledningssystem. 

Detta görs genom att utvärdera ett ledningssystem som har kommit att få god global spridning 

och etablering, miljöledningssystemet ISO 14001. 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka framgångsfaktorerna är för etableringen och 

spridningen av miljöledningssystemet, ISO 14001, för att sedan se om dessa går att applicera 

på trafiksäkerhetsledningssystemet, ISO 39001.  

För att besvara detta genomfördes en litteraturstudie som kompletterades med en empirisk 

undersökning. Den empiriska undersökningen utgjordes av semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes med fyra aktörer med god kännedom om den nya trafiksäkerhetsstandarden.  

Uppsatsen visade att de framgångsfaktorerna som kan relateras starkast till ISO 14001 är dess 

koppling till ISO 9001, den rådande tidsandan samt fördelar som ökade marknadsandelar 

genom god publicitet vid certifiering. De krav som ställdes på underleverantörer från redan 

certifierade företag är också en betydande faktor. 

Även om trafiksäkerhet fått större utrymme på världsagendan under senare år var inte 

trafiksäkerhetsengagemanget lika stort vid lanseringen av ISO 39001 som miljöengagemanget 

var vid lanseringen av ISO 14001. Spridningen av ISO 39001 beror även på regeringsstöd, 

med förhoppning om att den införs i lagstiftningen då nollvisionen är ett riksdagsbeslut.  

Den offentliga sektorn tog initiativ till arbetet med ISO 39001 och efterfrågan kan bidra till att 

ISO 39001 når stora framgångar inom den offentliga sektorn.  

ISO 39001 har föregåtts av en nollvision och en nationell branschspecifik säkerhetsstandard 

som har banat vägen för standarden inom vissa sektorer. De verksamheter som inför ISO 

39001 kommer troligtvis göra detta för att uppfylla marknadskrav och myndighetskrav. 

En viktig framgångsfaktor för ISO 39001 är att den ger förutsättningar för företag att ställa 

krav på sina underleverantörer, något som bekräftades vid intervjuerna. 

 

Nyckelord: Miljöledningssystem, ISO 14001, ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO 39001, 

spridning, etablering. 



 
 

Abstract 

 

A management system standard is a tool for companies and authorities to conduct work 

regarding a particular issue. The distribution and establishment of these standards is 

depending on several factors.  

As to the launch of the new Road Safety Management System ISO 39001 the Swedish 

Transport Administration wants to understand the success factors for a well-established 

management system. This is done by evaluating the Environmental Management System ISO 

14001, a management system that has a good global distribution and establishment. 

The purpose of this paper is to examine the success factors for the establishment and 

distribution of the Environmental Management System, ISO 14001. Thereafter see if it is 

possible to apply these success factors on the Road Safety Management System ISO 39001.  

To answer this, a literature study was conducted as well as an additional empirical study. The 

empirical study consisted of semi-structured interviews, conducted with four participants who 

have good knowledge about the Road Safety Management System. 

The paper showed that the success factors that can be related most strongly to ISO 14001 are 

its connection to ISO 9001. Also the prevailing zeitgeist was a major contributory factor as 

well as increased market shares through good publicity by certification. The demand of 

certification on suppliers from already certified companies are also a major factor. 

Even though road safety has got more attention on the world agenda in recent years; the road 

safety commitment was not as great at the launch off ISO 39001 as the environmental 

commitment was at the launch of ISO 14001.  

The spread of ISO 39001 is also dependent on government support; with the expectation that 

it will be introduced into the Swedish legislation as the Vision Zero is a parliamentary 

decision.  

The initiative to ISO 39001 was taken by the public sector so the question of demand can 

contribute so that ISO 39001 reaches greater success in the public sector in the initiating stage 

ISO 39001 have been preceded by a Vision Zero and a national industry-specific safety 

standard that have paved the way for standards in certain sectors. Businesses who adopt ISO 

39001 will probably do so in order to meet market demand and regulatory demands. 

A key success factor for ISO 39001 is that the management system provides the condition for 

certified companies to set demands on their subcontractors to meet the requirements in the 

management system. This was confirmed in the interviews where all respondents. 

 

Keywords: Environmental Management Standard, ISO 14001, Road Safety Management 

System, ISO 39001, distribution, establishment. 
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1. INTRODUKTION 

I introduktionskapitlet beskrivs tillkomsten och uppbyggnaden av ISO 14001, därefter 

tillkomsten och uppbyggnaden av ISO 39001. Därtill redovisas skillnaderna mellan ISO 

14001 och ISO 39001. Fortsättningsvis beskrivs problemformuleringar, frågeställning och 

syfte. Slutligen presenteras uppsatsens avgränsningar och anmärkningar.  

 

1.1 Inledning och bakgrund  

 

Standarder finns framtagna inom en rad olika områden och för många olika branscher med 

syfte att strukturera och underlätta arbetet kring en viss fråga. Standarder finns för allt från 

utformning av skruvar och spikar till kvalitet- och miljöledningssystem för organisationer och 

företag. Hur god etablering och spridning en standard får beror på ett antal olika faktorer, 

faktorer som är varierande för enskilda standarder. (www.sis.se, 2013-05-21)  
 

Som utövare av en verksamhet finns det många olika aspekter som måste tas i beaktning för 

att verksamheten ska bli framgångsrik. För att bedriva arbete i en viss fråga kan 

verksamhetsutövare välja att använda standarder. En standard är ett dokument som ställer 

krav, specifikationer eller riktlinjer som kan användas för att garantera att de material, 

processer och tjänster som används är lämpliga för sitt ändamål. (www.iso.org,
A
 2013-03-15) 

En av de standarder för ledningssystem som fått absolut störst global spridning är ISO 14001.  

Standarden är ett miljöledningssystem som syftar till att hjälpa organisationer att styra sitt 

miljöarbete på ett enhetligt, strukturerat och systematiskt sätt. (ISO 14001:2004)  

 

Upphovet till ISO 14001 initierades på 1980- och 1990-talet då det växte fram en allmän 

uppfattning att det var nödvändigt med en global planering för användning av jorden och dess 

naturresurser för att upprätthålla planetens förmåga att stödja framtida generationer. I och med 

Världskommissionens slutrapport för miljö och utveckling, Vår Gemmensamma Framtid, 

1987, fick denna tanke en benämning; Hållbar utveckling.  

Vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 1992, introducerades 

begreppet för världen (Tibor & Feldman, 1997). I samband med FN-konferensen publicerade 

rapporten Changing Course av World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) vilken kopplas ihop med utvecklingen av ISO 14001. (Ammenberg, 2012). 

 

Inför Rio-konferensen tog det internationella näringslivet initiativ till det 

standardiseringsarbete som kom att bli ISO 14000-serien. Ansvaret för att utforma de 

internationella miljöledningssystemen anförtroddes ISO och år 1993 tillsattes en ansvarig 

teknisk kommitté, TC 207 Environmental Management. Den första upplagan av ISO 14001 

utkom år 1996. (Naturvårdsverket, 2003) 

Innan ISO 14001 hade det tagits fram andra ledningssystem, som till exempel 

miljöledningssystemet EMAS, Eco-Management and Audit Scheme, som är en EU-

förordning och utkom redan 1993, samt kvalitetsstandarden British Standard 5750 som var 

den första nationellt heltäckande standarden som lanserades globalt, år 1979. Denna standard 

har starkt influerat alla efterföljare gällande struktur. (Ammenberg, 2012) 

 

http://www.sis.se/
http://www.iso.org/
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1.1.1 ISO (International Organization for Standardization) 

 

Det finns flera internationella organisationer som utvecklar standarder med global spridning 

men världens mest framgångsrika, både när det gäller antal medlemsländer och antalet 

publicerade standarder, är ISO. 

ISO grundades år 1946 vid en konferens i London, genom en sammanslagning av två redan 

existerande standardiseringsorganisationer; ISA (International Federation of the National 

Standardizing Association) och UNSCC (United Nations Standards Coordinating 

Committee). Syftet med ett globalt oberoende, icke-statligt, standardiseringsorgan var att 

standardiseringen skulle ske på ett demokratiskt sätt utan att vara allt för kostsamt.  

