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Abstract
Sole proprietors and micro enterprises represent the majority of business (96,5 %) in both Sweden 
and Europe. They play an important role in the development of a sustainable society and for that 
environmental management systems (EMS) are useful. The most well known environmental 
management systems, ISO 14001 and EMAS, are seen as somewhat demanding and causing much 
documentation. Environmental diplomas are one of the simple EMS that hence has been 
developed to meet those disadvantages. 

Ten companies of different sizes and in various sectors have been interviewed about their motives 
and experiences of environmental diploma. The motives for pursuing a diploma were several, 
mostly to show customers that an environmentally correct work is being done and also to be able 
to participate in public procurement. Through the diploma the companys have gotten a more 
structured and controlled environmental performance work. With the appreciated checklists, 
various kinds of changes have taken place to make the companys greener. The inteviewees were 
overall positive. The system were considered simple and easy to handle and therefore valuable for 
smaller enterprises. 
A few of the interviewees felt that the documentation was too heavy and time consuming, and also 
that none of the checklists really suited them. A few felt that the demands on accurate language 
were too high and that there was too much bureaucracy.

The environmental administration at Gothenburg City was praised.  Their work, and the 
diplomaed companys demands on their suppliers make the Gothenburg environmental diploma 
spread like ripples in water. 

Keywords: 
Environmental diploma, simple environmental management systems, small and medium sized 
enterprises.

Sammanfattning
Enmans- och mikroföretag utgör majoriteten av företagen (96,5 %) både i Sverige och i hela 
Europa. De spelar en viktig roll i samhällets utveckling mot ett hållbart sådant och 
miljöledningssystem är ett användbart verktyg för detta. De mest välkända 
miljöledningssystemen, ISO 14001 och EMAS, anses dock inte alltför sällan som krävande. 
Miljödiplomering är ett av de mindre miljöledningssystem som kommit till därav.

Tio företag av olika storlekar och från olika branscher intervjuades om sina motiv och 
erfarenheter av miljödiplomet. Motiven var flera, främst för att visa kunder att man arbetar på ett 
miljöriktigt sätt och för att ha en chans i offentliga upphandlingar. Företagen har genom 
miljödiplomeringen fått struktur på miljöarbetet och en överblick. Med de uppskattade 
checklistorna kommer många olika praktiska förändringar till det miljövänligare till. De 
intervjuade har överlag varit positiva. Systemet anses vara enkelt och lätthanterligt och därav 
värdefullt för mindre företag. 
Ett par av de intervjuade ansåg att dokumentationen var för tung och tidskrävande samt att ingen 
av checklistorna riktigt passade dem. Kraven på språket var för höga och det blev för mycket 
byråkrati, enligt några.

Göteborgs Stads miljöförvaltning har berömts under intervjuerna. Genom deras arbete och när de 
miljödiplomerade företagen också ställer krav, i den utsträckning det är möjligt, på sina 
leverantörer sprids systemet som ringar på vattnet.

Nyckelord: 
Förenklade miljöledningssystem, miljödiplomering, små och medelstora företag.
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1. Inledning

1.1 Miljöledningssystem
Ledningssystem är ett hjälpmedel, ett slags verktyg som kan hjälpa företag och andra organisationer 
att strategiskt arbeta med och nå sina målsättningar - om det så gäller miljö, kvalitet, arbetsmiljö 
eller annat (Ammenberg 2012). Tanken är att arbetet ska bli välstrukturerat och effektivt genom 
dessa ledningssystem som kan vara utformade på olika sätt. Oftast är de inriktade på ett specifikt 
område. En del av dem är standardiserade, vilket innebär att en standard satts upp av en 
standardiseringsorganisation. Företag kan välja att följa den för att få de nyckelkomponenter som 
behövs för att ta fram ett seriöst och systematiskt arbetssätt. Arbetet ska ledas, utföras, mätas och 
utvärderas. Det handlar kort och gott om ständig förbättring.

När det kommer till ledningssystem för miljö är ISO 14001 från International Organization for 
Standardization (ISO 2004) mest välkänd, men också EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
som är en EU-förordning (EMAS 2009) mot vilken man kan registrera sitt företag eller 
organisation. De båda är lika på så sätt att alla krav som ingår i ISO 14001 ingår i EMAS, men 
EMAS har också krav på offentlig, årlig miljöredovisning samt en miljöutredning. EMAS används 
främst inom EU men kan användas i övriga världen. ISO 14001 används över hela världen.
I de här typerna av miljöledningssystem kan arbetet generellt beskrivas enligt:
   • Genomföra miljöutredning och identifiering av miljöaspekter
   • Upprätta miljöpolicy och miljömål
   • Tillföra resurser, organisation och kompetens
   • Fastställa rutiner och instruktioner när rutiner inte räcker till
   • Övervaka, mäta och sköta avvikelsehantering
   • Genomföra revisioner och ledningens genomgång
   • Utvärdera, uppdatera och förbättra systemet
   • Upprepa

1.2 Behovet av förenklade miljöledningssystem
SCB har i sin företagsdatabas (Ekonomifakta, 2015) sammanställt svenska företag efter antal 
anställda, vilket syns i tabell 1. 

Tabell 1: Svenska företag fördelade på antal anställda 30 november 2014. SCB:s företagsdatabas,  
Ekonomifakta 2015.

Antal anställda Antal företag Andel
Stora företag >250 993 0,09 %
Medelstora företag 50-249 5 020 0,47 %
Små företag 10-49 32 108 3,00 %
Mikroföretag 1-9 239 948 22,44 %
Enmansföretag 0 791 438 74,00 %
Totalt antal företag 0->250 1 069 507 100 %

Enmans- och mikroföretag utgör en stor del av näringslivet i Sverige (tabell 1). I Europa står små 
och medelstora företag för 99 % av företagen, och är arbetsgivare till mer än 60 % av den 
europeiska arbetskraften (Europakommissionen, 2013; Granly och Welo, 2013). Dessa företag är 
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viktiga för ekonomin och betydelsefulla för den hållbara utveckling som eftersträvas då små och 
medelstora företag står för 60-70 % av all industriell förorening, 40-45 % av luftföroreningar, 
vatten- och energikonsumtion samt 70 % av det industriella avfalla som genereras inom EU (Arana 
och Heras, 2010). 

Hillary (2004) understryker problematiken med att små och medelstora företag ofta klumpas ihop 
till en sektor, small and medium enterprises (SME), då det är stor skillnad på ett företag med till 
exempel 10 anställda och ett med 249. Det är en heterogen sektor som ändå ofta får stå enhetlig i 
undersökningar. SMEs har fått stå i fokus när man undersökt huruvida certifiering och registrering 
enligt ISO 14001 och EMAS har fungerat. Hillary gick igenom en undersökning om företag som 
implementerat EMAS, och 33 studier om erfarenheter från små och medelstora företag som 
implementerat EMAS och ISO 14001 samt företagens attityder gentemot miljö. Fördelar för 
företagen som kan räknas upp var bättre ledning, utbildning av personalen, innovationsförmågan 
inom företaget främjades, ekonomiska fördelar, bättre kommunikation och färdigheter, bättre moral 
och attityder. Vidare upplevde företagen att deras miljöprestanda förbättrades, lagefterlevnaden blev 
bättre, effektiviteten ökade både vad gäller energi och material, och avfallsmängderna minskade. 
Företagen upplevde även att deras image förstärktes och det var speciellt viktigt för de som 
implementerade EMAS. Dessutom räknades kommersiella, miljömässiga och kommunikativa 
fördelar upp. Främst bidrog införandet av miljöledningssystem till fler kunder och fler nöjda 
kunder, men detta varierade mellan företagen. Cirka 49 % av företagen i EMAS-undersökningen 
uppgav att de inte fått marknadsmässiga fördelar på grund av registreringen. 

