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Sammanfattning

Samhället ställer idag stora krav på företag avseende miljö och hantering av farligt avfall.
Genom att företag tar fram ledningssystem och blir certifierade kan de leva upp till kraven
och få kontroll över sin kemikaliehantering. Syftet med uppsatsen är att jämföra två
analysföretag och deras syn på miljö och farligt avfall. Studien är en fallstudie och baserar
sig på intervjuer med VD och kvalitets- och miljöansvarig på respektive företag. Det
framkom att synen på miljö är olika främst på grund av att företagen har olika
ägarförhållanden men även VD påverkar hur synen på miljön är. Företagen certifierade sig
för att bli konkurrenskraftiga på marknaden samt för att möta kundernas krav. Det är svårt
för företagen att veta hur de ska sortera det farliga avfallet även om de får information från
företagen som hämtar det. Problemet ligger dels att de är många kemikalier och föreningar
och dels att lagarna och förordningarna är svåra att förstå. De undersökta företagen har
konstruktiva förhållningssätt till miljöarbetet men det finns även reaktiva tankar hos ett av
dem. Företagen arbetar med hållbar utveckling främst genom att spara på resurser till
exempel minska mängden av lösningsmedel och transporter.



3

Förord

Tack till min handledare Jenny Larsson som gav mig idéer och synpunkter vid skrivandet av
uppsatsen. Tack också till intervjupersonerna på ALcontrol och AnalyCen som ställde upp.
Mina nära och kära för att ni stod ut, uppmuntrade mig och för att ni kom med synpunkter.

Charlotte Stenborg Larsson



4

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING........................................................................................................ 2

1. INLEDNING.................................................................................................................... 6

1.1 SYFTE........................................................................................................................... 7
1.1.1 Frågeställningar ................................................................................................... 7

1.2 BAKGRUND................................................................................................................... 8
1.3 AVGRÄNSNING.............................................................................................................. 9
1.4 FÖRETAGEN ALCONTROL & ANALYCEN ....................................................................... 9

2. TEORI............................................................................................................................ 10

2.1 LEDNINGSSYSTEM....................................................................................................... 10
2.1.1 Miljöledningssystem............................................................................................ 10
2.1.1.1 ISO och EMAS ................................................................................................. 10
2.1.2 Kvalitetsledningssystem....................................................................................... 11

2.2 ORGANISATIONSTEORI ................................................................................................ 11
2.2.1 Organisationen inom ALcontrol .......................................................................... 12
2.2.2 Organisationen inom AnalyCen........................................................................... 12

2.3 MÄNNISKORS SYN PÅ MILJÖN ...................................................................................... 12
2.4 FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR MILJÖARBETE INOM ETT FÖRETAG......................................... 13
2.5 AVFALL...................................................................................................................... 14

2.5.1 Lagar och förordningar....................................................................................... 14
2.6 LUHMANNS SYSTEMTEORI ........................................................................................... 15

3. METOD ......................................................................................................................... 16

3.1 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD.................................................................... 16
3.2 INSAMLINGSMETOD AV DATA ...................................................................................... 16
3.3 FALLSTUDIE................................................................................................................ 17
3.4 INTERVJU.................................................................................................................... 17

3.4.1 Olika typer av intervjuer ..................................................................................... 18
3.5 ANALYS AV DATAMATERIALET .................................................................................... 19

3.5.1 Reliabilitet och validitet ...................................................................................... 19

4. ANALYS OCH DISKUSSION...................................................................................... 20

4.1 HUR ÄR SYNEN PÅ MILJÖ PÅ RESPEKTIVE FÖRETAG? ..................................................... 20
4.2 VILKA CERTIFIERINGAR HAR FÖRETAGEN? ................................................................... 22
4.3 HUR SER FÖRETAGEN PÅ RISKERNA MED FARLIGT AVFALL? .......................................... 24
4.4 FÖRETAGENS ORGANISATIONSSTRUKTUR ..................................................................... 25
4.5 ARBETET MED HÅLLBAR UTVECKLING ......................................................................... 26

5. DISKUSSION ................................................................................................................ 26

6. SLUTSATS .................................................................................................................... 29

7. REFERENSER .............................................................................................................. 30

7.1 INTERVJUER................................................................................................................ 30
7.1.1 ALcontrol Laboratories AB ................................................................................. 30
7.1.2 AnalyCen Nordic AB ........................................................................................... 30

7.2 SKRIFTLIGA OCH INTERNET ......................................................................................... 30



5

BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR ALCONTROL AB .................................................... 32

BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR ANALYCEN AB ....................................................... 33

BILAGA 3 DEN KLASSISKA ORGANISATIONSSTRUKTUREN ............................. 34



6

1. Inledning

Ett av Sveriges miljömål är En giftfri miljö och Riksdagen antog det år 1999.1 Det betyder att
år 2020 ska både människa och miljö må bättre. Det har stiftats lagar och införts regler för att
vår miljö inte ska försämras på grund av att det finns många olika kemikalier i omlopp i
miljön. För att målet med En giftfri miljö ska kunna nås måste människor och företag dra sitt
strå till stacken. Företag kan aktivt bidra genom att ha kontroll över sitt kemikaliearbete. Det
är Kemikalieinspektionen som ansvarar för att det finns tillsyn och utvecklar verktyg som ska
underlätta arbetet för företagen. I den så kallade OBS-listan står det vilka ämnen som ur
risksynpunkt behöver hanteras varsamt och som företagen ska ha extra kontroll över vid
hanteringen.2 Även i Miljöbalken finns det regler om kemikalier bland annat
produktvalsprincipen som innebär att företag ska använda en mindre farlig kemikalie eller
produkt istället för den som har större påverkan på miljö och hälsa. Det är också viktigt att
företagen hanterar de farliga kemikalierna och produkterna på rätt sätt, eftersom kemikalier
kan påverka naturen även nästa årtusende. Exempel är de toxiska ämnena akrylamid och
DDT.3

Företag har idag stora krav på sig från olika håll i samhället. För att kunna möta dessa krav
och på så sätt anpassa sin verksamhet kan företagen certifiera sig och ta fram ledningssystem
till exempel för kvalitet och miljö.4 Många företag har också en miljöpolicy och även en
miljöimage. Det är först då ett företag har löst sina egna miljöproblem som det får en
miljöimage. Avfallshanteringen hos många företag utgör ett miljöproblem och genom att
företaget har ett bra system för hur avfallet tas om hand blir miljöimagen verklig. Ett
miljöledningssystem kan hjälpa företaget med hur det ska hantera avfallet.5

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som ska utveckla och effektivisera miljöarbetet inom
ett företag. Det ska också hjälpa till att strukturera arbetet med miljö.6 Ett ledningssystem för
kvalitet ska hjälpa ett företag att säkra kvaliteten på produkter och/eller tjänster som kunden
köper, det är kundens behov som ska tillvara tas.7 Innan miljöledningssystem kom till var det
politiker och myndigheter som ställde krav på företag genom lagstiftning och regler. Kraven
var ofta på processer och på själva anläggningen som fabriken höll till i. Efter hand började
marknaden ställa krav på att produkterna skulle vara miljöanpassade och därefter skulle ett
företag ha ett miljöarbete som drevs på ett ordentligt sätt. Ett företag med ett aktivt
miljöarbete blev nu konkurrenskraftigt och miljöarbetet skulle inte ses som om det bara
kostade pengar. Företagen blev nu mer intresserade av att sätta upp egna strategier för
miljöfrågorna på grund av det ökade intresset för miljöanpassade produkter och tjänster.
Myndigheter och departement med flera ville stödja denna utveckling genom att kunna styra,
reglera och hjälpa till med miljöarbetet inom industrin. Lagstiftning och föreskrifter räcker
inte alltid för att ett företag enkelt ska kunna ändra i produktionen till ett arbete som är
miljöanpassat.8

                                                  
1 Miljömålsportalen (2004-05-31) http://miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php
2 Persson & Persson (red) (2003) Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, s 316
3 Ibid, s 317
4 Miljöstyrningsrådet (2004-05-17) http://www.miljostyrning.se/iso14000/historik.asp
5 Sundqvist (1997) Industrins restprodukter – råd vid planering och hantering av avfall och restprodukter, s 10
6 Ammenberg (1992) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 104
7 Ibid, s 57
8 Miljöstyrningsrådet (2004-05-17) http://www.miljostyrning.se/iso14000/historik.asp
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I Sverige finns det tre stora analysföretag som arbetar med laborativa analyser av bland annat
livsmedel och vatten. Samtliga tre företag fick en förfrågan om att deltaga i fallstudien men
endast ALcontrol och AnalyCen hade möjlighet att medverka. Under våren 2004 praktiserade
jag på ALcontrol och under den tiden ökade mitt intresse för hur företagen hanterar farligt
avfall och hur de arbetar med miljöfrågor eftersom företagen är i miljöbranschen. Jag var
intresserad av att undersöka hur analysföretag ser på miljö eftersom de arbetar med
miljöprover dagligen och resultaten påverkar den yttre miljön både positivt och negativt.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att jämföra två företag (ALcontrol och AnalyCen) som arbetar med
miljöanalyser inom bland annat livsmedel, vatten, jordbruk. Hur är deras syn på miljön? Ett
av företagen är miljöcertifierat och det andra ska införa miljöledningssystem. Båda företagen
har kvalitetsledningssystem. Har företagets syn på miljön ändrats sedan införandet av
miljöledningssystemet? Kommer synen på miljön att ändras? Hur tror företagen att de
kommer att engagera sig för miljön, en hållbar utveckling, i framtiden? Hur ser företagen på
risker med kemikalier som de arbetar med då de får restprodukter i form av farligt avfall? Hur
sköter de transporter av farligt avfall, vilka likheter och skillnader i hantering finns det på
företagen?

Det är av intresse att undersöka synen på miljö hos dessa företag eftersom de har en uppgift
att ta reda på om det finns skadliga ämnen i naturen. Företagen använder själva stora mängder
av bland annat lösningsmedel som är skadliga för den yttre miljö och det är därför av intresse
att undersöka hur de ser på farligt avfall. Hur medvetna företagen är om sitt farliga avfall?
Vad gör de med avfallet som de analyserar exempelvis miljöprover från olika platser i
Sverige och ibland även utomlands?