Sedan sin tillkomst har ISO:s medlemsländer ökat avsevärt, främst tack vare den globala 

omstruktureringen av politiken samt en bättre förståelse för ISO:s kärnverksamhet. ISO består 

i dag av ledamöter från de nationella standardiseringsorganen i drygt 160 länder och är indelat 

i 180 olika tekniska kommittéer (TC), till skillnad från 67 stycken år 1946. Dessa är var och 

en specialiserade på att utarbeta standarder inom ett specifikt område. (www.iso.org,
B
 2013-

03-15)  

 

1.1.2 Standardisering 

 

Grunden för många standarder är gemensam och utgörs av fyra strategiska byggblock som 

man cykliskt arbetar med under hela ledningssystemsarbetet, men kan även tillämpas för 

enskilda problem. Denna strategi kallas PDCA-cykeln och står för Plan (Planera) – Do 

(Genomföra) – Check (Följa upp) – Act (Agera).  

I det första blocket, Planera, så analyserar man verksamhetens utgångsläge och sätter upp 

relevanta mål. För att dessa sedan ska nås så genomför man i det andra blocket handlingar och 

aktiviteter som leder till detta. Fortsättningsvis i tredje blocket, Följa upp, ser man om målen 

har nåtts, om rutiner har följts och om de håller sig inom ramverket, och avvikelsehantering. 

Slutligen, i det sista blocket, Agera, åtgärdar man brister och försöker förbättra situationen 

utifrån uppföljningen och analysen. När det gäller utveckling och förbättring är det av 

naturliga skäl centralt att arbeta med mål och avvikelsehantering. (Ammenberg, 2012). 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av PDCA-cykeln. (Egenarbetad bild utifrån Ammenberg, 2012) 

 

http://www.iso.org/
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1.1.3  Miljöledningssystem – ISO 14001   

 

Det har blivit allt mer grundläggande för verksamheter att begränsa den miljöpåverkan som 

orsakas av deras produkter eller tjänster. Syftet med att introducera ett miljöledningssystem är 

att det ska bidra till att förbättra verksamhetens miljöarbete. Förbättringsåtgärder görs på 

grund av nya ekonomiska styrmedel, allt hårdare lagstiftning och ett ökat miljöintresse hos 

berörda intressenter. (ISO 14001:2004) 

Initiativet till tillämpning av ledningssystem kommer oftast från organisationens ledning och 

utan ledningens engagemang blir det svårt att nå önskade resultat. Organisationer kan på 

frivillig basis välja att få sina ledningssystem granskade av en tredje part och, om kraven 

uppfylls, erhålla en certifiering enligt ISO 14001. De krav som måste uppfyllas för att bli 

certifierade är ett femtiotal ”skall-krav”. (Ammenberg, 2012) 

 

När man bestämt att man vill införa ett miljöledningssystem så kartlägger organisationen sin 

miljöpåverkan och identifierar sina miljöaspekter. Genom att värdera dessa tas de betydande 

miljöaspekterna fram. Avsikten med ledningssystemet är att reglera och övervaka de 

betydande miljöaspekterna, vilka ligger till grund för miljöpolicy och miljömål. I 

miljöpolicyn klargörs organisationens syn på miljöfrågor samt vilken ambitionsnivå deras 

miljöarbete har. Det ska även framgå att organisationen åtar sig att följa gällande 

miljölagstiftning och att de ska ständigt förbättra sitt miljöarbete.(Ammenberg, 2012) 

 

För att lyckas med styrning och kontroll av en organisation, etableras ett ansvar och 

befogenheter fördelas samt att rutiner utarbetas för viktiga aktiviteter, inklusive rutiner för 

övervakning och mätning. Vidare ska personal och uppdragstagare som på något sätt kan 

påverka de betydande miljöaspekterna ha lämplig kompetens, vilket kan säkerställas genom 

till exempel utbildning.  

För att kontrollera uppföljning av miljöarbetet så finns avvikelsehantering, intern och extern 

revision samt ledningens genomgång. (Ammenberg, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vanliga arbetssteg i miljöledningssystem, med huvudsyftet att uppnå en ständig förbättring av 

miljöprestanda. (Egenbearbetad bild efter Ammenberg, 2012) 
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1.1.4 Ledningssystem för trafiksäkerhet - ISO 39001 

 

Osäkerheten i vägtransporten orsakar betydande förluster, både i människoliv och 

ekonomiskt. Under år 2004 skadades över 50 miljoner mäniskor och dog 1,2 människor i 

trafikolyckor, världen över. Prognoser visar att dessa siffror kommer öka med 65 procent 

under de närmaste 20 åren om det inte vidtas åtgärder för att förebygga dödsolyckor i 

vägtrafiken. Trafiksäkerhetsproblemen ökar främst i utvecklingsländer medan situationen 

långsamt förbättras i industriländer. (Peden, M., m.fl., 2004) Ett effektivt sätt att bedriva 

trafiksäkerhetsarbetet är att fastställa kvantifierade mål för minskning av trafikolyckor. 

(OECD, 2008). Bland annat så har den Europeiska Unionen satt ett övergripande mål om att 

minska de allvarliga trafikskadorna, och även halvera antalet dödsolyckor mellan 2011 och 

2020. (European Commission, 2010) 

 

Initiativtagare till skapandet av ISO 39001var det svenska standardiseringsorganet SIS och 

Trafikverket. Ledstjärna för ledningssystemet, som lanserades i slutet av 2012, har varit 

Trafikverkets nollvision. (ISO 39001:2012) 

Standarden är ett hjälpmedel för såväl offentliga som privata organisationer och visionen 

bakom framtagandet av ISO 39001 är att det ska bli en reduktion, och så småningom 

eliminering, av dödsfall och allvarliga skador i vägtransportsystem. Ledningssystemet ska 

agera som en strategi för att använda och sprida bästa praxis och leda till överföring av 

kunskap från experter på trafiksäkerhet till användaren av ledningsstandarden. Syftet är även 

att fördela ansvaret av trafiksäkerheten och skapa ett samarbete mellan olika 

branschverksamheter. (ISO 39001:2012) 

För att ett samarbete mellan olika branschverksamheter ska vara möjligt måste etableringen 

och spridningen av ISO 39001 nå många olika företag och branscher. Om spridningen av det 

nya ledningssystemet kan nå samma framgång som ISO 14001 finns det goda möjligheter att 

det i framtiden kommer vara mycket säkrare att färdas i vägtrafiken. (ISO 39001:2012) 

Sedan tidigare fanns en nationell och branschspecifik trafiksäkerhetsstandard baserad på 

ledningsprinciperna i ISO 14001 och som har implementerats i 141 åkeriföretag i Sverige. 

Denna togs fram på initiativ av Sveriges Åkeriföretag år 2003. (Sveriges Åkeriföretag, 2012) 

 

Regeringens och trafikverkets nollvision är inte bara en framtidsvision och ett moraliskt 

förhållningssätt utan också en handlingsplan fastställd genom beslut i riksdagen, där det 

långsiktiga målet är att människor varken ska dö eller skadas allvarligt i olyckor inom 

vägtransportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet innebär att människans förutsättningar och 

begränsningar ska ligga till grund för utformning och anpassning av gator, vägar och fordon. 

Nollvisionen betonar även att alla delar i vägtransportsystemen hör samman, där en olycka 

beror på att komponenterna inte funktionerar tillsammans, och att ansvaret delas mellan de 

som utformar och de som använder vägtransportsystemen. Sedan nollvisionens etablering år 

1997 har antalet dödolyckor i vägtrafiken minskat. (www.trafikverket.se, 2013-03-18). 