Vad gäller mindre positiva erfarenheter fann företag att det krävdes mer resurser än väntat. Det 
kunde vara att det blev högre kostnader, att det krävdes mer tid och mer kompetens. I övrigt 
upplevde företagen att det var svårt att möta aktieägarnas förväntningar och att systemen inte 
integrerades smidigt med kvalitetsledningssystemet. 
Kostnaden för certifieringen och godkännanden var en irriterande aspekt, och även kostnaden och 
kvaliteten på konsulter. Hillary skriver att ”Det är uppenbart att vissa har blivit felrådda och 
utvecklat ett byråkratiskt och ineffektivt system. Sådana fall späder på den generella uppfattningen 
som en del SMEs har om den olämpliga formella natur som miljöledningssystem har för mindre 
företag” ( Hillary 2004, 564). När alla de fördelar som sålts in hos företagen inte slår in känner sig 
företagen lurade. Blir företagen inte ordentligt informerade om hur miljöledningssystem fungerar 
och vilka fördelar som kommer av det blir intresset svag i sektorn. 

Hillarys studie visar också att mindre företag föredrog ISO 14001 framför EMAS eftersom ISO är 
mer välkänt och erkänt samt att kravet på offentlig miljöredovisning inte finns med där. Något som 
frekvent dök upp i Hillarys studie var den upplevda brist på mer specifik vägledning för företagens 
egna sektorer och för deras storlek av företag. Speciellt kände de små företagen det.

Barbosa, Mendes och Santos (2011) undersökte små och medelstora företag med avseende på 
fördelar, nackdelar och svårigheter med certifiering och integrering av olika ledningssystem – miljö, 
kvalitet, hälsa och säkerhet. Det aktuella miljöledningssystemet i studien var ISO 14001 och både 
certifierade och icke-certifierade företag ingick i studien. Anledningar till att företag inte certifierat 
sig var brist på investeringsstöd, att fördelar inte ansågs överväga kostnaderna och att de 
miljömässiga riskerna var låga. Anledningar till att företagen certifierats var att skydda miljön, 
förbättra livskvaliteten inom och utanför företaget, visa allmänheten och marknadsföring. De 
viktigaste fördelarna enligt de certifierade företagen i studien var att miljön skyddades, 
resurshushållning, förbättrad image i samhället, försäkrad lagefterlevnad, utökad återvinning och 
förebyggande av miljörisker. Miljöarbetet hade blivit tydligare och med organiserat, och de 
anställda hade blivit mer medvetna. Dessutom minskade avfallsmängderna.
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En tydlig nackdel framkom av studien och det var att de totala kostnaderna ökade under de tidiga 
stegen av certifieringen, och vad gäller svårigheter svarade företagen just höga 
certifieringskostnader. Även svårigheter med att förändra företagens kultur och med att motivera 
personal räknades upp. 

Naturvårdsverket i samarbete med NUTEK och Svenska ESF-rådet (Almgren, Axelsson, Hjelm 
2003) sammanställde rapporter och studier för att finna vägar för effektivisering av 
miljöledningssystem. Litteratur och intervjuer analyserades. Det framgår i rapporten att mindre 
företag upplevde miljöledningssystem som tidskrävande och byråkratiska, att de var anpassade för 
större företag och att språket i kravdokumenten var för svårt. De mindre företagen var mer lockade 
av förenklade miljöledningssystem då kostnaderna för konsulter och certifiering för dem var för 
höga. Dessutom kunde ett mer förenklat miljöledningssystem som tillhandahålls av kommun eller 
annan lokal organisation vara mer lämpligt eftersom att de flesta mindre företag är verksamma mer 
lokalt. Det starka internationella varumärke som ISO 14001 kan anses vara var inte av värde för 
alla. Lokala miljöledningssystem har oftast koppling till kommunerna och företag kan då ha 
möjlighet att få hjälp att införa och upprätthålla miljöledningssystemen, vilket också kan locka. Idag 
är många lokala projekt avslutade och miljödiplomeringsmetoder nationellt samordnat.    

1.3 Förenklade miljöledningssystem och hjälpmedel
Som reaktion på ovanstående kritik har dels enklare alternativ till ISO 14001 och EMAS tagits fram 
men också hjälpmedel för att som mindre företag klara av certifiering och registrering.

Hjälpmedel till ISO 14001 och EMAS för små och medelstora företag
För att underlätta för små och medelstora företag som ändå vill certifiera sig enligt ISO 14001 eller 
registrera sig för EMAS har verktyg tagits fram. ISO 14005 (ISO 2011) är en standard med 
vägledning för stegvis införande av miljöledningssystem. Den innehåller både råd och exempel för 
att underlätta. Kraven är samma som i ISO 14001 och det är också den som man certifierar sitt 
företag emot. EMAS Easy (Europakommissionen 2015) kan användas inför både certifiering och 
registrering. Det är en metod för små företag och mikroföretag att tillämpa för att minska 
resursbehovet och kostnaderna vid implementering av miljöledningssystemen.

Miljøfyrtårn och Eko-Scan – alternativa miljöledningssystem i Norge och Spanien
Miljøfyrtårn, på engelska kallat Eco-Lighthouse, är ett norskt alternativt miljöledningssystem mot 
vilket man kan certifiera sitt företag mot. Det är ämnat åt företag med färre än 100 anställda och 
2012 var 3769 företag certifierade (Granly och Welo, 2013). För att få ett certifikat behöver 
företagen ha ett miljöredovisningssystem, årlig miljöprestandarapport, samt följa specifika krav för 
industrin och branschen. Kraven omfattar hälsa, säkerhet, miljö, arbetsmiljö, energiförbrukning, 
inköp, materialanvändning, avfall, utsläpp och transporter.
Kostnaden för certifieringen beror på företagets storlek, men oavsett är de förväntade kostnaderna 
för certifiering för Miljøfyrtårn lägre än de för ISO 14001. Behovet av externa konsulter beräknades 
också vara lägre. Granly och Welo (2013) utförde semi-strukturerade intervjuer med fyra 
Miljøfyrtårn-certifierade företag och sex ISO 14001-certifierade företag – alla inom metallindustrin. 
För att implementera ett miljöledningssystem var möjligheten att attrahera kunder den största 
drivkraften, men när det motivet var starkare lockade ISO 14001 mer. För de Miljøfyrtårn-
certifierade företagen var också kostnadsbesparingar vad gäller avfall lockande. 
Samtliga ISO 14001-certifierade företag hade haft problem vid implementering av 
miljöledningssystemet medan inget av de Miljøfyrtårn-certifierade hade upplevt några problem. Det 
kunde, enligt författarna, antingen bero på att Miljøfyrtårn var bättre anpassat efter sektorn eller att 
implementeringen inte påverkade organisationerna och beteende. De Miljøfyrtårn-certifierade 
företagen hade förväntat sig fler marknadsfördelar av certifieringen, men inte upplevt några, vilket 
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upplevdes som en tydlig nackdel. 
Båda certifieringarna angavs bidra till ökad miljömedvetenhet och minskad miljöpåverkan. Den 
största förändringen för de Miljøfyrtårn-certifierade företagen var bättre avfallshantering vilket gav 
ekonomiska vinster. För de ISO 14001-certifierade företagen var däremot marknadsfördelar för 
deras produkter och tjänster den största skillnaden.
Författarna fann också att Miljøfyrtårn kunde möjliggöra för en senare ISO 14001-certifiering.