Analysföretagen jämförs dels för att ett av företagen (AnalyCen) har ett miljöledningssystem
dels för att ALcontrol håller på att ta fram ett. Hur stor är skillnaden på deras syn på miljön?
Ytterligare en anledning är att eftersom företagen analyserar mycket miljöprover som
eventuellt är förgiftade, hur tycker då företagen att de bidrar till ett effektivt miljöarbete.

När miljön ska värderas är det viktigt att ta i beaktande den så kallade lagen om entropi som
lyder att allting sprider sig. Om något minskar på ett ställe i världen så ökar det på ett annat
ställe.9 Om en del företag struntar i vad miljön är och hur den mår och hur de påverkar den så
påverkas hela jorden. Genom att undersöka hur företagens miljösyn är bidrar undersökningen
till att miljösynen, det vill säga hur vi människor ser på miljön, får en större betydelse hos oss
alla och hos de undersökta företagen.

1.1.1 Frågeställningar

• Hur är synen på miljö på respektive företag? Vilka skillnader och likheter finns det?
• Vilka certifieringar har företagen? Ser företagen certifieringarna som en nödvändig

marknadsmässig fördel eller är certifieringarna enbart effektiva arbetsverktyg?
• Hur ser företagen på riskerna med farligt avfall? Hur fungerar transporten av det

farliga avfallet? Vem sköter transporten?
• Företagens organisationsstruktur. Påverkar organisationsstrukturen synsättet på miljö?
• Arbetet med hållbar utveckling

                                                  
9 Persson & Persson (red) (2003) Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, s 290
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1.2 Bakgrund

Det första ledningssystemet var för kvalitet och utvecklades i Storbritannien och det var det
första nationella ledningssystemet som var standardiserat. Standarden hette BS 5750 (BS
betyder British Standard) och har legat till grund för ISO 9001, som togs fram år 1987. ISO
betyder International Organization for Standardization och har som medlemmar nationella
standardiseringsorgan. I Sverige finns SIS som står för Standardiseringskommissionen i
Sverige. Den första standarden för miljöledning kom 1992 och kallades BS 7750. Den har
legat till grund för ISO 14001 och EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) som är de
mest använda miljöledningssystemen.10

Ett skäl till att standardiserade ledningssystem utvecklades var att företag i USA i mitten av
1980-talet behövde hjälp med att sammanställa de lagkrav som berörde miljö. Det var svårt
för företagen att hålla reda på alla krav som fanns och det kostade pengar om de inte följde
kraven. Företagen införde då till en början miljörevisioner. Även i Europa började företagen
få nya tankar angående miljöfrågor. De insåg att ett aktivt miljöarbete förbättrade
konkurrenskraften snarare än att det var en börda. Det ledde till att flera länder började då ta
fram verktyg för bland annat miljörevision.11

Att ett företag har en certifiering för miljölednings- och/eller kvalitetsledningssystem innebär
att det är godkänt av ett certifieringsorgan som kontrollerar att företaget lever upp till
certifieringskraven. I Sverige finns SWEDAC som är en oberoende organisation och som
godkänner företaget, som då blir ackrediterat enligt SWEDAC:s krav.12 SWEDAC är
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll som är en central myndighet verksam under
Utrikesdepartementet. SWEDAC ska agera som ett nationellt ackrediteringsorgan men även
vara ansvarig för kontrollfrågor gentemot lagen om teknisk kontroll. Övriga uppgifter som
SWEDAC har är att övervaka, samordna, ge råd och information om lagen om teknisk
kontroll. Verksamheter som vill bli ackrediterade måste godkännas det vill säga
kompetensprövas av SWEDAC.13

Ett företag kan certifiera sig inom miljö och kvalitet. För miljö finns det standarder inom ISO
14000-serien där ISO 14001 är ett frivilligt verktyg för företag med deras
miljöledningsarbete. ISO 14001 är en internationell standard som är till för alla typer av
företag och organisationer och en så kallad kravstandard som betyder att den innehåller alla
krav som kan verifieras objektivt, det vill säga kontrolleras opartiskt. Standarden kan också
användas av ett företag som vill certifiera sitt miljöledningssystem.14 EMAS är en frivillig
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning som EU tagit fram. Den ska hjälpa företag och
organisationer att förbättra och effektivisera sitt miljöarbete. Marknaden ska få ett tillförlitligt
budskap från företaget eller organisationen eftersom miljöredovisningen är granskad och
godkänd.15

Standarder för kvalitet finns inom ISO 9000-serien där ISO 9001 är ett ledningssystem som
ska hjälpa företaget att tillvarata kundens behov. Ett kvalitetsledningssystem ska se till att
kvaliteten på produkter och/eller tjänster som kunden köper lever upp till en hög nivå.

                                                  
10 Ammenberg (1992) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 57
11 Ibid, s 59
12 Miljöstyrningsrådet (2004-05-17) http://www.miljostyrning.se/certifiering/
13 SWEDAC (2004-05-23) http://www.swedac.se/sdd/System.nsf/(GUIview)/index.html
14 Miljöstyrningsrådet (2004-05-22) http://www.miljostyrning.se/iso14000/kort14001.asp
15 Ammenberg (1992) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 61
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Företaget kan genom ett kvalitetsledningssystem garantera kunden kvalitet. ISO 9001
innehåller så kallade skallkrav som företaget ska leva upp till.16 Genom att ett företag har ett
ledningssystem för kvalitet vet all personal på olika nivåer hur företaget agerar och arbetar
med kvalitetsfrågor. SWEDAC kontrollerar regelbundet genom så kallade extern revision att
företaget lever upp till kvalitetsledningssystemet.17 En annan standard är ISO 9002 är
kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter,18 likaså finns ISO 17025 som är
standarden Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. I standarden
finns krav som ett laboratorium ska uppfylla för att kunna använda sig utav ett
kvalitetssystem med den tekniska kompetens som det innebär.19

Det finns två sidor att beakta vid utvecklingen av ett miljöledningssystem i ett företag. Å ena
sidan är det miljöarbetet i organisationen och den andra handlar det om attityder och beteende
bland personalen på företaget eller i organisationen. Det sistnämnda bygger på utbildning som
innefattar hela organisationen. Utbildningen ska ge personalen kunskaper om miljösituationen
samt olika metoder och verktyg för att det ska bli förbättring hela tiden i arbetet.20

1.3 Avgränsning

När begreppet miljö används i uppsatsen avses den yttre miljön och inte den interna
arbetsmiljön. Ytterligare avgränsning är att det bara är två företag som jämförts. Uppsatsen
avser endast att undersöka miljösynen hos företagen på en övergripande nivå.
Kvalitetsledningssystemen beskrivs i vissa avseenden eftersom de är nära förknippade med
miljöledningssystemen hos företagen. För att läsaren ska kunna förstå resonemangen i
Luhmanns systemteori beskrivs teorin som helhet men endast vissa delar används vid analys.
Flera av källorna är relativt nypublicerade och torde därför innehålla aktuell och relevant
information inom respektive område.

1.4 Företagen ALcontrol & AnalyCen

ALcontrol AB är Sveriges största laboratoriekedja med sju ackrediterade laboratorier.
Företaget ägs av ett investmentbolag, Bridgepoint Capital, vars säte är i Storbritannien.
ALcontrol utför kemiska och mikrobiologiska laborativa analyser av bland annat vatten och
livsmedel samt en del konsultverksamhet. Företaget är certifierat av SWEDAC genom SS-EN
ISO/IEC 17025. Laboratorierna arbetar med kvalitet genom ackrediteringen och enligt ISO
9001 och ISO 9002.21 ALcontrol arbetar sedan våren 2004 med att ta fram ett
miljöledningssystem.

AnalyCen ägs av Svenska Lantmännen som är en ekonomisk förening med cirka 60000
medlemmar. Företaget har sex laboratorier i norra Europa. I Sverige heter företaget AnalyCen
Nordic AB och utför kemiska och mikrobiologiska analyser men även laborativa analyser av
bränsle och läkemedel. Företaget har certifieringarna eller ledningssystemen ISO 9001: 2000
för kvalitet och för miljö ISO 14001: 1996 samt ett verksamhetsledningssystem som omfattar

                                                  
16 Ibid, s 57
17 SIS (2004-05-22) http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@iso9000&menuItemID=1580
18 Ibid (2004-05-23) http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40DocType_1&Doc_ID=29682
19 ALcontrol (2004-05-23) http://www.alcontrol.se
20 Jahja (1996) Miljöproblem, hållbar utveckling och miljöledning, s 19
21 ALcontrol (2004-05-11) http://www.alcontrol.se, samt intervju Kvalitetsansvarig, ALcontrol, 2004-05-04
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hela koncernen. AnalyCen är ackrediterade av SWEDAC i Sverige och i de övriga
verksamhetsländerna av respektive lands ackrediteringsorgan.22

2. Teori

2.1 Ledningssystem

För att miljöarbetet i ett företag ska bli så effektivt och strukturerat som möjligt används ofta
ledningssystem. Ett ledningssystem är ”ett ramverk inom vilket företagsledningen styr, mäter
och utvärderar arbetet.”23 Genom att ledningssystemen har blivit olika standarder, liknar
systemen varandra i begrepp och struktur.24

2.1.1 Miljöledningssystem

Det internationella begreppet för miljöledning är environmental management och definition
på begreppet som tydligt beskriver innebörden saknas. Begreppet har, beroende på
sammanhanget, olika betydelse när det används. Före 1990-talet innebar environmental
management till exempel naturvård och miljöskydd på nationell och internationell nivå. Efter
1990-talet började det växa fram en inriktning mot organisationers miljöarbete till exempel
beslut, strategier och kommunikation. Inriktningen kallas för corporate environmental
management (CEM).25