 

Förutom trafikmyndigheter så finns det andra aktörer i samhället som också bedriver arbete i 

linje med nollvisionen. Flera fordonstillverkare formulerar sin vision om ett säkert system 

utifrån nollvisionen. Ett exempel är Volvo Personvagnar vilkas vision är att de till år 2020 

http://www.trafikverket.se/


5 
 

inte ska förekomma några allvarliga olyckor eller dödsfall i eller av en Volvobil, detta i linje 

med en lång tradition med fokus på säkerhet. (Volvo Car Corporation, 2009) 

 

Om en organisation beslutat att följa trafiksäkerhetsstandarden så åtar de först att arbeta 

utifrån nollvisionen samt att de kartlägger inverkan som organisationen kan ha på 

trafiksäkerheten. Förutsättningarna för företagen att på olika sätt påverka trafiksäkerheten 

beror på, bland annat, anställdas användning av vägtransportsystemet i och med arbete, och 

transport av gods och passagerare. Även verksamheter som genererar mycket trafik till och 

från platser som organisationen styr eller påverkar, till exempel stormarknader eller skolor, 

har inverkan på trafiksäkerheten. Samt företag som utvecklar tjänster och produkter för 

vägtransportsystem, såsom transporttjänster men även planering och utformning av 

infrastruktur, samt underhåll. (ISO 39001:2012) 

Efter detta fastställs övergripande mål och mätbara detaljerade mål väljs utifrån ett antal 

trafiksäkerhetsfaktorer som är lämpliga för organisationens förutsättningar. 

Trafiksäkerhetsfaktorerna kan, bland annat, vara att ta hänsyn till säker hastighet och 

användning av lämpliga vägar beroende på fordonsslag, last och utrustning. Även säker 

utformning av vägsystem och körning med söker hastighet med hänsyn till fordonsslag, 

trafik- och väderförhållanden. Samt agerande efter olycka och förares kondition, särskilt med 

hänsyn till trötthet, distraktion, alkohol och droger, är några av trafiksäkerhetsfaktorerna. 

(ISO 39001:2012)  

 

Skilda förutsättningarna för skilda företag gör att vissa av trafiksäkerhetsfaktorerna är mer 

aktuella än andra. Till exempel så kan lämpliga trafiksäkerhetsfaktorer för ett lastbilsföretag 

vara kvalificerade färdigheter och ett lämpligt beteende, särskilt genom att hålla hastigheten 

och förarens kondition. Även val av fordon som är bäst lämpat för uppgiften och en säker 

färdplanering för att säkerställa lämpligast vägval, hastigheter och kör-/vilotider. Samt hänsyn 

till andra oskyddade trafikanter i vägtrafiken och beredskap för krissituation om en 

trafikincident skulle inträffa. (ISO 39001:2012)  

 

ISO 39001 är likt ISO 14001 strukturerat utifrån PDCA-cykeln, dock skiljer sig innehållet i 

ISO 39001 från ISO 14001 på fyra punkter.  

1. I ISO 14001 är ett generellt krav att organisationen ska definiera och dokumentera 

omfattningen av sitt ledningssystem. Enligt ISO 39001 ska man även identifiera sin roll i 

vägtransportsystemet, och hur processer, tillhörande aktiviteter och funktioner kan ha 

inverkan på trafiksäkerhetssystemet samt bestämma samspel och sekvens mellan dessa. (ISO 

39001:2012) 

 

2. Enligt ISO 39001 ska det vara ledningens ansvar att anta nollvisionen som det 

övergripande, långsiktiga trafiksäkerhetsmålet, liksom att besluta om kortsiktigare 

trafiksäkerhetsmål. För att de beslutade trafiksäkerhetsmålen ska nås behöver ledningen se till 

att organisationen bidrar till utvecklingen av ett säkert transportsystem. Detta görs genom att 

aktivt arbeta med andra intressenter samt att det inom organisationen finns tydliga och 

lättillgängliga processer och lämpligt engagemang på alla nivåer. 

Ledningen ska utifrån tillgänglig information prioritera strategiska åtgärder som ger 
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ledningssystemet avsedda resultat. De ska även distribuera resurser så att upprättande, 

införande och förbättring av ledningssystem sker samt att all relevant personal är införstådd 

med betydelsen av att relevanta lagar följs för att ledningssystemet ska leda till avsett resultat. 

(ISO 39001:2012)   

 

3. I planeringsfasen ska organisationen sätta relevanta och, om det är praktiskt möjligt, 

mätbara övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål, liksom man enligt ISO 14001 ska 

sätta miljömål. För att övervaka och mäta i vilken grad trafiksäkerhetsmålen uppfylls ska 

organisationen specificera mått och kriterier med trafiksäkerhetsfaktorer som grund. 

Trafiksäkerhetsfaktorerna innefattar riskexponering, slutliga trafiksäkerhetsindikatorer samt 

underliggande trafiksäkerhetsfaktorer. Faktorer kring riskexponering består av färdsträcka och 

trafikvolym, där trafikvolym innefattar fordon- och trafikslag. De slutliga 

trafiksäkerhetsindikatorerna är till exempel antal dödsfall eller allvarligt skadade personer.  

De underliggande trafiksäkerhetsfaktorerna är kopplade till planering, utformning och 

användning av vägnätet och de tjänster och produkter som används i vägnätet samt villkoren 

för att dessa ska få tillträde till vägarna. Några av de underliggande trafiksäkerhetsfaktorerna 

är kopplade till rehabilitering och räddning av trafikolycksoffer. (ISO 39001:2012) 

 

4. Slutligen bör organisationer som följer ISO 39001 ha rutiner för att dokumentera, utreda 

och analysera trafikolyckor eller andra incidenter som denna är inblandad i och som lett till, 

eller riskerade att leda till, dödsfall och allvarliga personskador. Detta med avsikt att utreda 

bakomliggande faktorer som organisationen har möjlighet att styra och påverka och som kan 

orsaka och medverka till att dessa incidenter inträffar. Men även för att identifiera behovet av 

trafiksäkerhetskorrigerande åtgärder samt möjligheten till skadeförebyggande åtgärder. (ISO 

39001:2012)  

 

Vid införandet av miljöledningsstandarden, ISO 14001, är det inte ett övergripande mål att 

man ska anta ett övergripande långsiktigt miljömål på samma sätt som man enligt ISO 39001 

ska anta och införa nollvisionen. 

De trafiksäkerhetsmål som sätts i och med införandet av ISO 39001 väljs från en lista utifrån 

organisationens förutsättningar. Det finns ingen liknande lista för miljöledningssystemet där 

man kan välja miljömål, utan det är helt upp till organisationen att sätta egna miljömål utifrån 

de miljöaspekter som verksamheten ger upphov till.  

Enligt ISO 39001 ska det genomföras en utredning vid uppkomsten eller risken för uppkomst 

av incidenter, det finns inget motsvarande krav i ISO 14001 att man bör genomföra 

utredningar vid upptäckten av negativ miljöpåverkan. (ISO 14001:2004)
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1.2 Problemformulering 

 

Förhoppningen och ambitionen från Trafikverket är att spridningen och etableringen av ISO 

39001 ska nå stora framgångar. För att Trafikverket ska få bästa möjliga förutsättningar för 

lanseringen och kunna främja spridningen i sitt arbete kan det vara till hjälp att studera ett 

ledningssystem som har haft god spridning och etablering. Därför kommer följande rapport 

granska framgångsfaktorerna bakom spridningen och etableringen av ISO 14001, 

ledningssystemet för miljö, för att sedan se hur dessa kan appliceras på spridningen av ISO 

39001. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att utreda vilka framgångsfaktorer som fanns för etableringen och 

spridningen av miljöledningssystemet, ISO 14001, för att sedan se om det går att dra någon 

nytta av liknande framgångsfaktorer vid lanseringen av trafiksäkerhetsledningssystemet ISO 

39001. Rapporten ska även innefatta vad det finns för fördelar med användningen av ISO 

39001, detta genom intervjuer med utvalda berörda parter.  

 

1.4 Avgränsning 

 

I denna rapport kommer spridningen och etableringen av ISO 14001, främst inom Sverige, 

behandlas. Innehållet och skillnaden i innehåll mellan ISO 14001 och ISO 39001 kommer inte 

diskuteras vidare än vad som gjorts i introduktionskapitlet.  