Ekoscan är ett annat alternativt miljöledningssystem, en spansk modell som företag kan certifiera 
sig emot (Arana och Heras, 2010). De flesta företagen som certifierat sig (92 %) är små och 
medelstora företag. Fokus ligger på att förbättra miljömässigt beteende och efterlevnad av 
miljölagstiftning. Systemet är processorienterat med inriktning på en renare produktion och ämnar 
även att reducera kostnader. En stor del omfattar att uppföra en miljöförbättringsplan och 
miljöförbättringar måste bevisas för att certifikatet årligen ska kunna förnyas. 
Arana och Heras (2010) kom med hjälp av sin enkätundersökning fram till att den främsta 
anledningen till att certifiera sig enligt Ekoscan var att förbättra miljösituationen. 52 % företag hade 
det som främsta motiv, medan 12 % motiverades av lagstiftningsefterlevnad och 9 % för att kunder 
krävde det. Av företagen som istället infört ISO 14001 hade betydligt färre (26 %) förbättring av 
miljöpåverkan som främsta motiv. 18 % hade en förbättrad image som motiv och 11 % 
lagefterlevnad. Författarnas slutsats av sin studie blev att Ekoscan är intressant då det är ett enkelt 
system som lägger vikten vid att förbättring av miljöprestanda.  

Förenklade miljöledningssystem i Sverige
När ISO 14001 av svenska företag upplevdes som för byråkratiskt och omfattande för små företag 
utvecklades under 90-talet flertalet förenklade miljöledningssystem (IVL 2004). 1999 fanns i 
Sverige mellan 50 och 60 olika system, varav 40 drevs av kommuner och resterande av 
branschorganisationer och andra organisationer. I mitten på 00-talet var cirka 10 fortfarande aktiva. 
Många system lades ner när tillräckligt med resurser inte tillfördes men också för att företag tyckte 
systemen var oklara och då hellre valde ISO 14001.

Ett idag aktivt system är FR2000, som är Företagarnas Riksförbunds (2015) ledningssystem för 
stora och små organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med miljö, kvalitet, 
arbetsmiljö, arbetsmiljö och brandskydd. Systemet uppfyller kraven i både ISO 14001 och ISO 
9001 (ISO 2008) men utgår också från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)  och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt 
brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). 

En del av de förenklade miljöledningssystemen som uppkom under slutet av 90-talet och början av 
00-talet samlades av en förening vid namn Svensk Miljöbas. Några av de systemen är inte längre 
aktiva. Det miljöledningssystem som detta arbete kretsar kring, Göteborgs Miljödiplomering, är ett 
av de system som ingår i föreningens arbete.

1.4 Svensk Miljöbas
Svensk miljöbas är en ideell förening som bildades 2005 för att samarbeta kring de olika 
miljödiplomeringsmetoderna och hitta en gemensam lägsta nivå. Detta för att göra det enklare för 
företagen att diplomera sig, men också för att underlätta för de som ställer krav på företagen. Det 
ska vara tydligt vad ett diplom står för. Föreningen bildades av Göteborgs stad, Företagarnas 
Riksförbund, Järfälla kommun, Stockholm stad, Hästnäringens Miljöråd, Håll Sverige Rent och 
Färghandlarförbundet – och syftet var bland annat att verka för en hållbar utveckling och minskad 
miljöbelastning. En gemensam standard har tagits fram och kraven i den anger den lägsta nivå som 
är gemensam för de olika diplomeringsmetoderna. Föreningen ska utveckla och förvalta standarden. 

4



Miljödiplomering ska innebära lägre krav på skriftliga rutiner, rapportering och dokumentstyrning 
än vad som gäller i ISO 14001. Tanken är att systemet ska vara funktionellt för mindre företag och 
förenklat så att företag resursmässigt kan hantera systemet i den egna organisationen. I juni 2015 
var 625 arbetsställen i 14 olika län diplomerade av 18 olika utfärdare (Annika Johansson 2014, 
Svensk Miljöbas 2012, Svensk Miljöbas 2015a).

Svensk Miljöbas kravstandard uppdateras var tredje år och den nuvarande började gälla 1 januari 
2014. I standarden finns kraven på utfärdaren, revisorn och verksamheten samlade (Svensk 
Miljöbas 2013). Miljöstyrningsrådet jämförde 2010 Svensk Miljöbas kravstandard med EMAS och 
ISO 14001. Svensk Miljöbas visade sig motsvara 65 % av EMAS och 77 % av ISO 14001 (Svensk 
Miljöbas 2012). En jämförelse mellan Svensk Miljöbas Kravstandard och ISO 14001 visas i tabell 
2.

Tabell 2: ISO 14001:2004 jämförs här med Svensk Miljöbas kravstandard 3:2013 om krav för  
verksamheter.

ISO 14001 Svensk Miljöbas kravstandard
Miljöutredning

4.1 Generella krav
4.2 Miljöpolicy Miljöpolicy
4.3 Planering
4.3.1 Miljöaspekter Miljöaspekter
4.3.2 Lagar och andra krav Lagkrav
4.3.3 Övergripande mål, detajerade mål och 
handlingsplaner

Miljömål och handlingsplaner

4.4 Införande och tillämpning
4.4.1 Resurser roller, ansvar och befogenheter Miljöansvarig ska utses och dess roll, ansvar och 

befogenheter definieras.
4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet Utbildningsbehov och kompetenskrav
4.4.3 Kommunikation Intern och extern kommunikation
4.4.4 Dokumentation Rutiner och/eller instruktioner
4.4.5 Dokumentstyrning
4.4.6 Verksamhetsstyrning
4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen Nödlägesberedskap
4.5 Uppföljning

Egen uppföljning och ständig förbättring

4.5.1 Övervakning och mätning 
4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra krav 
följs
4.5.3 Avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder
4.5.4 Redovisande dokument
4.5.5 Intern revision
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4.6 Ledningens genomgång Ledningens genomgång
Revision

Svensk Miljöbas genomförde 2014 en webbenkätundersökning (Svensk Miljöbas 2014a), om 
miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling, där 148 personer svarade. 
Där var företagens främsta anledningar till att miljödiplomera sig minskad miljöbelastning, möta 
kundkrav och för att stärka varumärket. Kunder som ställde miljökrav eftersökte oftast en 
miljöpolicy men också miljöledningssystem och ibland mer specifikt miljödiplom enligt Svensk 
Miljöbas. Av respondenterna svarade 77 % att Svensk Miljöbas räckte för att möta kundkraven. 
Medan 28 % av respondenterna ansåg att miljödiplomering hade inneburit minskade kostnader, 
ansåg 25 % att det hade inneburit ökade kostnader. 