Det är typen av organisation, till exempel en industri eller en kommun, som bestämmer vilken
typ av miljöledning eller miljöstyrning som fungerar. Miljöledning/miljöstyrning handlar om
hur ett företag styr eller leder sitt interna miljöarbete. Det handlar främst om generella
strategier och metoder för att företaget ska ha ett fungerande och tillfredsställande
miljöarbete. Det övergripande miljöledningsmålet för ett företag är att minimera
miljöpåverkan som beror på produktionen samt miljöpåverkan under hela livscykeln för
produkterna eller tjänsterna. Målet ska hjälpa företaget att bli konkurrenskraftigt och ge
upphov till nya affärsmöjligheter och -förbindelser. Miljöledning berör alla nivåer i ett
företag, allt från strategiska åtgärder till nya metoder inom en viss teknik. För att ett företag
ska kunna passa in på en framtida marknad, krävs det att företagets produkter och tjänster går
att miljöanpassa.26

2.1.1.1 ISO och EMAS

ISO står för International Organization for Standardization och är en internationell
organisation av flera länders (148) standarder. Varje land har en röst och huvudkontoret ligger
i Schweiz. Det är en ickestatlig organisation vars syfte är att ”underlätta den internationella
samordningen och föreningen av industriella standarder”. ISO har funnits sedan 1947.27

                                                  
22 AnalyCen (2004-05-11) http://www.analycen.se, samt intervju Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen,
2004-05-13
23 Ammenberg (2002) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 56
24 Ibid, s 56
25 Ibid, s 51
26 Ibid, s 51
27 ISO (2004-05-23) http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html#two
"to facilitate the international coordination and unification of industrial standards".
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EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är en förordning eller lag inom EU. Det
handlar om att det är politikerna i Europa som vill testa om industrin är benägen att ta hand
om sina miljöproblem själva. Lagen är om frivillig miljöledning eller miljöstyrning som det
också kallas i EMAS.28 EMAS är en koppling till EU:s femte åtgärdsprogram för miljön vars
mål är en hållbar utveckling. EMAS kräver att ett miljöledningssystem finns hos företaget
eller organisationen. Både ISO 14001 och EMAS saknar så kallade absoluta miljökrav.
EMAS, till skillnad från ISO 14001, kräver också en årlig miljöredovisning som bara är
användbar inom EU samt att företaget ska sträva efter BAT (Best Available Technique).29

Det finns inga krav på att företagen sätter nivåer för miljöpåverkan i ISO eller EMAS. Därför
kan företag som arbetar med samma saker och har en certifiering ha stora skillnader i
miljöpåverkan till exempel i hanteringen av det farliga avfallet. Det enda som är viktigt är att
företagen strävar efter att ständigt bli bättre och att lagkrav levs upp till i nivåerna för
miljöpåverkan.30

2.1.2 Kvalitetsledningssystem

Eftersom de båda företagen har kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och är ackrediterade
beskrivs innebörden av vad ett kvalitetsledningssystem är. Ett kvalitetsledningssystem ska
tillfredsställa kundens behov. Systemet ska försäkra kvalitet på produkter och/eller tjänster
som köps eller säljs. Genom ett kvalitetsledningssystem ska företaget kunna lova kvalitet på
produkten/tjänsten. Standarden för kvalitetsledningssystemet heter ISO 9001. Systemet
omfattar olika dokument med instruktioner om hur företaget ska agera i vissa frågor samt
resultat.31

2.2 Organisationsteori

Inom ett företag eller en organisation bildas det spontant olika grupper, då människor träffas.
Organisationsteori handlar om bildandet av grupper där alla grupper har speciella regler för
ordning inom gruppen och utan dessa regler existerar inte gruppen. En grupp kan variera i
storlek, hur länge den består samt intensitet. Det är skillnad på en grupp och en organisation
som har bindande avtal, regler etc. Det kallas också för formalisering. En grupp är informell.32

Det finns två typer av struktur, informell och formell. En formell struktur är regler som är
uppsatta som ska gälla i en organisation. Reglerna tar hänsyn till styrning och arbetsdelningen
inom företaget.33 En formell struktur innebär att det är ledningen inom organisationen som
styr arbetet. Ett företag har svårt att fungera om det inte har en bra formell struktur. Den
informella strukturen handlar om människors sociala behov genom gruppbildning etc.34

En organisation kan te sig på olika sätt i strukturen. Många stora företag har en hierarkisk
struktur som har indelning av avdelningar och viktiga ledningsfunktioner. Avdelningarna kan
i sin tur ha egna indelningar som är hierarkiskt uppbyggda.35 En så kallad klassisk struktur

                                                  
28 Jahja (1996) Miljöproblem, hållbar utveckling och miljöledning, s 19
29 Ammenberg (2002) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 61
30 Ammenberg (2002) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 98
31 Ibid, s 57
32 Bakka et al (2001) Organisationsteori- struktur, kultur, processer, Liber ekonomi, s 15
33 Bakka et al (2001) Organisationsteori- struktur, kultur, processer, Liber ekonomi, s 37
34 Ibid, s 38
35 Ibid, s 37
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inom en organisation har en VD på översta steget och under VD finns andra chefer som basar
över olika avdelningar som har egna chefer.36 37

2.2.1 Organisationen inom ALcontrol

ALcontrol köpte år 2000 två konkurrerande laboratorier i Sverige, Svelab och KM Lab. Även
Minab ingick. Idag har ALcontrol sju laboratorier i Sverige som är ackrediterade varav
Linköping är störst. ALcontrol ägs av ett investmentbolag som heter Bridgepoint Capital och
VD finns i Holland.38 Företaget finns också i Storbritannien, Irland, Belgien, Frankrike samt
Tyskland och håller på att etablera sig i Danmark, Norge och Finland. Samtliga länder har var
sin VD. Idag har ALcontrol i Sverige gjort en omorganisation där företaget blivit indelat i två
olika ben, ett säljarben och ett produktionsben.39 ALcontrol har den klassiska uppdelningen av
verkställande direktör (VD) och avdelningschefer som struktur som beskrevs ovan.

2.2.2 Organisationen inom AnalyCen

AnalyCen Nordic AB är ett dotterbolag som ägs av Svenska Lantmännen. De laboratorier
som finns i Sverige ägs av AnalyCen Nordic AB och huvudkontoret ligger i Lidköping. Det
finns dotterbolag till AnalyCen Nordic AB i Norge, Danmark, Finland, Estland och Polen
som alla har var sin VD. Några av dotterbolagen är helägda och några delägda.40 AnalyCen
Nordic AB har en styrelse och en koncernledning. Varje ort i Sverige där det finns ett
laboratorium har sin egen ledningsgrupp och laboratoriechef eller produktionschef.41 Även
AnalyCen har en VD på översta steget med underchefer och avdelningar med egna chefer.

Det som skiljer företagen åt är ägarförhållandena. Båda har den klassiska
organisationsstrukturen.

2.3 Människors syn på miljön

Miljösynen påverkas av människans sociala dimensioner och normer. Miljöproblem som
människan skapar har först på senare tid blivit uppmärksammade. Främst eftersom människan
kommit på att kunskapen om henne själv och naturen är begränsad. Teknikutvecklingen har
påverkat människors hälsa och välfärd i en positivt, dessvärre har utvecklingen också skapat
miljöproblemen. Det är följden av att människan har använt sig av naturens resurser.42

Människor är i olika hög grad villiga att lägga ut pengar på till exempel miljöskydd. Det beror
på hur stort intresse människan har i miljöskyddet. Det är en norm som varierar i samhället
beroende på i vilken tidsperiod det är. Inställningen till miljövärden berörs även av kultur och
livsstil. Det är också av vikt i ekologisk ekonomi ”att människans primitiva optimering av

                                                  
36 Ibid, s 46
37 Se bilaga 3
38 Kvalitetsansvarig, ALcontrol (2004-05-04) Intervju
39 VD, ALcontrol (2004-05-03) Intervju
40 Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen (2004-05-13) Intervju
41 VD, AnalyCen (2004-05-13) Intervju
42 Persson & Persson (red) (2003) Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, s 27
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vinsten i den egna verksamheten ersätts av en bredare syn som ger miljön och naturens s.k.
fria och kollektiva resurser ett egenvärde i lokalt, nationellt och globalt perspektiv”.43

I en studie, gjord genom innehållsanalyser, enkäter och intervjuer, på ungdomar som är
medlemmar i olika förbund (CUF, SSU, Fältbiologerna) är deras miljömedvetenhet och
livsstil beroende på deras kulturella och ekonomiska bakgrund. Ungdomarna definierar
begreppet människa – natur olika beroende på vilken grupp de tillhör. Fältbiologerna anser att
begreppet natur är centrum och samhället byggs runt det och miljöhot är ett samhällsproblem.
CUF anser att människan sätts i centrum. Även SSU definierar begreppet människa-natur där
människan är i centrum. Ett miljöhot är ett hot mot människans överlevnad och ett problem i
naturen. Miljö blir också olika beroende på hur grupperna definierar människa – natur. CUF
tycker att natur och miljö är likartade medan SSU och CUF tycker att miljö är där människan
sätts i centrum i begreppet människa-natur. Det är endast Fältbiologerna som har en
miljömedvetenhet och livsstil som är kopplade till varandra.44

Det finns få studier som jämför miljösynen hos olika företag. I en fallstudie på företaget
Danisco Sweden i Norrköping framgår att motivation och engagemang är viktiga begrepp då
ett företag ska förankra sitt miljöarbete. Det vill säga är inte personalen motiverad till att
arbeta med miljöfrågor blir det inget bra arbete. Även attityden och inställningen till
miljöarbetet är viktigt eftersom en utbildning som personalen får ökar kunskapen om vad
miljöarbetet går ut på och att personalen känner sig betydelsefull.45

2.4 Förhållningssätt för miljöarbete inom ett företag

Det finns tre olika typer av attityder och förhållningssätt som ett företag kan ha i samband
med miljöarbetet. Dessa är reaktivt, receptivt och konstruktivt.46