Presentationen av ISO 14001 spridning och etablering avser främst år 1995 till år 2000. Då 

det är de första åren av ISO 14001 spridning som är mest relevant att undersöka. Detta för att 

det endast är den initierande spridningen och etableringen av ISO 39001 som ska behandlas. 
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2. MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som används i uppsatsen. Därefter görs en granskning av 

metoden och slutligen diskuteras uppsatsens tillförlitlighet.  

 

2.1 Litteratursökning 

 

För att ge svar på uppsatsens syfte har det primärt genomförts en litteraturstudie kring 

implementeringen av ISO 14001 bland företag, verksamheter och myndigheter i Sverige. 

Informationen presenteras i uppsatsens tredje kapitel.  

Vid litteraturstudien användes böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar och under 

informationssökning till litteraturstudien har databaserna OneSearch och Libris använts, och 

även universitetsbibliotekets katalog. 

Sökorden som användes var ISO 14001, miljöledningssystem, spridning, etablering, 

certifiering, implementering, environmental management system, certification, 

implementation samt diffusion. Sökorden har använts enskilt men även i kombination. 

 

2.2 Analysmetoder 

 

För att besvara uppsatsen syfte kompletterades litteratursstudien med en empirisk 

undersökning. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med 

fyra personer. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon. 

Mailkorrespondensen påbörjades i maj månad med 10 personer med erfarenhet av ISO 14001 

eller ISO 39001. I mailen presenterades syftet med undersökningen samt frågan om intervju 

ställdes. Det blev ett visst bortfall på grund av uteblivna svar och att det inte passade 

tidsmässigt.  

 

2.3 Kritisk granskning av metod  

 

De fyra intervjuerna som genomfördes var med personer som har god vetskap om, och varit 

insatta i utformningen av, ISO 39001. Intervjupersonerna står för olika sektorer som är 

intressenter gällande standarden. En aspekt som kan påverka reabiliteten är att det är ett 

begränsat antal sektorer som hörts.  
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3. RESULTAT 

 

3.1 Förutsättningar - Rätt i tiden 

 

3.1.1 Globala förutsättningar 

 

Introducerandet av miljöledningssystemet ISO 14001 föranleddes av en allt mer intensifierad 

debatt om miljö och hållbar utveckling och en internationalisering av miljöfrågor. 

 

Som respons på den framväxande miljödebatten, där en uppfattning var att det fanns en 

motsättning mellan industrialism och miljö, växte på 1980 och 1990-talet teorin om ekologisk 

modernisering fram. Den ekologiska modernisering erkänner industrialismen som en orsak till 

miljöproblem men menade att genom ett ökat miljöfokus så kan industrialismen fortsätta 

expandera. Den ekologiska och den ekonomiska tillväxten är inte motpoler.  

Det började då i Västeuropa successivt uppmärksammas att de existerande miljöpolitiska 

styrningarna inte kunde hantera de antropogent orsakade miljöproblem. Det rådande 

miljöpolitiska mönstret som var att åtgärda och säkerställa redan framkallade miljöproblem 

kompletterades med en ny inställning som gick ut på mer preventiva åtgärder och förhindrad 

tillblivelse av miljöproblem. (Ernstson, 2006) 

 

Teorin om den ekologiska moderniseringen menade att statens roll skulle minska och att 

företag skulle ta ett ökat ansvar vid utformande och genomförande av lämpliga 

miljöförbättrande åtgärder. (Jamison, 2003) 

Under 1980-talet ökade företags initiativtagande för att minska olycksrisken och för att 

undvika kraftiga regleringar inom miljöområdet, detta genom att utveckla frivilliga initiativ 

som interrevision och miljörapporter. Initiativet från företag berodde på ett ökat krav från 

allmänheten på förebyggande av miljörisker, detta efter ett bredare antal olyckor inom 

industrisektorn på grund av ett alltför defensivt miljöarbete. (Ernstson, 2006) 

 

Själva initiativet till en miljöledningsstandard togs av bekymrade företagsledare, världen över. 

Det som bekymrade dem var bristen på likartade regler och riktlinjer för företagsmässigt 

miljöarbete, och framför allt tolkningen av begreppet hållbar utveckling. Begreppet hade fått 

stor uppmärksamhet i och med Brundtlandskommissionen men faktum var att begreppet 

kunde tolkas väldigt olika beroende på utgångpunkt och preferens samt att det inte fanns 

något konkret definition för begreppet. Ett betydande problem för näringslivet där det behövs 

handfasta definitioner och tydlig problemavgränsning för möjligheten att vidta åtgärder. 

En grupp om 40 framstående internationella företagsledare, medlemmar i Internationella 

Handelskammarens Business Council for Sustainable Development, föreslog för ISO att 

framställa en internationell miljöledningsstandard. (Henricson, C., m.fl., 2000) 

 

3.1.2 Sveriges förutsättningar 

 

Den ekologiska moderninseringen tog sina tydliga uttryck i den svenska miljöpolitiken först 

några år in på 1990-talet. Den förändrade attityden visades till exempel år 1993 då Riksdagen 
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uttryckte sin önskan om frivilliga lösningar i arbetet med att nå en samhällsutveckling som 

var kretsloppsanpassad. I slutet av samma år tillkännagavs även i en proposition 

(1993/94:111) att regeringens ambition var att uppmuntra och jobba för att främja det 

miljöpolitiska arbetet inom den Europeiska Unionen.   

 

Våren 1996 sade regeringen att ambition var att Sverige skulle spela en aktiv roll i det 

internationella miljöarbetet. Regeringen uttalade även strävan att Sverige skulle bli först med 

att systematiska bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle. Denna ambition vidgades under 

senare delen av 1990-talet genom att regeringen lade fram flera olika förslag som skulle skapa 

en utgångspunkt för arbetet med ett hållbart ekologiskt näringsliv. (Miljövårdsberedningen, 

1996) Sveriges miljöpolitik har sedan detta fått en mer regionaliserad och globaliserad 

utsträckning allt eftersom miljöproblemens internationella karaktär klargjorts. På grund av de 

gränsöverskridande och långtidsverkande miljöproblemen har internationella samarbeten 

kommit att ta allt mer utrymme inom majoriteten av länders nationella miljöpolitik. (Ernstson, 

2006) 

 

I och med allt större spridning av miljöledningssystemet ISO 14001 så ökade även 

utvecklingen av förenklade varianter av miljöledningssystem, miljömärkning, miljöintyg, och 

andra initiativ, där man lånat idéer från ISO 14001. De förenklade varianterna gör då anspråk 

på att verka som fullgoda alternativ, eller komplement, till ISO 14001. (Ernstson, 2006) 

Ett av dessa alternativ utgörs av ett initiativ från regeringen. I regeringsförklaringen år 1996 

sades att statsförvaltningens miljöarbete ska vara ett föredöme. Under följande år initierades 

pilotprojekt med syfte att inför miljöledningssystem vid 25 myndigheter. Under följande år 

fick allt fler av myndigheterna motsvarande uppgift. (Miljövårdsberedningen, 1996) 

År 2009 antog regeringen förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 

2009:907) vilken innebär att myndigheter ska införa och utveckla miljöledningssystem. 

Myndigheter som har en betydande miljöpåverkan bör även certifiera sitt miljöledningssystem 

enligt ISO 14001, eller registrera det enligt EMAS. 

Till 2012 hade ett tjugotal myndigheter certifierat eller registrerat sitt miljöledningssystem. 

(Naturvårdsverket, 2012-05-04) 

 

3.1.3 Förutsättningarna hos svenska företag 

 

Etableringen av ett mer modernt miljötänk hos den svenska regeringen, och i det svenska 

samhället överlag, påverkade och ledde till successiva förändringar i företagens sätt att 

bemöta och angripa miljöfrågor. Denna förändring kan delas upp i tre tidsskeden; den första 

perioden ägde rum mellan 1970 och 1985. Tidsandan präglades av en oförenlighet mellan 

ekologi och ekonomi, där den ena sektorn inte kunde utvecklas på ett positivt sätt utan att den 

andra sektorn drabbades negativt. De svenska företagen och industrimarknaden visade i 

allmänhet ett ringa intresse att på eget initiativ ta sig an miljöfrågor. De insatser och åtgärder 

som genomfördes gjordes i huvudsak som respons på krav och styrning från myndigheter.  