Ska man miljödiplomera sin verksamhet och få ett diplom med Svensk Miljöbas-logotypen ska man 
följa en av de nio metoder som är granskade och godkända av Svensk Miljöbas. Man väljer en 
utfärdare och revisor, också de godkända av Svensk Miljöbas. Varje utfärdare tillhandahåller en 
godkänd metod som företaget får arbeta utifrån. Vissa har egna metoder men många av utfärdarna 
är anslutna till Miljöförvaltningen Göteborgs stads metod. Ca 440 företag är miljödiplomerade 
enligt Göteborgsmetoden (Lundin, 2015).   

Något som skiljer miljöledningssystemen hos Svensk Miljöbas och EMAS mot ISO 14001 är 
användning av standardernas logotyp. Som miljödiplomerad verksamhet har man tillåtelse att 
använda Svensk Miljöbas logotyp för marknadsföring. Logotypen får ej användas på varor som 
verksamheterna erbjuder, då det finns en risk att Svensk Miljöbas uppfattas som en miljömärkning 
(Svensk Miljöbas 2014b). Reglerna för EMAS logotyp är liknande. Logotypen får användas på 
offentlig miljöinformation om hänvisning finns till senaste miljöredovisningen var information är 
godkänd av en miljökontrollant. Europakommissionen (EMAS 2009) anser att EMAS-logotypen 
bör användas för att öka kunders och andra intressenters medvetenhet om EMAS. ISO 14001  har 
ingen logotyp, men certifieringen av verksamheten får kommuniceras med text på webbsidor, 
produkter och relaterat material (ISO 2010).

Göteborgsmetoden
Göteborgs miljödiplomering var den första versionen av miljödiplomering och utvecklades 1995 
under friidrotts-VM i Göteborg som ett  Agenda 21-projekt, främst riktat mot restauranger och 
hotell (Svensk Miljöbas 2015b, Kärrby 2004). Men andra branscher blev intresserade och därav 
utvecklades olika checklistor. Några år efter detta påbörjades samarbetet med de andra 
medlemmarna i Svensk Miljöbas och Göteborgsmetoden är idag anpassad så att den uppfyller 
kraven i Svensk Miljöbas kravstandard.

Den göteborgska miljödiplomeringsmetoden bygger alltså på checklistor och det finns idag fyra 
olika som företagen väljer mellan. Det finns en standardversion, en för förskolor och skolor, en för 
tillverkande företag och en för hotell, restaurang och livsmedelsföretag. I början av checklistorna 
finns en rad obligatoriska krav som följs av praktiska åtgärdspunkter inom olika områden. För den 
generella checklistan rör kraven följande områden: energi, avfall, lokaler, personal, kontoret, resor 
och transporter, varor och tjänster samt en ruta för biologisk mångfald. Minst 75 % av de punkter 
som är relevanta för verksamheten ska bockas av för att ett diplom ska erhållas. Dessutom finns 
rader för egna lösningar som ger extrapoäng (Göteborg stads miljöförvaltning 2015a). 

Vid anmälan av sitt företag för miljödiplomering tas en anmälningsavgift på 4000 kronor ut av 
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Göteborgs Stad. Samma summa gäller för årsavgiften. I avgiften för revisionen ingår licensavgift 
till Svensk Miljöbas, granskning av dokument, platsrevision, upprättande av revisionsrapport och 
diplom (Göteborg stads miljöförvaltning 2015b). Revisionsavgiften kan skilja mycket mellan olika 
verksamheter, beroende på storlek och antal anställda. För de flesta företag ligger revisionsavgiften 
mellan 5 000 och 25 000 kronor, men kostnaden kan bli högre om verksamheten ligger på flera 
platser (Lundin, 2015).   

Exempel på andra miljödiplomeringsmetoder – Järfälla och Stockholm
Järfälla miljödiplomering (Järfälla 2015a) startade 1997 och bygger, istället för checklistor, på olika 
valörer: guld, silver och brons med olika krav på miljöanpassning. Samtliga kravnivåer för de olika 
valörerna är samlade i samma kravdokument. Diplomering på silver- och bronsnivå gäller i ett år 
medan ett diplom på guldnivå gäller i två år och således blir det bara revision vartannat år. 
Dessutom blir den årliga avgiften halverad på guldnivå (Järfälla 2015b). Det är först på guldnivå 
som Järfälla miljödiplomering uppfyller Svensk Miljöbas kravstandard och då revideras 
verksamheten av godkänd tredjepartsrevisor (Järfälla 2015c).
Stockholms stads miljödiplom startades 2000 men bedrivs sedan 2007 i privat regi av två godkända 
utfärdare och konsultfirmor (Stockholm stad 2015). Ett generellt upplägg sker i sex steg: en 
miljöutredning genomförs med kartläggning och rangordning av miljöpåverkan, utbildning sker av 
nyckelpersoner i miljöledning och miljölagstiftning, dokument formuleras, dokument genomgår 
revision, utbildning sker av samtliga medarbetare i miljökunskap, miljörevision genomförs och 
miljöutredning uppdateras. Intern uppföljning och åtgärder sker kontinuerligt.  

1.5 Syfte
De allra flesta företag är små eller medelstora och miljöledningssystem är uppskattade. Men dessa 
företag, speciellt de mindre, har inte alltid samma förutsättningar som större. Med mindre och färre 
resurser kan det vara svårt att erhålla och behålla ett miljöledningssystem som ISO 14001 och 
EMAS (Arana och Heras, 2010). Därav har ett antal förenklade miljöledningssystem kommit till, 
som Göteborgs miljödiplomering. 

Syftet med detta arbete var att genom intervjuer undersöka vad för motiv som låg bakom företags 
val att miljödiplomera sig enligt Göteborgsmetoden och vad för skillnader som miljödiplomeringen 
har inneburit för företagen. Vidare skulle såväl positiva som negativa erfarenheter av innehavandet 
av miljödiplom undersökas, samt ta reda på hur miljödiplomering ställs emot det mer erkända och 
internationella miljöledningssystemet ISO 14001. 

Avgränsning
Företagen som intervjuats i denna studie är alla verksamma i Göteborgsregionen, där 
miljödiplomering av Göteborgsmetoden finns tillgänglig. När miljödiplomering nämns i arbetet 
menas bara Göteborgsmetoden. 
Endast företag som fått sitt diplom av Göteborgs miljöförvaltning valdes ut. Det är den utfärdare 
som har diplomerat allra flest företag. Vid kritik riktat mot utfärdaren är det tydligt vilken utfärdare 
den angår. Därav finns möjlighet till förbättringsarbete angående miljödiplomering.