Ett reaktivt företag har en attityd som innehåller en försvarsställning och företaget lever upp
till de lagar som finns. Miljöfrågorna utgör ett hot mot företaget och företaget vill helst inte
redovisa några uppgifter till granskande myndigheter. Företaget löser problemen enkelt
genom att till exempel ha ett filter över skorstenen. Dess stora samarbetspartners inom
miljöområdet är sådana som är experter på det tekniska och helst ska företaget framför allt
minska sina kostnader.47

Företag som är receptiva anser att de utför miljöarbetet för att de måste och de gör det på ett
smart sätt. Attityden är av accepterande art och företaget redovisar för myndigheter efter ett
vedertaget sätt. Företaget förändrar processer och har filter. Sina samarbetspartners inom
miljöområdet är de som är så kallade affärsansvariga inom branschen. Företaget söker efter de
bästa möjligheterna vid investeringar.48

Sist men inte minst är de konstruktiva företagen som anser att miljöfrågorna kan skapa
fördelar inom konkurrensen mot andra företag. Attityden företaget har är att besluten som
fattas är medvetna. Företaget har en öppen redovisning av alla siffror mot myndigheter och
även förbättringsförslag. Miljöproblemen löser företaget genom att produktutveckla, förändra

                                                  
43 Ibid, s 292
44 Klöfver (1995) Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar, s 186
45 Ljungström (2003) Förankring av miljöarbete i organisationer – en fallstudie på Danisco Sweden AB, s 29
46 Ammenberg (2001) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 53
47 Ammenberg (2001) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 53
48 Ibid, s 53



14

processen samt att ha filter. Deras samarbetspartners är bland annat miljöorganisationer,
kunder och konkurrenter. Företaget vill maximera både de miljömässiga och de ekonomiska
fördelarna.49

Förr i tiden var företag mer reaktiva emedan de idag är mer konstruktiva.50

Men även en företagsledares engagemang har stor betydelse för hur företaget arbetar med ett
miljömedvetet företagande. Företaget arbetar med att följa de miljölagar som finns och på så
sätt producera miljövänliga produkter och tjänster. Det kan även ge positiva effekter för
företagets ekonomi. Det krävs uthållighet, humanitet, kvalitet, kreativitet förutom kunnande.51

2.5 Avfall

Vilken syn företag har på miljön kan till exempel illustreras med hjälp av hanteringen av
avfallet.
Avfallshanteringen kan spegla ett företags miljöimage och genom att ta fram ett
miljöledningssystem kan hanteringen av avfallet lösas. Men företag har problem med att
sortera avfallet rätt eftersom det finns många definitioner på vad det är.52 Avfall är de rester
som uppstår efter mänsklig verksamhet. Det finns olika principer på vad det är. Om man talar
om ursprunget kallas till exempel det för naturavfall, produktionsavfall. Man kan även dela in
avfall efter innehåll eller sammansättning samt hur det tas om hand.53 Avfall som kommer
från en industris produktion, exempelvis ALcontrol och AnalyCen, kan sedan delas in i om
det är branschspecifikt, icke branschspecifikt samt miljöfarligt avfall. Det senaste är ett namn
på olika kemiska avfall som måste transporteras och behandlas efter vissa restriktioner bland
annat vem som får transportera det och till en specifik anläggning. Avfall som kallas för
miljöfarligt består oftast av avfall som inte kan behandlas vid industrin som producerar det
eller får det som restprodukt.54 På den specifika anläggningen till exempel SAKAB förbränns
det miljöfarliga avfallet och läggs sedan på deponi.55

När en produkt har en farosymbol på kärl eller flaska ska produkten, spill och rester från
produkten hanteras som farligt avfall. Det kan till exempel vara olja, färg, lösningsmedel
mm.56 En annan definition är att farligt avfall är avfall som i sig har farliga egenskaper eller
består av ämnen som har farliga egenskaper (farosymbolerna). I 4 § avfallsförordningen (SFS
2001:1063) står vad som är farligt avfall mer specifikt.57 Det är ändå svårt att klassa farligt
avfall rätt.58

2.5.1 Lagar och förordningar

Miljöbalken reglerar hanteringen av farligt avfall i Allmänna regler 2 kap och 26 kap. I
Miljöbalken 9 och 15 kap finns särskilda bestämmelser till exempel avfallsförordningen. Det

                                                  
49 Ibid, s 53
50 Ibid, s 53
51 Persson & Persson (red) (2003) Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, s 283
52 Miljöskyddsteknik (1998) Kompendium i miljöskydd, del 2, s 175
53 Ibid, s 176
54 Miljöskyddsteknik (1998) Kompendium i miljöskydd, del 2, s 177
55 Ibid, s 199 f
56 SÖRAB (2002) Farligt avfall från företag
57 Sydkraft SAKAB (2003) Vit bok om farligt avfall, s 22
58 Ibid, s 24
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finns även andra lagar och förordningar som bestämmer om hanteringen av farligt avfall.59

Den som producerar eller får farligt avfall som en restprodukt har ett ansvar för att avfallet tas
om hand på riktigt sätt det vill säga så som lagstiftningen anser. I ansvaret för avfallet ingår
även att det klassificeras rätt och se till att de som tar om hand om det farliga avfallet också
har tillstånd att göra det. Varje kommun har olika bestämmelser om hur avfallet ska tas om
hand och bestämmelserna står i kommunens renhållningsförordning.60

Enligt Avfallsförordningen är avfallsproducenten skyldig att anteckna hur mycket avfall som
uppkommer varje år i kilogram, vilka olika sorters farligt avfall som uppkommer samt vem
det är som tar om hand om det farliga avfallet, till vilken anläggning avfallet förs för
destruktion. Dessa noteringar ska sparas i 5 år.61 Exempel på farligt avfall från ett
analysföretag är lösningsmedel till exempel aceton och diklormetan.

2.6 Luhmanns systemteori

Enligt sociologen Luhmanns systemteori utgår ett system från samhällets differentiering,
uppdelning.62 Med det menar han att samhället, sett som ett system, delas in i mindre delar, så
kallade subsystem. Detta sker för att komplexiteten i verkligheten ska kunna förstås och varje
subsystem är specialiserat på ett visst område i samhället, till exempel ekonomi eller politik.
Omgivningen kan endast uppfattas utifrån subsystemets egna ramar. Ett subsystem tolkar
information från omgivningen eller andra subsystem genom vad Luhmann kallar binära
koder63, till exempel sant/falskt i det vetenskapliga subsystemet. När ett subsystem tar in
intryck från omgivningen kallas det resonans. Det kan bara ske om det stämmer överens med
ramarna för subsystemets syfte.64 Om det till exempel blir en påverkan på det ekonomiska
subsystemet av ett miljöproblem tas det in i systemet. Då uppfattas miljöhotet som ett
problem och människor reagerar. Om inte problemet i omgivningen passar in med
subsystemets specialisering så kommer problemet gå obemärkt förbi. Ett försök att ändra på
detta kan vara att till exempel det vetenskapliga subsystemet kan bidra till att omgivningen i
vissa fall kan internalisera effekterna av miljöproblem. Genom kommunikation mellan
subsystemen kan man få mer resonans med omgivningen. Tyvärr så sker resonans med
omgivningen alldeles sällan i förhållande till kommunikationen mellan subsystem. ALcontrol
och AnalyCen kan bidra till resonans med omgivningen i viss mån men det sker fortfarande
bara om det överensstämmer med vetenskapliga subsystemet.

Sett ur ett systemperspektiv är naturen runt omkring omgivningen och eftersom naturen är
runt omkring kan samhället inte kommunicera med den. Luhmann anser att det som vi
kommunicerar om i samhället är miljöhot som vi känner till och inte miljöhot utanför
samhället. Dessa miljöhot vet vi inte om. Då samhället är ett system med subsystem kan
samhället bara kommunicera om naturen med hjälp av sina subsystem till exempel ekonomi.
Därför kan samhället inte kommunicera med naturen. Luhmann skriver också att det är först
då miljö kostar pengar som det händer något och det blir en reaktion.65 Till exempel var det

                                                  
59 Sydkraft SAKAB (2003) Vit bok om farligt avfall, s 20
60 Ibid, s 21
61 Ibid, s 34
62 Lidskog et al (1997) Samhälle, risk och miljö – Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets
miljöproblem, s 163
63 Ibid, s 169 f
64 Lidskog et al (1997) Samhälle, risk och miljö – Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets
miljöproblem, s 174 ff
65 Ibid, s 168 f
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först när Rachel Carson skrev boken ”Tyst vår” på 1960-talet som det blev reaktioner i
samhället och samhället blev tvunget att ta ansvar för utsläppen till naturen.

Företag som ALcontrol och AnalyCen är vetenskapligt specialiserade och de har det
vetenskapliga arbetssättet för att kunna förstå omgivningen. Men samtidigt ingår de i ett
ekonomiskt subsystem för att kunna tjäna pengar. Man kan bara ha de subsystem som finns i
samhället som referenser. Man kan aldrig studera bara omgivningen utanför men man kan
studera om den utifrån ens kunskap. Enligt Luhmann kan man alltså bara förstå omgivningen
genom det som redan finns i samhället.

3. Metod

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod

För att göra en undersökning väljer man först vilken metod man vill använda. Det finns två
olika riktningar i metodvalet, kvalitativ eller kvantitativ. En kvalitativ metod mäter vad något
kan vara, arten, om det finns något. Mäts istället en mängd, antal eller storlek är det
kvantitativt.66 Inom vissa områden behövs båda metoderna för analys, för att först få en
uppfattning om det man söker finns och sedan i vilken mängd som det finns.67 Båda
metoderna är verktyg för forskaren men vilken metod som väljs beror på frågeställningarna
som forskaren har.68

Jag använder mig av en kvalitativ metod då jag vill veta vad de två analysföretagen har för
miljösyn, syn på farligt avfall mm. Undersökningen går ut på att ta reda på om det finns
någon syn och hur viktigt företagen tycker det är. Vilken vikt lägger företagen vid
miljösynen?69

3.2 Insamlingsmetod av data

För att samla in data har intervjuer gjorts med fyra intervjupersoner, två verkställande
direktörer (VD) och två kvalitets- och miljöchefer på två olika analysföretag i Sverige. VD:n
har intervjuats för att hon/han har insyn i och ansvar för företaget som helhet och påverkar
hur synen är på miljö inom hela företaget samt hur miljöarbetet kommer att se ut i framtiden.
Miljöansvarig har intervjuats eftersom hon/han arbetar dagligen med miljöfrågor på företaget
och har förståelse för hur personalen ser på miljöfrågorna.

Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna som skulle användas för att se om de
fungerade och var lätta att förstå men också för att se vilken typ av svar jag skulle kunna få.
Det gjordes för att se om jag behövde omformulera frågorna. Intervjuerna har skett på
företagen på den intervjuades kontor, konferensrum eller fikarum. Under intervjun har en
bandspelare används för att jag skulle kunna föra anteckningar och kunna transkribera
intervjun. En transkribering sker för att det inte ska ske missförstånd eller misstolkningar av
vad den intervjuade sagt under intervjun. Transkriberingen underlättar eftersom det blir
enklare att analysera intervjun efteråt utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.70

                                                  
66 Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s 67
67 Ibid, s 68
68 Ibid, s 69
69 Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s 68
70 Ibid, s 155 ff
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3.3 Fallstudie

En fallstudie innebär att man undersöker t ex en händelse, person eller ett företag i ett visst
syfte. Valet av det som ska undersökas bestäms utifrån hur intressant och viktigt det är eller
om man vill testa en hypotes. Det finns inga speciella metoder för insamling av data och
information i en fallstudie inte heller för hur en analys av dessa data ska gå till.71 Om en
fallstudie studerar en viss händelse, situation eller person kallas den partikularisk. Fallet är
viktigt då det tar fram det som är viktigt för det som studeras och vad det innebär.72 En
partikularisk fallstudie är användbar som metod för problem som kan uppstå i vardagen och
fallstudien tittar på helhetsperspektivet för problemet. I en fallstudie blir slutprodukten
deskriptiv vilket innebär att företeelsen som beskrivs är omfattande och tät (fullständig
beskrivning).73 Det finns till exempel tre stora analysföretag i Sverige och en fallstudie ger
väldig detaljerad information om det undersökta. Det är svårt att få detaljerad information om
hur miljösynen på företagen är om jag undersöker alla tre företagen på ytan.

Det ska finnas många variabler i en fallstudie och även en beskrivning av hur dessa variabler
hänger samman. Dessutom ska en fallstudieundersökning vara över en längre tidsperiod.74 Det
speciella med en fallstudie är syfte och frågeställningar samt att undersökningen koncentrerar
sig på en eller ett par undersökningsobjekt och går djupare in i granskningen. Det är också
viktigt hur syftet och frågeställningarna hänger ihop med det som till slut produceras.75 Det
kan till exempel handla om orsak - verkan samband.

En fallstudie är en bra metod eftersom jag vill koncentrera min undersökning till två företag
som arbetar med ungefär samma saker. Eftersom jag undersöker synen på miljö hos två
speciella analysföretag, speglar min undersökning en viss företeelse. Det är därför lämpligt att
göra en fallstudie eftersom en sådan studie kräver att man undersöker en viss sak som är
avgränsat. Företagen ALcontrol och AnalyCen är viktiga för samhället eftersom de tar reda på
om det finns till exempel föroreningar ute i naturen.

3.4 Intervju

Genom att ställa frågor om något eller någon kan vi på ett enkelt sätt få kunskap och
information om hur olika personer uppfattar personen, saken eller händelsen. Genom att ställa
vissa specifika krav på hur utfrågningen ska gå till, kan data samlas in, analyseras och
slutsatser dras.76 Metoden kallas intervjumetodik och handlar om kommunikation mellan två
personer med olika jämställda roller. Det är ett samspel eller en dialog mellan människor där
en frågar och en svarar och det baseras på frivillighet. Det centrala i en intervju är svaren på
frågorna som ställs men viktigt är också icke-verbal kommunikation till exempel
kroppsspråket som analyseras och beroende på intervjuns syfte leder till en slutsats. En viktig
aspekt är hur förhållandet mellan intervjuaren och intervjupersonen ser ut som kan påverka
svaren på frågorna som ställs.77

                                                  
71 Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod, s 24
72 Ibid, s 25
73 Ibid, s 26
74 Ibid, s 26
75 Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod,, s 28
76 Lantz (1993) Intervjumetodik, s 11
77 Ibid, s 12
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I undersökningen har jag valt att använda mig av intervjuer för att jag på så sätt får
information om företagen som helhet och hur synen på miljö är inom hela organisationen. En
av intervjupersonerna hade jag redan träffat tidigare under min tid som praktikant. Intervjun
kan då ha varit mer jämställd mellan oss än vad de andra intervjuerna varit. Min roll i två av
intervjuerna kan ha påverkats eftersom jag har varit praktikant på företaget och kände till lite
om deras miljöarbete och organisationen. Intervjuerna under praktiken var att få mer
information om företaget och dess organisation som jag inte kunde få genom att bara gå runt
på företaget.

En intervju är endast till för att samla information om något. Det betyder att den som
intervjuar är den som kontrollerar hur intervjun utvecklas och vilken riktning intervjun tar.78

Data måste uppfylla vissa krav efter en genomförd intervju för att kunna bli användbara.
Kraven innefattar validitet, reliabilitet och kritisk granskning.79 Validitet betyder att det som
var intervjuns syfte också blev uppfyllt under intervjun. Reliabilitet innebär att resultaten som
intervjun gav är tillförlitliga, trovärdiga.80 Data eller slutsatserna skall kunna granskas kritiskt
för att kunna komma till användning av andra människor. En viktig aspekt är att data skall
spegla källan vilket innebär att den intervjuade ska ha möjlighet till att uttrycka sina tankar
och åsikter i frågan.81

För att intervjun ska ge användbara resultat måste intervjuaren ställa frågor som speglar
intervjuns syfte. Intervjuaren måste också kunna analysera och bearbeta data och därefter dra
en tillförlitlig slutsats. Det är viktigt att ha kunskap om hur intervjupersonen kan bli påverkad
av intervjuaren och frågorna under intervjun. Intervjuaren behöver då ha kunskap och
färdigheter för att kunna genomföra en intervju yrkesmässigt.82

Genom att samla in data om något med en intervju fås data i form av påståenden eller
uppgifter. Dessa uppgifter analyseras, tolkas och är underlag för slutsatserna.
Analysunderlaget är information kallas för självrapporterande data och innebär att en individ
avgör vad som kommer att sägas medvetet. Även det som individen väljer att inte säga är ett
medvetet val. Informationen blir ett underlag för själva analysen och slutsatserna som följer
av analysen.83

3.4.1 Olika typer av intervjuer

Det finns olika typer av intervjuer. En öppen intervju präglas av att intervjupersonen får en
öppen och vid fråga och då kan utveckla sina tankar fritt. En intervju som är strukturerad
innebär att intervjuaren ställer formulerade frågor som är gjorda i förväg. Frågorna ställs i en
viss ordning och intervjupersonen svarar på uppgjorda svarsalternativ.84 Beroende på hur
intervjun är utformad fås olika sorters information. I en öppen intervju blir svaren subjektiva
eftersom intervjupersonen får svara fritt kring frågorna. Svaren som fås bildar förståelse för

                                                  
78 Ibid, s 12
79 Ibid, s 13
80 Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s 85
81 Lantz (1993) Intervjumetodik, s 13
82 Ibid, s 14
83 Ibid, s 15
84 Lantz (1993) Intervjumetodik, s 17
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de subjektiva erfarenheter människor har. Beroende på vem det är som blir intervjuad blir
också svaren olika.85

Jag har valt att använda mig av en öppen intervju för att en strukturerad kan dölja mycket
information som jag kan ha nytta av vid analysen. I en öppen intervju får den intervjuade en
större frihet att svara på frågorna och kan utveckla sina svar mer. En del av de inledande
frågorna som valdes var lite mer strukturerade för att intervjupersonen skulle känna sig
bekväm i en annars obekväm situation. Personen vågar lita på mig som intervjuar under
resterande tid. Frågorna som ställdes i början av intervjun var också lätta för den intervjuade
att svara på.

3.5 Analys av datamaterialet

För att kunna analysera svaren från intervjuerna har jag transkriberat intervjuerna. Vid
analysen av datamaterialet har jag använt mig av transkriberingarna för att kunna besvara
mina frågeställningar och se vad företagen har för syn på miljön. Genom att analysera
datamaterialet utifrån de frågeställningar som ställs i uppsatsen, har jag kunnat besvara
frågeställningarna vid många olika intervjufrågor. Det har gett mig en bredare bild av hur
företagen anser och tycker om den yttre miljön samt farligt avfall. Fördelarna med detta är att
jag tar ut det viktigaste ur intervjuerna för att kunna besvara mitt syfte. På så sätt avgränsar
jag min analys av transkriberingarna. Nackdelen är att jag kan missa väsentliga svar som är av
betydelse och som kan påverka mina slutsatser om företagen, som någon annan kan se.
Tolkningarna kan dessutom färgas av personliga värderingar och kan därmed påverka
slutsatserna.

För att undersökningen ska vara relevant och trovärdig, krävs det att den data som samlats in
är trovärdig för problemställningen som ställts.86 Intervjufrågorna som ställts under intervjun
har speglat frågeställningarna i denna uppsats.87 För att kunna besvara alla frågeställningarna
har frågorna under intervjuerna varit av varierande art. Genom att frågeställningarna besvarats
har också syftet med uppsatsen att jämföra två analysföretag och deras syn på miljö, farligt
avfall och hållbar utveckling besvarats.