Den andra perioden, från 1980-talet och fram till början av 1990-talet, karakteriserades 

inledningsvis av ett fortsatt passivt angreppssätt från företagen, medan myndigheter gjorde 

fortsatta försök till reglering. De åtgärder som företag vidtog var nästan uteslutande end-of-
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pipe-lösningar, det vill säga, tekniska lösningar i ändpunkten av varuproduktionen.  

I slutet av denna period ökade intresset för företag att vidta åtgärder samt att relationerna 

förändrades. Förändringen kopplas samman med Rio-konferensen, 1992, och den begynnande 

debatten om hållbar utveckling. Under den sista perioden som tar vid under 1990-talet så 

integreras miljöfrågorna i samhällsstrukturen och i allmänt utbredda ideologiskt tänkande. 

Begreppet hållbar utvecklings etablering samt sociala och moraliska sammanhang lyfts fram 

som viktiga faktorer för att nå denna omställning som krävs i det svenska samhället. Samma 

utveckling ger stora avtryck i företags miljöarbete, där många företag går från ett passivt till 

ett mer dynamiskt miljöarbete. (Ernstson, 2006) 

 

Företag beslutar huruvida de ska driva miljöutvecklingen i branschen, genom att vara 

innovativa och ligga före myndighetskrav och driva marknadskrav, eller endast följa 

utvecklingen genom att ta hänsyn till gällande myndighets- och marknadskrav.  

Det finns flera olika fördelar att vinna genom att driva ett aktivt miljöarbete, som till exempel 

marknadsandelar. Företag tar sitt beslut utifrån de ekonomiska och miljömässiga fördelar som 

de bedömer de kan uppnå. Företags strategiska roll kan delas in i fyra olika alternativ (figur 

3). (McKinsey & Company, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. De fyra strategiska rollerna. (Egenarbetad bild utifrån McKinsey & Company, 1995.) 

 

För de företag som väljer en aktiv roll i det frivilliga miljöarbetet för att kunna möta 

marknadens och myndigheternas krav så är de etablerade miljöledningssystemen, såsom ISO 

14001, populära. (Ernstson, 2006) 

 

3.2 Etablering och spridning av ISO 14001  

 

3.2.1 Den globala spridningen 

 

När ISO 14001 lanserades år 1996 så blev det snabbt det mest framträdande 

miljöarbetsverktyget, och det har sedan sin lansering uppvisat ett stadigt ökat antal certifikat.  
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År 2003 fanns det cirka 66 000 utfärdade certifikat världen över och de dominerande 

världsdelarna för spridningen var Asien och Europa. I Asien var det Japan och Kina som stod 

för flest antal certifierade företag. Japan var även det land som mellan åren 1999 till 2003 

uppvisade starkast tillväxt då de gick från 3000 till 13 400 certifikat. Sverige var tillsammans 

med Storbritannien och Tyskland förhållandevis tidigt med att införa ledningssystem, men 

efterhand hann Spanien, Italien och Frankrike ikapp. (Ernstson, 2006)  

År 2011 var Italien det ledande landet gällande certifikat i Europa med 21 009 utfärdade 

certifikat. Italien följs av Spanien (16 341), Storbritannien (15 231), Frankrike (7771), 

Tyskland (6253) och Sverige (4048). I Asien dominerar Kina med 81 993 certifikat, följt av 

Japan med 30 397 certifikat. (ISO Survey 2011) 

 

 

Figur 4. Ökning av ISO 14001-certifikat. (Egenarbetad bild utifrån ISOs kartläggning av ökning av ISO 14001-

certifikat från år 2000 och 2011.) 

 

3.2.2 Spridningen i Sverige 

 

Certifiering av företag enligt ISO 14001 i Sverige tog fart först året efter lansering då det 

skedde en fyrdubbling av utfärdade certifikat. Utvecklingen i absoluta tal var betydande och 

år 2000 var 1683 certifikat utfärdade, denna siffra mer än fördubblades till år 2003 då den steg 

till 3404 certifikat. 

Den snabbaste etableringen och tydligaste tillväxten av ISO 14001 skedde i de mest urbana 

och befolkningstäta kommunerna, främst i södra och mellersta Sverige. Allt eftersom tiden 

gick så spred sig ISO 14001 norrut. (Ernstson, 2006) 

Med avseende på storleken hos företagen som erhöll certifikat så var det främst de stora 

företagen med över 250 anställda som var mest framträdande med att certifiera hela, eller 

delar av, verksamheten. Denna trend höll i sig fram till år 2000 då den började vända med 
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fördel för de mellanstora företagen med 150 till 250 anställda och de mindre företagen med 

10 till 49 anställda. Det är alltså de stora organisationerna och företagen som främst driver det 

ökande antalet certifikat. De påverkar även sin omgivning då certifierade företag och 

verksamheter i regel sätter krav på underleverantörer att göra motsvarande miljöinsatser. 

(Ernstson, 2006) 

 

En orsak till att de medelstora och mindre företagen är klart underrepresenterade är att ISO 

14001 är anpassat för stora organisationer och företag. (Tillväxtverket, 2012) 

Detta då de mindre företagen har brist på ekonomiska och personella resurser, samt brist på 

kunskap och drivkrafter. (Ammenberg, 2012) 

Ett ytterligare skäl är att de utfärdade certifikaten mellan åren 1995 och 2000 främst är till den 

privata sektorn. Av samtliga utfärdade certifikat så stod den offentliga sektorn för endast fem 

procent. (Naturvårdsverket, 2004) 

 

I inledningen av spridningen och etableringen av ISO 14001 var det vissa branscher som var 

mer tongivande än andra branscher. Den tillverkningsinriktade branschen, och då särskilt 

verkstadsindustri, varuhandel och företagsservicefirmor, som till exempel juridik- och 

konsultfirmor, laborativ verksamhet och lokalvård, utgjorde cirka 40 procent av samtliga 

certifikat. (Ernstson, 2006)  

Trenden var att företag som bedrev en miljöfarlig verksamhet var de som införde 

ledningssystem. Den snabba utvecklingen inom särskilda branscher kan förklaras med att 

dessa branscher sedan innan lagt stor vikt vid kvalitetsledningssystemet, ISO 9001. (Ernstson, 

2006) 

 

3.3 Framgångsfaktorer för ISO 14001 

 

3.3.1 Kopplingen till ISO 9001 

 

Motivationen till etableringen av ISO 14001 ter sig olika vid jämförande mellan länder, där 

motiven bestäms av den styrande administrationens mottagande av ledningsstandarder och 

relation med miljön, samt handelsnivån mellan länder och omfattningen av etableringen av 

andra ledningssystem.  

Exempelvis gav Japans administration ett starkt stöd för etableringen av ISO 14001. 

Detta ledde till att den amerikanska administrationen uppmuntrade etableringen av ISO 14001 

för att undvika att detta skulle bli ett tekniskt hinder för den fria handeln med Japan, precis 

som ISO 9001 blev vid lanseringen. De europeiska länderna hade fördelen av att ha största 

antalet företag som var certifierade enligt ISO 9000-serien. (Marimón, F., m.fl., 2011) 

 

ISO 14001 och ISO 9001 har vissa gemensamt grundläggande byggstenar och ett system som 

grundar sig på PDCA-metodiken. De är utformade för att integreras med varandra genom att 

de har liknande språk, förhållningssätt och certifieringsmetod. I och med att ISO 9001 

lanserades några år tidigare än ISO 14001, och är det ledningssystem med bäst global 

spridning, så har det varit vägbanande för ISO 14001 i Sverige, och andra länder. (Poksinska, 

B., m.fl., 2002) Särskilt stor utbredning fick ISO 9001 i tillverkningsbranschen, främst inom 
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verkstadsindustrin, och banade på så sätt vägen för ISO 14001-certifieringen inom den 

sektorn. (Ernstson, 2006) 

 

3.3.2 Företags inflytande 

 

Företagsstorlek är en avgörande faktor för att inleda en certifiering av ISO 14001. Detta för 

att de större företag och verksamheter har mer resurser att tillgå, och kan dra nytta av 

fördelarna i och med stordrift. (Gonzàlez-Benito, J., & Gonzàlez-Benito, O., 2005) 

Att företagsstorleken är en faktor för certifiering kan man se då antalet multinationella företag 

som valde att certifierat sin verksamhet ökade stadigt under de första åren efter lanseringen av 

ISO 14001. Andelen större företag som valde att certifiera sig enligt ISO 14001 var betydligt 

större än andelen små och medelstora företag.  