Frågeställningar
 •  Varför väljer företag att miljödiplomera sig?
 •  Vad för skillnader leder miljödiplomeringen till för företagens miljöarbete?
 •  Uppfyller miljödiplomeringen företagens förväntningar? 
 •  Upplever företagen några nackdelar?
 •  Varför väljs inte ISO 14001 istället?
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2. Metod
Miljödiplomerade företag söktes via en databas som Svensk Miljöbas använder sig av (Svensk 
Miljöbas 2015a). Där finns möjligheten att filtrera på län, kommun, utfärdare och bransch för att 
hitta miljödiplomerade företag. För varje företag finns där kontaktinformation och övrig 
information om företagen som omsättning och juridisk information.

Företagen som valdes ut är alla diplomerade av samma utfärdare, Göteborgs Miljöförvaltning. Det 
bestämdes att 10 företag med bred spridning i branscherna och även ett brett spektrum av antal 
anställda skulle vara lämpligt i förhållande till detta projekts omfattning. Ett par företag mejlades åt 
gången, intervjuer bokades, och fler företag mejlades. Sammanlagt 19 företag kontaktades via e-
post innan 10 var intervjuade eller bokade. Av de nio företagen svarade en att hen inte hade 
möjlighet att delta och resten svarade inte alls. De nio företagen var från branscher som IT, 
verkstad, naturvetenskap/forskning, nöje, tandteknik, restaurang, transport och el. I databasen där 
företag söktes fram stod oftast för varje företag inom vilket intervall antalet anställda hamnade. 
Vetskap om det exakta antalet fanns alltså inte när kontakt med företaget togs, utan kom fram vid 
intervjun.  Spridning på bransch ansågs för detta arbete viktigare än jämn spridning på antal 
anställda och sökning utgick därför främst från bransch. Resultatet blev ett stort företag, två 
mellanstora, fem små och två mikroföretag. Enligt Svensk Miljöbas ordförande (Annika Johansson, 
2014) har de flesta miljödiplomerade företag kring 20 anställda. Av respondenterna till den tidigare 
nämnda enkätundersökningen svarade 70 % att de hade 1-50 anställda på företaget (Svensk 
Miljöbas 2014a).

De deltagande fick välja om intervjun skulle ske på företagens kontor eller över telefon. Fyra 
skedde på plats, fyra över telefon och två valde att svara med e-post. Innan intervjuerna fick 
intervjupersonerna tillgång till huvudfrågorna för möjlighet att förbereda sig.

Intervjun bestod av 10 huvudfrågor med två följdfrågor (se bilaga 1) som ställdes om svaret 
önskades ytterligare utvecklat. När svar skulle komma med e-post skrevs följdfrågorna med bland 
intervjufrågorna för att försäkra ett tillräckligt svar. Dessa kunde vara överflödiga men då behövde 
inte respondenterna svara på just dem. Intervjuerna var semistrukturerade (Bryman 2012). Samtliga 
intervjuer, förutom de som gick över e-post, dokumenterades genom ljudupptagning. Intervjuerna 
tog mellan 7 och 30 minuter. Inspelningarna lyssnades igenom strax efteråt och skrevs ned 
ordagrant, precis som svaren som kommit med e-post. De nedskrivna svaren kategoriserades efter 
tillhörighet till intervjufrågorna. Alla svar arbetades ihop till en löpande text för att sedan analyseras 
efter forskningsfrågorna.

Intervjuer är en vanlig kvalitativ metod som lämpar sig när fenomenet som ska studeras redan skett 
eller när forskaren inte kunnat studera fenomenet själv. Frågorna kan vara öppna eller slutna. Öppna 
frågor ger intervjupersonen frihet att svara som hen vill (Halvorsen, 1992). Intervjuerna i detta 
arbete var semistrukturerade (Bryman, 2012) vilket innebär att intervjuaren har en rad frågor som är 
något mer generella och som inte nödvändigtvis alltid ställs i samma ordning men de ställs alltid 
mer eller mindre likadant uttryckta till alla intervjupersoner. Det finns möjligheter för intervjuaren 
att ställa följdfrågor och intervjupersonerna har utrymme att svara på sitt sätt.

Fallstudier används för att beskriva verkligheten, mer för att förstå än för att förklara något som i 
statistiska analyser. Fallstudier är nära analysobjektet och man arbetar med många variabler hos 
objektet (fallet) till skillnad från statistiska analyser där få variabler hos fler objekt analyseras 
(Ejvegård, 2009). Fallstudie, case study, definieras på engelska som ”method of studying social 
phenomena through the analysis of a particular set of circumstances” (Solberg Søilen, 2006) 
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3. Resultat
Tio personer från tio olika företag deltog i undersökningen. I tabell 3 syns bransch, antal anställda 
för vart och ett av företagen, när företagen miljödiplomerades och vilken tjänst intervjupersonerna 
hade på företagen. Sällan är den ansvarige för miljöledningssystemet endast miljöansvarig. 

Tabell 3: Det tio företagen som intervjuades presenteras här med hur många anställda och sedan 
när företagen varit diplomerade samt vilken tjänst intervjupersonerna har i företagen.

Bransch Antal anställda Diplomerade sedan Intervjuperson
Fastighetsförvaltning/ 
nyproduktion bostäder

290 2002 Miljöchef

Växtinredning 25 2004 Miljöansvarig
Konferens 8 2013 Ekonomichef
Utbildning 12 1998 Miljöutbildare
Turism 30 2012 Receptionist
Journalistik/förlag/PR 5 2015 Administratör
Hotell 12 2012 Administratör
Pensionsförvaltning 60 2008 Hållbarhetsanalytiker
Advokatfirma 38 2005 Kontorsansvarig
Gym 100 2011 Verksamhetschef

Varför väljer företag att miljödiplomera sig?
Motiven för att miljödiplomera sitt företag kan vara flera. Ett återkommande svar i intervjuerna 
berör offentliga upphandlingar av Göteborgs stad, där företagen helt enkelt inte är aktuella om de 
inte är miljödiplomerade eller är miljöcertifierade. Det kan exempelvis handla om försäljning av 
tomter för nybyggnation av bostäder eller hotellrum.

Ett annat vanligt motiv är för att visa övriga kunder utöver Göteborgs stad att man jobbar på ett 
miljöriktigt sätt, och ibland kan det vara ett direkt krav från kunder. Att vara miljödiplomerade ses 
av några företag som en konkurrensfördel, om än inte av särskilt stor betydelse. 

Begreppet ”leva som vi lär” kom upp vid ett par intervjuer och visar på att människors engagemang 
och medvetenhet för miljön även följer med till arbetsplatsen. I ett fall föranleddes 
miljödiplomering av att verksamheten sysslade med utbildningar för miljödiplomerade företag och 
då kände att de behövde vara det själva. Ett miljöledningssystem behövdes inte egentligen, 
berättade en anställd, men när systemet väl var infört upptäcktes hur mycket som ändå kunde 
förändras till det miljövänligare.

Miljöförvaltningen i Göteborg tycks ha haft en del i att företag har tagit steget till att diplomera sig, 
med tanke på hur miljöförvaltningen i många intervjuer nämns i positiva termer.