3.5.1 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet handlar om pålitlighet hos resultatet som datan har gett, i det här fallet
transkriberingen av intervjuerna. En undersökning som har en hög reliabilitet ska kunna göras
exakt likadant och ge ungefär samma resultat. I denna undersökning har intervjuer
genomförts. Det kan vara svårt att få exakt samma svar från den intervjuade om en annan
person hade intervjuat med samma frågor. Men jag anser att resultaten har en relativt hög
reliabilitet eftersom vissa svar kan fås exakt likadana med en annan person som intervjuat och
att samma slutsatser kan dras av analysen. Datan måste också ha hög validitet för att kunna
prövas mot en hypotes, det vill säga att det som var syftet under intervjun också blev
uppfyllt.88

                                                  
85 Ibid, s 18
86 Halvorsen (1992) Samhällsvetenskaplig metod, s 41
87 Se bilaga 1 & 2
88 Halvorsen (1992) Samhällsvetenskaplig metod, s 42
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4. Analys och diskussion

Jag har analyserat det transkriberade datamaterialet efter mina frågeställningar. Därefter har
jag tagit ut citat som jag tycker belyser frågeställningarna hos respektive företag.

4.1 Hur är synen på miljö på respektive företag?

Vilka skillnader och likheter finns det?

Begreppet miljö är på båda företagen en viktig del i det dagliga arbetet. Det är svårt för dem
att svara på vilket som är viktigast, miljö eller ekonomi. Ekonomin anser båda företagen är
nödvändig för att ett företag ska gå runt men miljö är också en viktig fråga.

”Miljöfrågorna står ju högt på vår agenda det gör de. Men jag menar det är inte bara den
yttre miljön”.  VD, ALcontrol

Citatet visar att företaget ALcontrol bryr sig om den yttre miljön men även att den inre
miljön, arbetsmiljön, är viktig. Det är viktigt för företaget att det är ett bra inomhusklimat för
personalen, trivs de inte så är det ingen som vill arbeta och då tjänar företaget inga pengar på
sina tjänster.

Efter en certifiering tror inte VD på ALcontrol att synen på miljö kommer att ändras eftersom
han anser att de har ett fungerande miljöarbete redan idag.

”Företagets syn på miljöarbetet skiljer sig inte ett dugg. Det enda som skiljer det är att jag
tror att du får ut en breddutbildning och att vi kommer att köra intern revisioner och vi blir
också reviderade externt. Men vår syn på miljöarbetet tror jag inte kommer att förändras.”
VD, ALcontrol

VD:n för ALcontrol menar att deras miljöarbete alltid har funnits men att det i och med en
certifiering sätts ”det inom ramen för ett ISO 14000 system”.  Personalen kommer att utbildas
i miljöarbetet som gör dem mer insatta och revideringarna kommer att gynna företaget
positivt. Medan kvalitetsansvarige på ALcontrol tror att synen kommer att ändras eftersom
det är

”[…] en sådan här ständig förbättringsprocess. […] Det tror jag att det kommer att ändras
eller kommer att påverkas i alla fall. […] ett ökande medvetande[…].” Kvalitetsansvarig,
ALcontrol

Ett miljöarbete hos ett företag med en miljöcertifiering ska sträva efter att ständigt förbättras.
I och med att företaget strävar efter förbättring kommer också synen på miljö ändras hos
personalen för det bidrar till att personalen får ett ökat medvetande kring miljöarbetet.

Hos AnalyCen ledde en certifiering av miljöledningssystemet till att företaget fick andra ord
på saker och ting enligt kvalitets- och miljöansvarig. Företaget har en konstruktiv syn på
miljöarbetet. Det syns tydligt i citaten nedan.

”[…] policy har det väl alltid funnits i det här företaget t ex att vara snål i så fall, sparsam
och det har ju genererat ett visst miljöintresse på det sättet också. […] man sätter andra ord
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på saker. Grejer har ju ofta försiggått tidigare men man kallar det för det för att det är en
miljöåtgärd eller en kvalitetsåtgärd hellre för den delen. Man har ju lyft upp det och visat upp
det.” Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen

Kvalitets- och miljöansvarig på AnalyCen anser att företaget alltid har haft en miljöpolicy till
exempel att personalen ska snåla eller vara sparsamma på till exempel lösningsmedel och det
har lett till att miljöintresset ökat. Företaget har gjort saker tidigare men med
miljöledningssystemet kallas det för något speciellt. Miljöledningssystemet har alltså bidragit
till att miljö- och kvalitetsfrågor har kunnat integreras mer i ledningsbesluten mm.

VD:n på AnalyCen säger så här om företagets miljöpåverkan

” En stor del ungefär hälften av… ja allt vi gör har ju på något sätt en miljöpåverkan, positiv
miljöpåverkan dvs vi hjälper ju myndigheter, företag, enskilda att få upp kunskap om miljön i
olika sammanhang. Det är ju en del av vår affärsverksamhet. Anledning till att vi jobbar inom
de här olika affärsområdena, är att vi har kretsloppstanken som en del av affärsidén. För att
kunna förstå foder och lantbruk som är vårt ursprung, så måste vi också ha kunskap inom
livsmedelssidan eftersom foder och lantbruksprodukter blir livsmedel och för att förstå
livsmedels behov av kvalitet och risk så måste vi också vara aktiverad inom miljösidan. Och
det är inom miljösidan alltså det som är vår definierade miljökund, alltså konsulter,
myndigheter som jobbar med direkt miljökontroll, som i första hand hittar miljörisker som
sedan i sin förlängning blir någonting som så att säga kommer att påverka maten. Så det är,
är ju vatten och så. Så det där hänger väldigt väl ihop. […]” VD, AnalyCen

VD:n på AnalyCen anser att företaget påverkar miljön till exempel då företaget hjälper
myndigheter att öka kunskapen om miljön i olika sammanhang eftersom det är en del av deras
affärsidé. Affärsidén påverkas av att företaget har kretsloppstanken som grundtanke eftersom
de arbetar med allt mellan jordbruk och livsmedel – allt hänger ihop. Men han tror inte att
miljöledningssystemet har påverkat att företagets syn på miljön har ändrats eftersom

”[…] Utan vi har under många, många år haft en tydlig syn på… miljöfrågorna är viktiga
frågor i ett företag. Naturligtvis, början på 90-talet när trenden i samhället förändrades till
att miljöfrågorna lyftes fram på styrelsebord i ledningsgrupper och så. Dessförinnan så var
inte miljöfokus på samma sätt i vårt företag och på samma sätt som det inte var i andra
företag det är säkert så. Men att… sedan när miljöfrågorna blev tydliga så tror jag att vi var
ganska tidig att förstå att det är en viktig del i företagets kultur, att värna om miljöfrågor.”
VD, AnalyCen

Eftersom AnalyCen har kretsloppstanken som grund har företaget haft en tydlig syn på
miljöfrågor. Enligt Luhmanns systemteori kan därför AnalyCens specialisering inom
kretsloppet ses som ett subsystem. Företaget syn på miljö har ändrats sedan i början av 1990-
talet då resonans med omgivningen skedde i och med att miljön kom i fokus och det
ekonomiska subsystemet påverkades. Miljöledningssystemet som togs fram har inte påverkat
företagets miljösyn.

Det finns även en reaktiv attityd, hos ett av de två företagen, som speglas tydligt i citatet
nedan.

”Men jämför vi oss med… generella markprover till exempel nere från Holland, så har ju vi
otroligt ren mark. Bara i Holland och England så ska ju all mark testas. Men i Sverige, om
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man hittar lite skit, ja då tar man ju någon annan mark för att vi har så stora geografiska
ytor. Så att vi har ju inte de problemen… men Holland är väl, vad är de, 17 18 miljoner
människor i Holland, som är lika stort som Småland. Så att, så där har de ju en helt annan
användning av mark än vad vi har i Sverige.” VD, ALcontrol

VD.n på ALcontrol tycker inte att Sverige har samma typ av miljöproblem som till exempel
Holland och England eftersom marken i de länderna ska testas. Om det råkar vara förorenad
mark i Sverige där någon ska bygga kan han/hon välja annan mark någon annanstans i
Sverige eftersom det finns stora ytor och vi är färre antal invånare. Det reaktiva speglas i
citatet att om det ska byggas i Sverige och det råkar vara på förorenad mark så är det lätt att
hitta en annan plats som inte har några föroreningar. Det blir en enkel problemlösning istället
för att ta tag i problemet som kostar pengar så byggs det på en ”ren” mark där det inte finns
några problem.

Båda företagen anser att miljöfrågor är viktiga frågor men om de ska välja mellan ekonomi
och miljö väljer de ekonomi eftersom utan en ekonomi klarar sig inte företaget. I ALcontrol
är det delade meningar om ett miljöledningssystem kommer att ändra synen på miljö.
AnalyCen har alltid haft miljö som en viktig fråga eftersom de har kretsloppstanken som
affärsidé. Hos ALcontrols VD finns det reaktiva tankar om miljö som speglas i citatet ovan
medan hos AnalyCen en konstruktiv tanke. ALcontrol har också en konstruktiv tanke om
miljöarbetet eftersom företaget arbetar med miljöfrågor för att det skapar konkurrenskraft
gentemot andra företag. Företaget utvecklar sina analysmetoder så att de blir mer
miljövänliga.

4.2 Vilka certifieringar har företagen?

Ser företagen certifieringarna som en nödvändig marknadsmässig fördel eller är
certifieringarna enbart effektiva arbetsverktyg?

AnalyCen har både kvalitets- och miljöcertifieringar medan ALcontrol har
kvalitetscertifiering. ALcontrol håller på att ta fram ett miljöledningssystem. Båda företagen
är ackrediterade av SWEDAC. Företagen är överens om att en certifiering är både ett verktyg
och samtidigt nödvändigt. Det är både konkurrenskraft samtidigt som det är en positiv sak.
Varför företagen certifierar sig är lite olika.