Som ett gott exempel bör man nämna Ford Motor Company som var ett av de första 

multinationella företagen som införde ISO 14001-seriens riktlinjer för alla 

tillverkningsanläggningar. År 1998 hade Ford certifierat 140 fabriker i 26 länder och från och 

med 1999 ställde Ford krav på samtliga leverantörer och tillverkningsanläggningar att också 

anta och certifiera enligt miljöledningssystem, detta var ett villkor för att få fortsätta göra 

affärer med Ford. (Wilson, 2001) 

 

I och med att ett företag eller en organisation inför ISO 14001 så förändras dess kontakt med 

omgivning. Det är ett skall-krav i standarden att certifierade företag och organisationer ska 

beakta behovet av att kommunicera miljöpåverkan med externa intressenter.  

Det är upp till enskilda företag och organisationer att i sitt miljöledningssystem ställa krav 

som innefattar underleverantörens miljöpåverkan. Klart är att underleverantörer som arbetar 

med miljöledningssystem har en större fördel gentemot konkurrenter som arbetar utan 

liknande system. Ett av de bidragande skälen till att spridningen av ISO 14001 är så väl 

utbredd i Sverige är miljökrav på underleverantörer från företag och myndigheter. (Zackrisson 

& Berglund, 1999) 

 

3.3.3 Internationellt och nationellt stöd 

  

Fortsatt kan ISO 14001 framgång förklaras med stöd från både den europeiska unionen och 

den svenska regeringen som har uppmuntrat företag, verksamheter och myndigheter att införa 

miljöledningssystem. (Ernstson, 2006)  

På nationell nivå har den svenska regeringen skapat drivkrafter för myndigheter att införa 

miljöledningssystem genom krav på upprättande av miljöledningssystem i form av uppdrag 

och lagstiftning. Dessa drivkrafter behövs för att myndigheter ska certifiera sig enligt 

standarden. Detta för att drivkrafterna skiljer sig mellan företag och myndigheter då företag 

arbetar utifrån en konkurrensdriven marknad med kund- och marknadskrav. 

(Naturvårdsverket, 2012) 

 

Naturvårdsverket (2012) genomförde år 2012 en enkätundersökning på regeringsuppdrag för 

att utvärdera miljöeffekterna och konsekvenserna av miljöledningsarbetet i statliga 

myndigheter. Resultatet av enkäten visade att de flesta myndigheter anser att förordningen om 
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miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) är av stor betydelse för myndigheters 

miljöledningsarbete. Förordningen har ökat miljöledningsarbetets betydelse och lett till en 

ökad förståelse för de krav som ställs i och med denna. (Naturvårdsverket, 2012) 

Resultatet från utvärderingen visar även att myndigheter själva anser att de i liten utsträckning 

har varit ett föredöme för miljöarbete genom miljöledningssystem, där näringslivet är ett 

större föredöme. (Naturvårdsverket, 2012) 

 

3.3.4 Externa motiv 

 

Som det redan framkommit så miljöanpassar företag sin verksamhet på frivillig basis inte 

endast utifrån miljöhänsyn. Spridningen och användningen av miljöledningssystem regleras 

främst av marknadsmekanismer och krav från kunder och leverantörer. (Ernstson, 2006) 

Utifrån en studie av Poksinska (2002) är huvudmotiven för svenska företag att certifiera sig 

enligt ISO 14001 främst extern påverkan, där det starkaste motivet är företagsimage följt av 

marknadsföringsfördel, kundkrav, samhällsrelationer och relationer till myndigheter. 

Miljöförbättring är det sjätte mest viktiga motivet till certifiering. Att de starkaste motiven till 

certifiering är att tillgodose kund- och marknadskrav beror främst på att det vida antalet 

intressenter av ett företags miljöprestanda, med bland annat kunder, vars förväntningar på 

miljökrav måste uppfyllas.  

Likaså måste företagen uppfylla de krav som ställs av samhället och myndigheter. Motiven 

för införande av miljöledningsstandarden ISO 14001 är inte för förbättrad miljöprestanda, 

utan att offentligt visa ett miljöengagemang. Miljöskyddsengagemanget kan sedan bidra till 

att locka miljömedvetna kunder och leverantörer, och även en fördel gällande 

marknadsföring, vilket i sin tur kan resultera i omfattande samhällsstöd. (Poksinska, B., m.fl., 

2002) 

 

3.4 Intervjuer 

 

Som en kompletterande del av rapporten genomfördes intervjuer med olika myndigheter och 

företag. Intervjupersonerna valdes med hänsyn till deras anknytning till vägtrafiksäkerhet och 

kännedom om vägtrafikstandarden, ISO 39001. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på 

vad de ser för fördelar med standarden och vad de tror det finns för potential för 

vägtrafikstandarden.  

 

3.4.1 Intervju med Suzanne Andersson, Göteborg Stad. 

 

En av de intervjuade är Suzanne Andersson, som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor i Göteborg 

stad där de inom en snar framtid planerar att bedriva trafiksäkerhetsarbetet i enlighet med ISO 

39001. Suzanne Andersson har deltagit i förarbetet till ISO 39001 och ser fördelar hos 

ledningssystemet som skulle kunna hjälpa Göteborg stad i sitt trafiksäkerhetsarbete.  

Göteborg stad ser främst de ekononomiska fördelarna hos ledningssystemet, men även som 

ett verktyg för att välja rätt åtgärder i särskilda situationer, vilket de känner att de inte lyckats 

med i alla lägen.  

Trafikkontoret har identifierat att de måste mäta med flera och effektivare indikatorer för att 
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se effekten på genomförda åtgärder där de för tillfället endast mäter antalet skadade och döda. 

Detta skulle ISO 39001 kunna hjälpa dem med.  

Vid intervjun framkom att Suzanne Andersson tror att ISO 39001 kommer bli ett 

marknadskrav i stor utsträckning på samma sätt som ISO 14001, där det kommer ställas krav 

på underleverantörer. Göteborg stad har goda förutsättningar för att ställa krav och motivera 

andra företag att följa ISO 39001. Detta då de genom stadens upphandlingsunderlag kan ställa 

krav på arbetsmiljö, och på så sätt kan de ställa krav på åkeriföretag, länstrafik, skolskjuts, 

med flera. Många kommuner kommer förmodligen anamma ledningssystemet, möjligen att 

alla inte certifierar sig men att de ändå arbetar utifrån ledningssystemet. 

 

3.4.2 Intervju med Willy Karlsson. 

 

Willy Karlsson var med i den svenska spegelkommittéen för ISO 14001 från arbetets början 

år 1994. Spegelkommittén är en nationell grupp som utgörs av aktörer inom det berörda 

området för standarden. Aktörerna ger synpunkter och kommentarer på utformning och 

innehåll i standarden.  

Willy Karlsson sitter även med i kommittén som skriver om standarder för att de ska följa 

samma struktur samt vikarierade år 2010 som projektledare för trafiksäkerhetsgruppen på SIS, 

detta i samband med framarbetandet av ISO 39001. 

 

Vid intervjun framkom att Willy Karlsson tror att det kommer vara trafiksituationen för 

företag, verksamheter, och myndigheter som avgör om de inför 

trafiksäkerhetsledningssystemet.  

Av dem som kommer ha stor användning av standarder är det bland annat skolvärlden. Men 

även större evenemang, som koncerter och festivaler, där det är många och långa 

transportsträckor. 