Vad för skillnader leder miljödiplomering till för företagens miljöarbete?
Ett par företag kände innan miljödiplomeringen att de arbetade på ett miljöriktigt sätt. De svarade 
därav att miljödiplomet inte inneburit några större skillnader i miljöarbetet. Men några skillnader 
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kommer alltid till och när verksamheter förändras kan nya möjligheter tillkomma. 
En intervjuperson menade att eftersom de varit miljödiplomerade i så pass många år var det i 
nuläget svårt att hitta fler förbättringsmöjligheter.

Exempel på vad som konkret förändrats hos företagen är följande: 

• Byte till gasbilar • Modernisering med fjärrvärme och kyla
• Byte av glödlampor (ibland till led) • Införsel av miljöstationer
• Minskad energiförbrukning • Mer kontroll över vad för avfall som genereras
• Kompostering • Insättning av doserare i diskmaskin
• Införskaffande av solceller • Klimatkompensering av flygresor
• Annorlunda val av maskiner • Byte till kravmärkt mat
• Inköp av miljömärkta städkemikalier • Personal skickas på utbildningar och seminarium
• Mätning av koldioxidutsläpp • Inköp av kontorsmaterial tillverkat av återvunna material

En del av dessa förändringar har givit direkta ekonomiska besparingar och ibland har 
förändringarna också positivt påverkat arbetsmiljön.

I och med miljödiplomeringen sätts det upp mål och företagen arbetar med nyckeltal som till 
exempel koldioxidutsläpp och elförbrukning. Det gör att de ansvariga måste sätta sig ner och 
ordentligt gå igenom allt. Det har i vissa fall varit en ögonöppnare för de berörda på företaget, även 
om de innan upplevde sig ha en god överblick över siffrorna. Miljöarbetet får en överblick och de 
flesta ansåg att miljöarbetet har blivit mer strukturerat i och med sättet att jobba med 
miljöaspekterna. 
Två svarade dock rakt nej på frågan om de ansåg att arbetet med miljöaspekter hade blivit mer 
strukturerat. Dels kommer strukturen med tiden, berättar två andra, och därefter finns det inte lika 
mycket att göra. Vid små företag som inte tillverkar något ändras sällan miljöaspekterna eller 
ordningen på dem så samma miljöutredning kan hänga kvar.

En intervjuperson pratade om hur en kreativitet föds och hur miljödiplomeringen blir en sporre att 
gå vidare i sökningen efter vad mer som kan göras. Detta mycket på grund av de tomma fälten i 
checklistorna. Det blir ett slags tankesätt.

Den största skillnaden ansågs av några företag vara dokumentationen. Den kan upplevas tung och 
besvärlig.

Grundtanken bakom miljödiplomeringen är att företag ska trycka på sina leverantörer för att 
systemet ska sprida sig, som ringar på vattnet. Därav kan företag känna sig något pressade att införa 
miljöledningssystemet.
Detta med att sätta krav på sina leverantörer är inte alltid helt lätt, men man gör det så gott man kan. 
Åtminstone finns det som ett önskemål och innehavande av miljöledningssystem är en viktig faktor 
när företagen värderar lämpliga leverantörer. En intervjuperson berättar hur de nyligen fått in offert 
från ett städbolag som var billigare. Men det bolaget var inte miljödiplomerat och då valdes det inte. 

Ibland kan en kund ha som krav att företaget ska välja en viss leverantör eller så spelar andra krav 
in i valen, och det kan kännas mindre miljövänligt att beställa från flera små leverantörer istället för 
den stora. Svårigheter uppkommer också när det kommer till inköp från andra länder. 
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Uppfyller miljödiplomering förväntningarna?
På den frågan är svaren överlag positiva, vid två fall neutrala och en intervjuperson uppgav att 
förväntningarna blivit överträffade. Smidigheten med checklistorna lyfts fram av ett par. Där finns 
utrymme för egna idéer och lösningar. Systemet sades vara enkelt, okomplicerat och lätthanterligt 
och miljöförvaltningen i Göteborg beröms av flertalet. 
”Det här systemet är väldigt viktigt för små och medelstora företag. Så det får de inte ta bort!”

Det berättades vid en intervju hur företaget hade förväntat sig fler fördelar av att vara 
miljödiplomerat och ansåg att små företag borde få mer ”kredit” för detta. De hade heller inte märkt 
av någon konkurrensfördel. Samma person fann det problematiskt och irriterande hur 
ordningsföljden på frågorna ändrades från år till år, hur fråga 1 handlade om en sak ett år för att 
nästa år handlar om nåt annat. 
  ”Man korsar och grejar och man måste ändra och det har ju inget med miljöarbete att göra utan är 
bara krångligt, tidskrävande arbete.[...] Jag tycker de borde se över det så att det flöt bättre.” Hen 
efterfrågar en förenkling av pärmmaterialet.

Upplever företagen några nackdelar?
För att återkomma till dokumentationen så påpekar två intervjupersoner hur tidskrävande den är. De 
dagliga uppgifterna inom verksamheten som har med miljö att göra, som sopsortering och annat, tar 
inte så mycket tid men själva dokumentationen upplevs som tungrodd. Samma personer framhäver 
problemen vad gäller språk och korrekt ifyllning av rutiner. Till exempel kunde de få påbackning 
för att språket var för enkelt, att det inte var skrivet på rätt sätt, att uttrycken inte var rätt. Då kände 
också dessa två företag att miljödiplomering inte var anpassat efter det lilla företaget. 
  ”Då tror jag man är väldigt fel ute, de ska passa sig för det”. 
Det kunde också kännas som att man gör många saker flera gånger om. Att miljödiplomeringen 
skulle vara för byråkratisk stöds av ytterligare ett företag:
  ”Vi ska inte syssla med byråkrati. Utan vi ska syssla med verksamheten och sen ska byråkratin 
stödja verksamheten. Inte tvärtom.”
En annan kritiserar revisionerna och de externa revisorerna, dock inte särskilt hårt. Olika revisorer 
tyckte olika och tyckte en hel del om småsaker. När företaget ordnat en sak på begäran av en revisor 
kunde nästa revisor komma och säga tvärtom. 
 
Ett av de två företagen känner inte att miljödiplomeringen är anpassat efter deras bransch. De följer 
en av de inriktade checklistorna då den kommer närmast men de tittar nu på att ansluta sig till ett 
internationellt miljöledningssystem som är bättre anpassat efter deras typ av verksamhet.

Sammantaget hade hälften av företagen konkret kritik att framföra medan övriga inte kunde komma 
på några nackdelar alls.

Varför väljs inte ISO 14001?
Offentliga upphandlingar med Göteborgs stad ger företagen den fördelen att miljödiplomerade 
företag och företag certifierade enligt ISO 14001 likställs. I ett par fall har ISO 14001 studerats och 
begärts offert på, innan man bestämt sig för miljödiplomering. Företaget som miljödiplomerade sig 
så tidigt som 2002 valde bort både ISO 14001 och EMAS på grund av det massiva pappersarbete 
som det på den tiden innebar att ha större miljöledningssystem. Miljödiplomering sågs då som ett 
mer lockande alternativ, även för ett så pass stort företag. Samma företag är dock idag intresserat av 
att släppa miljödiplomeringen och gå över till ISO 14001-certifiering då de precis infört 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och de två är smidiga att integrera.
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Miljödiplomering kallades av en intervjuperson för ”ISO light”. För att ha ett ISO-certifikat och 
behålla det krävs i princip en person på företaget som har det som huvudsaklig uppgift, medan 
miljödiplomet kräver att en anställd har hand om det vid sidan av och får gå utbildningar och 
seminarier, uppger ett par av de intervjuade. Miljöledningssystem väljs efter vad som görs på 
företaget och små företag har inte utrymme för den byråkrati som större system innebär. 