”[…] våra kunder då i framför allt de där offentliga upphandlingarna har skallkrav nu på
vissa orter då att man då ska ha ISO 14000-system. Och när vi då har märkt nu att vi har
tappat affärer enbart på grund av att vi inte har ISO 14000… så certifierar vi oss […] ISO
14000-system är mera så att säga marknadskrav. ISO 17025 det är ju en nödvändighet för
våra ackrediteringar. Så att beroende på vilken […] så kan jag säga ja det är nödvändigt, ja
det är marknaden som styr, ja lagarna kräver det. […] beroende på vilket av systemen man
väljer och gå in på så… men det finns ju lagkrav på miljösidan och sådana saker också. Och
vi har ju som målsättning inom hela koncernen att vi ska följa alla lagar, i alla länder som vi
verkar i. Och gärna också vara bättre där det går till rimliga kostnader.” VD, ALcontrol

Hos ALcontrol är en certifiering ett kundkrav och man har förlorat kunder på grund av att
man inte har haft certifiering inom miljö. VD på ALcontrol säger att det är lite olika om
certifieringarna är ett verktyg eller en nödvändighet beroende på vad man tittar på. Det är
både lagkrav och marknaden som styr och företaget ska följa lagarna och vill gärna vara
bättre än lagarna om det går utan att ekonomin tar skada. Enligt Luhmann leder detta till att
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kommunikationen mellan subsystemen inte fungerar och företaget blir då tvunget att göra
något åt det. Därför tar företaget fram ett ledningssystem för att få en god kommunikation
både internt och externt. Subsystemen kan till exempel vara ekonomi, vetenskap och
marknad.

Kvalitetsansvarig på ALcontrol tror att det är konkurrenskraften som spelar roll och det kan
ge både miljöfördelar och en ekonomisk vinst.

”[…] det finns ju marknadsföringsingredienser i det hela också. Som kan vara alltså positiva
som man kan tänka på också, som kan ge både bra miljöeffekt och ekonomisk fördel.”
Kvalitetsansvarig, ALcontrol

Varför AnalyCen tog fram ett miljöledningssystem och certifierade sig var av många olika
skäl. De största var kundkrav, det egna intresset inom företaget samt ägarkrav. Det säger
kvalitets- och miljöansvarig på företaget.

”Det var av många skäl. Dels just om man tänker på miljön, så var ursprunget var ju
egentligen både kundkrav och kundintresse, och intresse från oss själva att sopa rent vid egen
dörr- det vill säga att det känns bättre att ha ordning på vårt eget miljöarbete när vi arbetar
så mycket med miljö åt kunderna. […]skälen, kundkrav och ägarkrav och eget intresse”
Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen

VD på AnalyCen säger att eftersom företaget arbetar med kretsloppstanken och har kunder
som arbetar med miljö så bli miljö en stor fråga inom företaget. Ett ledningssystem kan hjälpa
företaget att få kontroll över miljöfrågorna som kan vara svåra att upptäcka och miljö är
viktigt om företaget ska överleva och bli större.

” […] vi är ju ett företag som jobbar med miljö, det är ju vår affärsidé och det är väldigt
många av våra medarbetare och våra kunder som har miljö som viktiga frågor. Och sedan så
tror jag eller vet att i alla sammanhang där vi har jobbat med miljöfrågor, förbättrat dem, så
har vi också haft en positiv effekt, policymässigt, ekonomiskt och organisatoriskt. Så miljö är
en viktig del i ett företags utveckling. Så det finns flera och ganska självklara argument till att
vi ska ha ett styrsystem för när vi jobbar med miljöfrågorna. Det kan vara viktigare att ha ett
styrsystem att jobba med miljöfrågor än ett styrsystem för ekonomi på så sätt att
miljöfrågorna lätt kan bli oidentifierade och diffusa om man inte styr upp det. Och det är ett
av skälen. Det finns säkert flera andra skäl men det är huvudskälet.” VD, AnalyCen

Om ett miljöledningssystem är ett verktyg eller en nödvändighet beror på hur man ser det
tycker Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen. Miljöfrågorna kommer lättare in i arbetet på
företaget och då har också intresset hos ledningen ökat.

”Det beror på hur man ser det. Men det har det på ett sätt för att det är lättare att jobba med
frågorna när de ingår i ett verksamhetsledningssystem. De ligger alltså inte vid sidan om så
ofta förr. Vi har börjat jobba mera aktivt med mål och målstyrning och uppföljning hela den
processen alltså i företaget när det gäller allt möjligt. Det är ekonomi, energi och vad som
helst. Och frågorna har lyfts… tyngden har ökat… det finns ett större intresse hos
ledningen.” Kvalitets- och Miljöansvarig, AnalyCen

Både VD:n och de som ansvarar för kvalitet och miljö på AnalyCen anser att ett
ledningssystem är ett verktyg som har andra fördelar också.
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”Det är klart ett verktyg. Det är tveklöst ett verktyg och som jag sa tidigare så har jag aldrig
någonsin varit med om där vi har gjort en förändring för att förbättra miljön att vi också
samtidigt inte fått en förbättring som är lönsammässigt vedertaget […]. Miljön kostar inte
pengar, i alla fall inte vårt företag.” VD, AnalyCen

”Ett verktyg är det naturligtvis” Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen Lidköping

”[…] att ackreditering är en väl en nödvändighet. Annars är det inga uppdrag alls. Men jag
ser nog att certifieringen nu alltså verksamhetsledningssystemet egentligen också är en
nödvändighet för att få vårt arbete att fungera. Att det inte bara ligger vid sidan om och är
något som utförs av en miljöansvarig eller kvalitetsansvarig.” Kvalitets- och miljöansvarig,
AnalyCen

VD:n för AnalyCen anser att en certifiering inte påverkade försäljningen av deras tjänster
eftersom företaget arbetade med miljöfrågor innan men också för att det inte har ett samband
med marknaden. Men Kvalitets- och Miljöansvarig på AnalyCen tycker att det borde ha ökat
men inte gjort det. Vissa uppdrag har företaget fått som de inte skulle ha fått annars men om
kunder upptäcker att företaget är dyrare så väljer kunden ett billigare alternativ där företaget
inte är certifierat. Men företagen hävdar också att många inte förstår vad det egentligen
handlar om att företaget är certifierat. Kunderna förstår inte skillnaden alltid mellan ett
certifierat och ett företag som inte är certifierat. Men de intervjuade på företagen sa också att
människor tror att ett miljöledningssystem betyder att ett företag verkligen arbetar för miljön
men att fallet inte alltid är så. Beroende på vilket ledningssystem man undersöker hos
ALcontrol är en certifiering både ett lagkrav och kundkrav och beroende på hur man ser det
ett verktyg och en nödvändighet. Här är återigen ett exempel på Luhmanns systemteori där
kommunikationen mellan subsystemen ekonomi, politik och marknad ska fungera.

4.3 Hur ser företagen på riskerna med farligt avfall?

Hur fungerar transporten av det farliga avfallet? Vem sköter transporten?

För VD:n på ALcontrol är det viktigast att lagarna följs i företaget och koncernen har även det
som en intern policy. En reaktiv attityd speglas också i citatet nedan då företaget lever upp till
lagarna som finns. På frågan om hur deras farliga avfall tas om hand svarar han

”Men vi har upphandlingar så att säga som tar hand om det så att vi följer lagstiftningen.”
VD, ALcontrol

Jag har märkt att det är svårt för företagen att reda upp begreppet farligt avfall. Det finns
enligt kvalitetsansvarig på ALcontrol ingen definition på vad farligt avfall är. Han säger också
att

”det där får man ta från fall till fall, […] vad kallar vi farligt avfall” Kvalitetsansvarig,
ALcontrol

”[…] Det finns […] ingen speciell definition men man kan ju tänka sig att som sånt är …
organiska persistenta föreningar då som klorerade till exempel. Ett exempel metaller, tunga
metaller […] då som har gifter, miljögifter, ett annat exempel. […] även organiska,
överhuvudtaget andra organiska föreningar som har påverkan på atmosfären… ja sådana
föreningar som är giftiga överhuvudtaget då explosiva. Och sedan är det alltid frågan när
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upphörde det farliga avfallet att vara farligt? Då får man tänka sig då någon sådan här
spädningsfråga. Var går gränsen? Och det är lite svårt att dra.”  Kvalitetsansvarig,
ALcontrol

Medan AnalyCen menar att det finns beskrivningar i förordningen och de får information från
säkerhetsdatablad.

”Det finns en sådan beskrivning i förordningen samt att vi har information från
säkerhetsdatablad och att det i analysföreskrifterna finns upplysningar om avfallshantering.
[…] Det som är, det är ju inte så svårt att definiera när det är rena produkter. De kan man ju
läsa sig till, vad man inte får släppa ut i stort sätt. Det som är svårt det är det ur ren
utspädningsgrad, är det fortfarande farligt avfall? I och för sig. Och där finns det väl en del
grå zoner där vi använder oss av förnuft så mycket vi kan. Och det gör vi ju faktiskt.”
Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen

”[…] det är ju sådant avfall som naturligtvis påverkar miljön negativt i första hand.
Människors, djurs hälsa. […] för att kunskapsmässigt kunna hantera det så får vi följa de
regler och de system som finns i samhället. Dessutom, utöver det så kan vi också med förnuft
göra egna bedömningar, har vi t ex stora volymer av något avfall som kanske inte finns i
regelboken men med vår kunskap och med vårt omdöme anses kan på något sätt skada, så ska
vi ju ta hand om det som skadligt avfall också. Så att det är ju liksom så som vi tänker.” VD,
AnalyCen

Båda företagen har avtal med olika företag som hämtar deras farliga avfall men i slutändan
hamnar det till exempel hos SAKAB. Det beror på att kommunerna i Sverige ibland har
monopol på att ta hand om det farliga avfallet själva och sedan lämna det för destruktion. Till
exempel har Linköpings kommun monopol på att hämta det farliga avfallet medan
Norrköpings kommun har sålt ut det. Det svåra för företagen är när det farliga avfallet slutar
vara farligt, hur utspätt ska det vara? Då får det goda omdömet hjälpa till och bestämma.

4.4 Företagens organisationsstruktur

Påverkar organisationsstrukturen synsättet på miljö?

Båda företagen har en liknande spridning av laboratorier inom Sverige och i Europa.
ALcontrol ägs av ett investmentbolag medan AnalyCen ägs av Svenska Lantmännen.
Organisationsstrukturen eller ägarförhållandet påverkar hur synsättet är på miljö.

ALcontrol har nyligen gjort en omorganisation där de har delat in företaget i två delar. En
produktionsdel där alla laboratorier ingår, produktionssupport, stöd och liknande. Där ingår
även kvalitet, logistik, inköp mm. I den andra delen som kallas säljben finns den svenska
marknaden med säljare och kundservice. Sedan finns också ledningsgrupp med personal, IT,
ekonomi etc.