För att man ska få genomslag i kommunala organisationer krävs det externa incitament, och 

det som kanske är viktigast där är att det ställs krav på trafiksäkerhet i olika upphandlingar. 

 

Den största skillnaden i spridning mellan ISO 39001 och ISO 14001 är troligtvis att med ISO 

39001 kommer certifieringen börja hos den offentliga sektorn. Där det vid etableringen av 

ISO 14001 tog väldigt lång tid innan den offentliga sektorn hoppade på tåget, och detta tack 

vare ett regeringsbeslut där alla myndigheter ska ha ett miljöledningssystem. Den troliga 

anledningen till att det började med den privata sektorn är för att framtagandet av ISO 14001 

var ett krav från marknaden.  

 

3.4.3 Intervju med Kristin Gabrielsson & Richard Nilborn, Närkefrakt. 

 

Närkefrakt är ett transportsäljande företag med en fordonsflotta på mer än 300 enheter som 

ägs av de 113 delägarna. Närkefrakt var det första företaget som certifierade sig enligt den 

nya trafiksäkerhetsstandarden, ISO 39001. Intervjun hölls med Kristin Gabrielsson och 

Richard Nilborn, kvalitets- och miljöansvariga på Närkefrakt.  

 

Närkefrakt har sedan 2007 varit certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001, samt 
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arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1. De har även arbetat med trafiksäkerhet enligt ett system 

som är baserat på ISO 14001. I februari skulle detta system revideras och då tyckte de att det 

var läge att uppdatera enligt den nya standarden, ISO 39001.  

Beslutet att som första företag certifiera sig enligt ISO 39001 var medvetet, samt att det 

sammanföll väldigt lägligt med revision.  

Att certifiera sig enligt ISO 39001 är ett sätt att ytterligare bredda arbetet med miljö, 

arbetsmiljö och kvalitet, då Närkefrakts miljö- och kvalitetsansvariga upptäckt att dessa ofta 

går hand i hand. Att implementera ISO 39001 gör det enklare att förstå varför man arbetar 

med dessa frågor.  

Tanken är att delägarna i Närkefrakt inte ska behöva certifiera sig, utan att det är Närkefrakt 

som ställer krav på åkeriföretagen utifrån standarden så att de lever upp till denna.  

 

Långsiktigt hoppas de att ISO 39001 leder till att Närkefrakt blir ett starkare varumärke, då 

många kunder ställer ökade krav på laglydighet, vid till exempel, hastigheter och vilotider för 

chaufförer.  För att arbeta med de större kunderna/affärerna så har miljö och kvalitet blivit ett 

ingångskrav, något som de tror att ISO 39001 också kommer bli.  

 

Att jobba med ISO 39001 kan i vissa fall visa sig vara enklare än att arbeta med ISO 14001. 

Detta för att man ser effekterna av åtgärderna man vidtar, med en gång. Det blir enklare att 

jobba med om personalen ser förbättringarna.  

 

3.4.4 Intervju med Peter Kronberg, AB Volvo. 

 

AB Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och 

marin- och industrimotorer. De varit en del av nätverket i och med framtagningen av ISO 

39001, då de var en av aktörerna i den svenska arbetsgruppen, där de gett synpunkter och 

arbetat med innehållet och utformning av trafiksäkerhetssystemet. Intervjun hölls med Peter 

Kronberg, säkerhet- och kvalitetschef, Volvo Technology. 

 

Volvokoncernen har en säkerhetsvision som lyder ”Inga olyckor med volvogruppens 

produkter/Zero accidents with Volvo Group products”, säkerhet är därmed en väsentlighet 

och arbetet för att nå nollvisionen på sikt bedrivs på många sätt.  

Den nya trafiksäkerhetsstandarden är uppskattad då den ger företag med konventionella 

transporter förutsättningar för att jobba aktivt och strukturerat med trafiksäkerhet. Historiskt 

sett har säkerhet handlat främst om minimering av konsekvenser av kollisioner, passiv 

säkerhet, och på senare år system för att aktivt minska kollisionsvåld eller att aktivt bromsa 

fordonet för att undvika en kritisk situation (med stöd av exempelvis radarssystem). Dessa 

åtgärder når dock inte nödvändigtvis grundorsaken eller beteendet som leder fram till 

olyckan, där bidrar ISO 39001 med stöd för ett förebyggande arbete som kan vara till stor 

hjälp. 

 

Transportnäringen är en komplex sektor med många aktörsled och upphandlingar. ISO 39001 

är ett stöd för att sätta en högre trafiksäkerhetsnivå genom hela sektorn. Dock är det en ny 

standard och det tar tid innan denna sprids och etableras internationellt. I och med att 
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Volvokoncernen har en bred internationell leverantörsbas ger en internationell standard 

möjlighet att ställa tydliga och enhetliga krav över hela världen och på så vis säkerställa 

ständiga förbättringar för att nå en högre trafiksäkerhet globalt. 

 

Vid intervjun framkom att det finns potential för ISO 39001 att få lika bra etablering som ISO 

14001. Detta delvis för att det på senare år har blivit viktigare med säkerhet i den 

internationella agendan, vilket bland annat kan ses genom det internationellt övergripande 

trafiksäkerhetsprogrammet som initierats av EU, där ett av målen är att till år 2020 reducera 

antalet döda i trafiken till hälften. Att det är internationellt uppmärksammat gör det enklare att 

sprida men om det inte får spridning och att inte medvetenheten finns hos företagen så kanske 

effekten uteblir och standarden blir svårare att använda. 



19 
 

4. DISKUSSION 

  

Avsikten med uppsatsen var att ta reda på vilka framgångsfaktorer som finns för spridning 

och etablering av ISO 14001 för att utifrån dessa se hur väl ISO 39001 stämmer in på 

faktorerna. 

Framgångsfaktorerna för ISO 14001 kan relateras till dess koppling till ISO 9001, där denna 

har banat vägen för kommande ledningssystem. Ökade marknadsandelar genom god 

publicitet och marknadsföring för certifierade företag och krav på underleverantörer samt att 

tidsandan var rätt för miljöledningssystem, är också betydande faktorer för dess goda 

spridning och etablering. Även stödet från den svenska regeringen har kommit att spela en 

betydande roll. 

 

Framtagandet av en standard inleds med en efterfrågan, där det någonstans finns en grupp 

med personer som känner att de måste strukturera arbetet kring en viss fråga. Enligt 

Henricson så initierades arbetet med ISO 14001 av det internationella näringslivet och var en 

strävan att finna likartade regler och riktlinjer för företagsmässigt miljöarbete, och en tolkning 

av begreppet hållbar utveckling.  

Framtagandet av ISO 39001 var ett myndighetsinitiativ, av trafikverket närmare bestämt, då 

trafikskador kommer fortsätta öka om det inte vidtas åtgärder. Åtgärder som till exempel 

fastställda kvantifierade mål för minskningen av trafikolyckor.  

Skapandet av ISO 14001 skedde under en tid då uppmärksamheten kring hållbar utveckling 

var stort. Faktum är att ISO 14001 framtagande kan ses som en direkt konsekvens av det 

rådande miljöengagemanget. Engagemanget för miljö hjälpte sedan till vid lanseringen av 

ISO 14001 och är en av framgångsfaktorerna för dess goda spridning. 

Vid framtagandet av ISO 39001 så hade trafiksäkerhet börjat få lite mer plats på den globala 

agendan, vilket bland annat kan ses genom Europeiska Unionens fastställda mål om att 

halvera antalet avlidna i vägtrafiken till 2020. Emellertid var inte trafiksäkerhet lika 

uppmärksammad under lansering av ISO 39001 som hållbar utveckling var under lanserandet 

av ISO 14001. Baserat på detta så kan man tänka sig att lanseringen av ISO 39001 inte 

kommer uppmärksammas i lika stor utsträckning som ISO14001 och på så sätt kanske inte få 

lika stor etablering i det initierande stadiet.  

 

Det var det internationella näringslivet som tog initiativ till arbetet med ISO 14001 och det är 

tack vare det som, enligt Ernstson (2006), det är inom den privata sektorn som standarden har 

bäst spridning, en direkt konsekvens av intresse och behovet den privata sektorn hade av en 

miljöledningsstandard. 