Vidare har kostnaden en betydande roll i avgörandet - allt från kostnader för införande och 
upprätthållande till revisioner. För det mindre företaget anses inte fördelarna som kommer av ett 
miljöledningssystem som ISO 14001 överväga kostnaderna för det. Därmed är miljödiplomering 
betydligt lämpligare, men om fördelarna ska väga över ekonomiskt beror på om företagets kunder 
värdesätter ett miljödiplom. 

4. Diskussion

4.1 Analys
Överlag verkar samtliga intervjuade uppskatta miljödiplomering och ett engagemang för miljön är 
en självklarhet för de flesta på så sätt att miljö inte längre är ett slags särintresse. Vad som behöver 
tas i åtanke är att respondenterna själva fick välja att delta eller inte. Av 19 kontaktade företag 
ställde 10 upp, vilket ger en svarsfrekvens på 53 %. Möjligheten finns att företag positiva till 
miljödiplomering är mer angelägna om att ställa upp, men samtidigt skulle negativt inställda företag 
kunna ta tillfället för att framföra klagomål. 
Alla företag kontaktades endast en gång, alla via e-post. Bara tre av de 19  e-postbreven skickades 
till den miljöansvarige. För de andra företagen var det inte klart vem som var miljöansvarig, och e-
postbreven fick då skickas till företagets allmänna e-postadress. Därav går inte att veta vid hur 
många av de nio icke-deltagande företagen som mejlen faktiskt kom fram till den miljöansvarige, 
och hur många som inte kom längre än till företagens vanliga inkorg.  

När tio företag intervjuats blev sammanställningen ett stort företag, två mellanstora, fem små och ett 
mikroföretag. Det stora företaget sticker ut eftersom att miljödiplomering vänder sig till små och 
medelstora företag. Dock ska anmärkas att det är just det företaget som är på väg mot en ISO 
14001-certifiering och därmed är ingen omdiplomering aktuell. Ställs denna fördelning av de tio 
företagen efter storleksordning bredvid tabell 1, stämmer procentsatserna dåligt. Det kan däremot 
stämma bättre överens med fördelningen på de företag som är miljödiplomerade i Sverige, av alla 
metoder. Annika Johansson (2014), ordförande i Svensk Miljöbas, meddelar under sitt föredrag att 
de flesta miljödiplomerade företag har runt 20 anställda. 20 anställda faller under kategorin små 
företag och av företagen i denna studie var hälften just små. Såvida Johanssons uttalande stämmer 
kan fördelningen av företag på storlek i denna studie vara mer lämplig än vad som först kan te sig 
när tabell 1 studeras.

Intervjuerna var mycket informativa, både över telefon och ansikte mot ansikte. De svar som gavs 
över e-post var mycket korta och bidrog marginellt till denna studie. En intervju består av mer än 
ord. Tonläge och minspel förmedlar mycket information mellan människor, något som visserligen 
inte bidrar med så mycket vid ett ämne som miljöledningsystem. Fördelen med att svara på frågor 
via e-post är att man kan ta sig tid och skriva utförliga svar. Vid dessa två fall där svar kom via e-
post var emellertid svaren så korta de kunde vara.

De främsta anledningarna till att miljödiplomera sig måste sägas ha med själva företagens 
vinstintresse att göra. De offentliga upphandlingarna i Göteborg ger inte företagen mycket till val 
och allt fler kunder vill se att företag tar ansvar. Huruvida just miljödiplomering ger fler kunder 
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framgår inte i denna studie och är i vilket fall svårt att ta reda på. 

Den långa lista av förändringar som företagen genomfört visar på de många möjligheter som finns 
för även det lilla företaget att göra sin verksamhet miljövänligare. En del förändringar återfinns i 
litteraturstudien (Barbosa, Mendes, Santos, 2011; Granly, Welo, 2013; Hillary, 2004), så som 
ekonomiska fördelar, effektivare resursförbrukning, ökad återvinning och minskat avfall, bättre 
struktur på miljöarbetet och ökad innovationsförmåga. Då företag kan skilja sig mycket åt, även 
utöver branschtillhörighet, är de tomma fälten i checklistorna betydande och kan kanske vara en 
liten sporre till att finna nya idéer och lösningar. Dock tycks checklistorna lämna en del att önska. 
Fler checklistor anpassade efter fler olika branscher skulle både kunna underlätta för de 
diplomerade och locka fler företag. Men fler checklistor skulle också kunna ge intrycket av att man 
kan bli färdig, vilket motverkar miljöledningssystem strävan efter ständig förbättring. Verksamheter 
förändras, samtidigt som teknik utvecklas, och miljöarbetet får aldrig bli stillastående. 
En förändring hos företagen som påverkar andra företag i hög grad är det att ställa krav eller 
önskemål på sina leverantörer att de ska arbeta aktivt med miljö, som till exempel ha ett 
miljöledningssystem. Det kan vara en viktig del av spridningen av system som miljödiplomering.

Dokumentationen anses av några som för tung trots Svensk Miljöbas lovord om lägre krav på 
skriftliga rutiner, rapportering och dokumentstyrning. Den uppfattningen kan i vissa fall ha att göra 
med om den miljöansvarige valt att ha systemet på papper i pärm eller på server. Att språket i 
systemen anses vara för krångligt av en del och kraven på språket är för höga visar sig i min studie 
och även i Naturvårdsverkets studie (Almgren, Axelsson, Hjelm; 2003). Hillarys (2004) studie 
visade på att mer resurser än väntat krävdes, och om än här inte ekonomin var några problem med 
miljödiplomering, så resurser som tid och kompetens. Det kan uppbåda frustration och möjligen 
avskräcka från omdiplomering. Samtidigt måste tillräcklig kompetens finnas hos de människor i 
samhället som driver företag. Lagstiftningen måste förstås och språket i systemet borde inte anses 
mycket svårare. 
Sammantaget hade hälften av företagen kritik att framföra angående miljödiplomering. Utöver tung 
och tidskrävande dokumentation handlade det om förväntningar om fler konkurrensfördelar, att det 
var för byråkratiskt och att det inte ansågs passa för det lilla administrativa företaget. Ingen var 
dock helt negativt inställd utan systemet ansågs ändå vara ett bra och enkelt system, värdefullt för 
miljön.  

Miljöförvaltningens del och möjlighet att påverka uppenbaras i denna studie – både hur 
miljöförvaltningen har jobbat med att utveckla miljödiplomet och hur smidigt diplomeringarna 
skett. Miljöförvaltningens del är dock inget som denna studie fördjupat sig i men uttalanden tyder 
på kommuners viktiga roll när det kommer till att göra de mindre företagen mer miljövänliga 
genom miljöledningssystem som miljödiplomeringsmetoder. Även att företagen ska ställa krav eller 
åtminstone ha som önskemål på sina leverantörer att ha något slags miljöledningssystem förefaller 
sig ha effekt i Göteborgsregionen. När fler och fler ser det som en självklarhet att vara 
miljödiplomerade eller liknande, blir det svårare att inte vara det. 