Om ISO 39001 följer samma mönster som ISO 14001 så bör dennas etablering bli godast i de 

offentliga sektorerna, då dessa var de som drev framtagandet och därmed har ett behov av 

denna. 

 

Efter McKinsey & Company (1995) så finns det fyra olika strategiska roller som företag kan 

förhålla sig till när de bedriver ett aktivt miljöarbete.  

Verksamheter som väljer att implementera ISO 14001 har en strategisk roll som innebär att de 
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antingen vill överträffa eller driva marknadens krav, detta då miljöarbete blivit ett omfattande 

marknadskrav och för att det är ett minimikrav att följa rådande miljölagstiftning.  

Verksamheter som inför ISO 39001 kommer troligtvis anta den strategiska rollen av att 

överträffa både marknadskrav och myndighetskrav. Detta då det finns ett intresse för ISO 

39001 hos den privata sektorn och att standarden har potential att bli ett marknadskrav på 

samma sätt som ISO 14001.  

 

Ledstjärnan för ISO 39001 är regeringen och trafikverkets nollvision, vilken är en 

handlingsplan fastställd genom riksdagsbeslut. Målet med riksdagsbeslutet är att människor 

varken ska dö eller skadas allvarligt i vägtransportsystemet. Det är det rimligt att en 

motsvarighet till trafiksäkerhetsstandarden implementeras i den svenska lagstiftningen på 

samma sätt som gjordes med ISO 14001 under år 2009 i och med förordningen om 

miljöledning i statliga myndigheter. En lagstiftning skulle gynna etableringen av 

trafiksäkerhetssystemet och på så sätt bistå regeringen i att uppfylla nollvisionen. 

 

Nollvisionen har kommit att bli väl etablerad hos fordonstillverkare, åkeriföretag och 

myndigheter, bland annat hos fordonstillverkaren Volvo AB. Att ISO 39001 är byggd för att 

uppfylla deras redan satta mål, nollvisionen, borde göra den attraktiv. Detta kan jämföras med 

ISO 14001 och det ökade miljöarbete hos företag som kom sig i och med Rio-konferensen, 

1992, och debatten om hållbar utveckling. Att nollvisionen är ledstjärna för ISO 39001 

kommer förhoppningsvis leda till att fordonstillverkare, åkeriföretag och myndigheter som 

redan jobbar efter denna väljer att införa ledningssystemet ISO 39001 för att på så sätt få 

bättre förutsättningar. 

 

En av framgångsfaktorerna för ISO 14001 var de krav som kom att ställas på 

underleverantörers miljöarbete. Enligt Ernstson (2006) var det först de större företagen som 

certifierade sig enligt miljöledningssystemet. De började sedan ställa krav på sina 

underleverantörer varpå dessa certifierade sig enligt ISO 14001 för att möta kraven. 

För att ISO 39001 ska få god spridning hos stora och mindre företag och myndigheter så 

krävs det att krav ställs på leverantörer. Dessa krav kan för myndigheterna ställas genom den 

offentliga upphandlingen. 

 

Företag och organisationer som redan arbetar med ledningsstandarder har stor fördel 

gentemot företag utan erfarenheten av dessa. Delvis för att företag som redan arbetar enligt 

standarden vet vad som krävs, men även för att det är det första ledningssystemet som är 

dyrast att införa. 

Detta syntes tydligt i studien som genomfördes av Ernstson (2006), då etableringen av ISO 

14001 var som effektivast bland företag och organisationer som redan arbetade med ISO 9001 

och sett fördelarna med detta system. Detta berörde särskilt de tillverkande företagen. Detta 

då kvalitetsstandarden ISO 9001 som lanserades några år innan ISO 14001 nått stora 

framgångar inom denna sektor och på så sätt banat vägen för andra ledningssystem. 

Man kan därför tänka sig att de företag och myndigheter som redan certifierat sig enligt ISO 

14001, eller ISO 9001, i större utsträckning kommer att införa ISO 39001. Detta av samma 

anledning som för att ISO 14001 blev bäst sprid i de sektorer som ISO 9001 hade banat vägen 
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för ledningssystem.  

 

Det finns i Sverige flera åkeriföretag som redan arbetar utifrån en nationella branschspecifik 

trafiksäkerhetsstandard baserad på ledningsprinciperna hos ISO 14001.  

ISO 39001 ersätter denna och ger åkeriföretagen bättre förutsättningar att åtgärda sina 

trafiksäkerhetsproblem. Att de olika standarderna följer samma struktur kan tänkas vara en 

stor fördel då steget från att följa den branschspecifika nationella standarden till att certifiera 

sig enligt ISO 39001 inte är långt. Trafiksäkerhetsstandarden baserad på ISO 14001 kan banat 

vägen för ISO 39001 när det gäller åkeriföretagen på samma sätt som ISO 9001 banade vägen 

för ISO14001.  

 

Vid intervjuerna som genomfördes framkom att fördelar som sågs i och med certifieringen av 

ISO 39001 var bland annat ekonomiska, ett verktyg för att välja rätt åtgärder samt 

möjligheten att utvärdera genomförda åtgärder med fler och effektivare indikatorer.  

De tillfrågade hade för avsikt att ställa krav på sina underleverantörer för att få en lika hög 

trafiksäkerhetsnivå hos dessa som de själva höll.  

En av de intervjuade var en uppdragstagare och sade att de redan märkt en ökning av krav 

från kunder och uppdragsgivare, där det krävdes att de följde lagen vad det gällde hastigheter 

och tidsintervaller för förare.  

Vid intervjuerna framkom att de tror att det kommer vara mer motiverande att arbeta med ISO 

39001 jämfört med ISO 14001. Detta då man med ISO 39001 ser förbättringarna som sker 

utifrån åtgärderna som införs i absoluta tal, där man vid arbetande med ISO 14001 inte kan se 

förbättringarna på ett sätt som är lika tillfredställande.  

De tillfrågade tror att ISO 39001 kommer bli ett marknadskrav i samma utsträckning som ISO 

14001. 
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5. SLUTSATSER 

  

Framgångsfaktorerna för ISO 14001 är främst dess koppling till ISO 9001, ökade 

marknadsandelar genom god publicitet och marknadsföring för certifierade företag, krav på 

underleverantörer samt att tidsandan var rätt för ett miljöledningssystem. Även stödet från den 

svenska regeringen är en betydande faktorer för dess goda spridning och etablering.  

 

Dessa applicerades sedan på vägtrafiksäkerhetsstandarden där följande slutsatser drogs; 

– att tidsandan inte är lika mycket till ISO 39001 fördel som den var för ISO 14001.  

– ISO 39001 har föregåtts av ISO 14001, ISO 9001, nollvisionen samt den nationellt 

branschspecifika trafiksäkerhetsstandarden, vilket ger förutsättningar för en god etablering 

inom flera sektorer.  

– ISO 39001 ger samma förutsättningar som ISO 14001 att ställa krav på underleverantörer, 

vilket gör att denna kan bli en framgångsfaktor för vägtrafikstandarden med.  

– Förhoppningsvis införs ISO 39001 i den svenska lagstiftning vilket skulle gynna 

spridningen av standarden samt bistå regeringen i arbetet med att uppfylla nollvisionen.  

– I och med att ISO 39001 togs fram på initiativ av en myndighet så finns det förutsättningar 

för god spridning inom den offentliga sektorn. Men förhoppningsvis får standarden tack vare 

krav på underleverantörer god genomslagskraft i båda sektorerna.  

 

Fördelarna med vägtrafiksstandarden besvarades vid intervjuerna; 

– Det kan ge ekonomiska fördelar.  

– Ett verktyg att välja rätt åtgärder samt möjligheten att mäta resultatet av genomförda 

åtgärder. 

– Ett sätt att förhålla sig till de allt högre krav som ställs inom transportbranschen. 

– Möjligheten att ställa enhetliga vägtrafikkrav på alla globalt positionerade underleverantörer 

om ISO 39001 får ett globalt genomslag.  
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