I denna studie har inte de olika diplomeringsmetoderna jämförts djupare men checklistorna ter sig 
bidra till en kreativitet medan kravstandarden för Järfälla till exempel ter sig i teorin som mycket 
mer inboxad. Dock kan det än så länge vara positivt att ha olika metoder medan det är såpass nytt 
och outforskat med förenklade miljöledningssystem. Detta för att se vilket system eller vilka delar 
som är lämpligast både för de som ansvarar för systemen på företagen och för miljöprestandan. Det 
har gjorts både webbenkäter (Svensk Miljöbas, 2014) och flera examensarbeten om de svenska 
miljödiplomeringsmetoderna. En sammanställning av resultaten från dessa skulle kunna vara 
värdefullt för det fortsatta arbetet med miljödiplomering hos Svensk Miljöbas och de andra 
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organisationerna som arbetar med detta. 

Företagen i denna studie Göteborg verkar främst välja mellan miljödiplomering och ISO 14001. 
Ingen av företagen nämnde FR2000 eller annat system. Resurser i fråga om tid, kostnader och 
personal avgör beslutet. Som Barbosa, Mendes och Santos (2011) kom fram till måste från 
företagens synvinkel fördelarna av ISO 14001 överväga kostnaderna för att systemet ska införas. 
En person som inte har jobbat med både ISO 14001 och miljödiplomering har självfallet svårt att 
uttala sig om det ena i relation till det andra. Endast ett av företagen i denna studie har tittat på båda 
systemen innan de valt. Ett par av intervjupersonerna hade en uppfattning om hur mycket som krävs 
av ett företag att certifiera sig enligt ISO och upprätthålla systemet, både i tid och pengar. En av 
dem har jobbat med ISO 14001 innan och ansåg att det var ett mycket bra system, men till för större 
företag, vilket andra höll med om. ISO 14001 har alltså inte valts bort av de andra företagen utan de 
har gått rakt på miljödiplomering. Storleken på företagen verkar vara det som avgör vilket system 
man intresserar sig av. Stora företag och tillverkande företag väljer ISO och mindre och mellanstora 
på miljödiplomering, kan det verka som efter intervjuerna i denna studie. Huruvida bilden av ISO 
14001 som tung och dokumentspäckad kommer från branschen eller Svensk Miljöbas/utfärdarna är 
svårt att säga. Svensk Miljöbas arbetar aktivt med att informera om miljödiplomering och när 
systemet jämförs med ISO 14001 och EMAS lyfts lägre krav fram angående dokumentstyrning, 
avvikelsehantering och rutiner.

En fråga man kan ställa är huruvida kunderna gör skillnad på företag om det är miljödiplomerat 
eller certifierat, eller är själva  miljöledningssystem det centrala. Kanske bara en logotyp är det enda 
som krävs för att företaget ska få en bättre image, och då har miljödiplomering övertaget över ISO 
14001, vilket också EMAS har (EMAS 2009, ISO 2010).
Miljödiplomering kan, som Svensk Miljöbas skriver på sin hemsida (2015c), på grund av likheterna 
mellan systemen vara ett bra system att tillämpa tills dess företaget känner sig redo för 
miljöcertifiering eller registrering. Precis som i fallet med Miljøfyrtårn, som författarna bedömde 
var en god väg till ISO 14001-certifiering (Granly, Welo 2013). En struktur kommer in och många 
moment som ingår i de större miljöledningssystemen finns även i diplomeringssystemet men i en 
enklare fattning. Företag som är nya på området miljöledningssystem behöver helt enkelt  inte ta 
något beslut för en längre tid, utan kan börja med det enklare miljödiplomeringssystemet och ändra 
sig sedan.  

För att undersöka om det finns en konkurrenssituation mellan de två miljöledningssystemen 
behöver man inrikta sig mot större, mellanstora och stora företag som valt olika. 

4.2 Slutsats 
I detta arbete undersöktes erfarenheter av miljödiplomerade företag. Systemet uppskattas både på 
grund av miljöengagemang och som konkurrensmedel. 

Motiven för att miljödiplomera sitt företag är främst av vinstintresse, dels för att kunna vara med i 
Göteborgs stads offentliga upphandlingar men också för att visa övriga kunder sitt miljöarbete. 
Ibland kan det vara ett direkt krav från kunder att företaget ska ha någon typ av 
miljöledningssystem.

Miljödiplomering innebär både direkta praktiska förändringar på arbetsplatserna, som 
energieffektivisering, resurseffektivisering, miljömedvetna inköp - men också förändringar utanför 
verksamheten som klimatkompensering av resor och utbildning av personal. Här hjälper de tomma 
rutorna i checklistorna till, där nya idéer och lösningar får plats. Checklistorna är uppskattade och 
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en del önskar fler olika checklistor för att passa fler branscher, men nyttan med det kan diskuteras. 
Systemet sprids när krav och önskemål om miljöarbete ställs på leverantörer.

Hälften av intervjupersonerna hade kritik mot miljödiplomering. Det handlade om att 
dokumentationen var tung och tidskrävande, för krångligt språk och byråkrati. Den övriga hälften 
hade ingen kritik att framföra. Systemet upplevdes som enkelt, smidigt och uppskattat. 

Företag i Göteborg som vill införa ett miljöledningssystem har miljödiplomering enligt 
Göteborgsmetoden nära till hands men är också väl medvetna om ISO 14001. Är företaget av en 
mindre storlek faller valet på miljödiplom då det kräver mindre resurser och är känt i staden. 

4.3 Förslag till fortsatta studier
• För att locka fler företag bör man undersöka huruvida ekonomiska vinster är ett faktum för 

miljödiplomerade företag. 

• Sammanställa den kunskap som finns om just de svenska miljödiplomen, Svensk Miljöbas 
egna undersökningar och examensarbeten, för att fortsätta utveckla 
miljödiplomeringsmetoderna.  
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Bilaga 1
Intervjufrågor till företagen

1. Hur länge har ni varit miljödiplomerade?

2. Varför valde ni att miljödiplomera er?
   - Var det bara miljödiplomering som var av intresse?
   - Är ni intresserade av annat miljöledningssystem idag?

3. Vad har miljödiplomeringen inneburit för skillnader för ert miljöarbete? 

4. Vad får ni ut av miljödiplomeringen? 

5. Anser ni att ni arbetar mer strukturerat med era miljöaspekter?

6. Har miljödiplomeringen uppfyllt era förväntningar?

7. Har ni upplevt några nackdelar och i så fall vilka?

8. Ställer ni krav på era leverantörer att vara miljödiplomerade alternativt vara certifierade enligt 
ISO 14001?

9. Varför valde ni inte att miljödiplomera er enligt ISO 14001 istället?

10. Kan det råda en konkurrenssituation mellan miljödiplomering och ISO 14001?
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