AnalyCen Nordic AB är ett dotterbolag vars ägare är Svenska Lantmännen och varje land där
AnalyCen har verksamhet har en egen VD. Det finns en koncernledning där alla
dotterbolagsVD:ar sitter med. Inom AnalyCen Nordic AB har varje ort där det finns ett
laboratorium en chef eller produktionschef samt en styrgrupp också kallad internstyrelse. I en
styrgrupp ingår det personer från koncernledningen men även andra.
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AnalyCen har kretsloppstanken som affärsidé och det tydliggör ägarnas stora intresse i
jordbruk. Deras synsätt på miljön är att allt påverkar allt och därför är det viktigt att det finns
en bra miljö. ALcontrol har inte samma tankar om miljön och det kan bero på att företaget har
ett investmentbolag som ägare som investerar och vill tjäna pengar. Företaget ska följa
lagarna och om det går också vara bättre men inte om det kostar för mycket. AnalyCen har
haft miljö som grundtanke redan då företaget bildades.

4.5 Arbetet med hållbar utveckling

Företagen arbetar på lite olika sätt med hållbar utveckling men gemensamt är att de ska
minska på resurser och till exempel återvinna mer, använda mindre lösningsmedel eller ta en
mindre farlig kemikalie istället för en som är mer farlig för miljön. Att AnalyCen arbetar
inom kretsloppets alla delar som är deras affärsidé syns lite i citatet nedan.

”[…] eftersom vi jobbar inom kretsloppets alla delar och det är ju… det börjar med lantbruk
och jord och foder och djur och livsmedel och sedan när det släpps ut igen så jobbar vi med
miljöfrågor så att på något sätt så hänger det ihop. Förut om då rent praktiska saker som att
minska förbrukningen av både det ena och det andra efter bästa förmåga, så finns det ju
mycket man gör det är klart att man inte reser i onödan om man kan telefonmöte […]”.
Kvalitets- och miljöansvarig, AnalyCen

Kvalitets- och miljöansvarig för AnalyCen nämnde också att de hellre skickar e-post än
kopior till kunder för att få ned deras papperskonsumtion.

”[…] det kan man väl konstatera då att vi vet ju säkert att mer om miljöproblem i samhället
än vad allmänheten normalt gör eftersom vi jobbar med det. Samtidigt så med de kunder som
vänder sig till oss de gör ju det därför att de vill ha hjälp att lösa ett miljöproblem, om det nu
är så myndigheter, konsulter eller enskilda företag. Så det är ju en positiv del av miljöarbetet
att vi hjälper till att lösa. Så det tycker jag nog känns som vi gör en väldigt stor samhällsnytta
med det här företaget ur miljösynpunkt. Ju duktigare vi är desto större samhällsnytta kan vi
göra.” VD, AnalyCen

ALcontrol som håller på att ta fram ett miljöledningssystem har ett mål kallat resurssparande.
Företaget arbetar med hållbar utveckling genom att de ska spara på resurser. Båda företagen
arbetar också med att minska på deras transporter. Det är det största målet. Sedan försöker de
båda ha kontroll över det farliga avfallet genom bland annat inventering av kemikalier.

5. Diskussion

Eftersom jag våren 2004 haft praktik på ett av företagen hade jag redan insikt i hur företaget
arbetar med miljö och andra frågor. Detta har dock inte påverkat mina resultat märkbart utan
snarare ökat min nyfikenhet på det andra företaget. Kanske har en av de personer jag
intervjuat kunnat känna sig mer bekväm under själva intervjun än vad personen annars skulle
ha gjort. Jag har fått ärliga svar på mina frågor av personen ifråga. Intervjupersonerna på det
andra företaget har möjligtvis varit lite försiktiga i sina svar men jag upplever ändå att jag fått
uppriktiga svar från båda företagen. Det var bra att jag använde mig av en öppen intervju som
gjorde det möjlig att både få uppriktiga svar men också svar som den intervjuade kunde
utveckla och ge sin syn på situationen.89

                                                  
89 Lantz (1993) Intervjumetodik, s 18
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Eventuellt ökar intresset för miljö med en certifiering av miljöledningssystemet. AnalyCen
menar att det finns ett intresse för miljöproblemen som annars inte skulle existera i lika hög
grad. Troligen kommer personalen på ALcontrol få ett större intresse och inställning till
miljöproblem då de har gått den obligatoriska utbildningen då företaget inför
miljöledningssystemet. En utbildning ökar kunskaperna om miljösituationen men ger även
kunskap om olika metoder för att förbättra arbetet hela tiden.90 Ökade kunskaper om
miljöfrågor hos människor leder till ökad medvetenhet om miljöfrågornas betydelse och en
hållbar utveckling.  

Det verkar som att ägarstrukturen påverkar hur ett företag arbetar med miljö och hur synen på
miljö är. Båda företagen har en klassisk organisationsstruktur. Är det ett investmentbolag så
borde företaget vara mer intresserat av att tjäna pengar på vad de producerar än hur synen på
miljö är. Det stämmer också överens med ALcontrol även fast de prioriterar miljö. Om
däremot ägarföretaget är som i fallet med AnalyCen intresserad av miljö eller arbetar med
saker som är beroende av den yttre miljön blir hela organisationen påverkad. AnalyCen som
ägs av Svenska Lantmännen har en verksamhetsidé om att arbeta inom kretsloppets alla delar.
Den kommer av att det de gör påverkar miljön i vattnet som i sin tur påverkar jordbruket och
skörden och då även människan som får sin föda därifrån. ALcontrol insåg att då de inte hade
ett miljöledningssystem tappade de kunder och därmed inkomster. Det var ekonomin som
blev påverkat innan de insåg att det var ett problem. Precis så resonerar Luhmann i sin
systemteori att det är först ett problem påverkar något hos en själv som man inser att det är ett
problem och det krävs en åtgärd.91 I ALcontrols fall insåg ägarna att ekonomi påverkades. När
företag inser att om de inte har ett fungerande miljöarbete så minskar uppdragen och
ekonomin blir lidande bidrar det troligen till att fler företag tar fram miljöledningssystem. På
så sätt ökar kunskapen hos hela organisationen och då blir fler människor medvetna om hur
deras miljöpåverkan kan minska.

En annan sak som påverkar organisationen i företaget är vad VD:n har för bakgrund samt
intressen utanför arbetet. Båda företagens respektive VD har akademisk utbildning, den ena är
kemist och den andra jurist. Företagsledarens intresse för miljöfrågor påverkar resten av
organisationen. Det stämmer överens med att en företagsledares engagemang har stor
betydelse för företagets arbete med ett ekologiskt företagande. För att ekologiskt företagande
ska fungera krävs uthållighet, kunnande, humanitet, kvalitet.92 Det bekräftas också i studien
om ungdomar som är medlemmar i olika förbund (CUF, SSU och Fältbiologerna) vars livsstil
och miljömedvetenhet påverkades av deras bakgrund, kulturella och ekonomiska.93 Även
engagemang som ledningen har påverkar precis som i studien hos Danisco i Norrköping.94

Men det har även en betydelse vad ägarna har för intresse, om företaget ska vara mer
produktionsinriktat eller dylikt.

De båda företagen har ett konstruktivt förhållningssätt till miljöarbetet inom respektive
företag. Båda är eniga om att miljöledningssystem skapar konkurrenskraft mot andra företag

                                                  
90 Jahja (1996) Miljöproblem, hållbar utveckling och miljöledning, s 19
91 Lidskog et al (1997) Samhälle, risk och miljö – Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets
miljöproblem, s 164 f
92 Persson & Persson (red) (2003) Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, s 283
93 Klöfver (1995) Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar, s 186
94 Ljungström (2003) Förankring av miljöarbete i organisationer – en fallstudie på Danisco Sweden AB, s 29
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inom samma bransch. De har också kunniga kunder som arbetar med miljöfrågor på olika
sätt.95 Det skapar ytterligare incitament att bli framsynta inom arbetet med miljöfrågor.

Företagen ALcontrol och AnalyCen upplever att det är svårt att definiera vad som är farligt
avfall eftersom det dels finns många ämnen och föreningar och dels kan den lagstadgade
definitionen vara otydlig och svår att förstå. Man har också funderingar på när det farliga
avfallet slutar vara farligt. Företagen får båda information från de olika företagen som hämtar
farligt avfall. Ett av företagen har en hantering av avfallet som fungerar bra och jag tror att det
beror på deras miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem hjälper företagen att få kontroll
över deras kemikaliehantering och på så sätt också avfallshanteringen.96 Det andra företaget
har gjort flera omorganiseringar som påverkat kontrollen och hur systemet av det farliga
avfallet ska fungera. De ska nu inför miljöledningssystemet och förhoppningsvis också få
kontroll över sin avfallshantering.

Genom att använda mindre lösningsmedel, byta ut vissa kemikalier mot andra samt att minska
på deras transporter arbetar företagen med hållbar utveckling. AnalyCen anser att de har en
positiv påverkan på miljön eftersom företaget arbetar med att analysera prover som kan vara
förorenade och upplysa kunden om resultatet för provet och sedan kan kunden agera i frågan.
Det blir då en miljöförbättring. Företagen äger inte resultaten till proverna som de får in
(förutom då de har anmälningsskyldighet till exempel prov som innehåller salmonella) och
många prover är recipientprover men de vet ändå mer än samhället om hur miljön ser ut. Men
det är blandande känslor enligt Kvalitetsansvarig på ALcontrol eftersom det inte är bra för
samhället men bra för företaget.

De främsta skälen till en certifiering var att företagen skulle bli konkurrenskraftiga på
marknaden och krav från kunderna. För AnalyCen var det också ägarskäl som påverkade.
Luhmann ansåg att det är först när något påverkar en själv som man förstår vad det gör för till
exempel naturen.97 Precis likadant är det för företagen. Det blir en negativ effekt om de inte
har ett miljöledningssystem för då vill inte kunderna köpa deras tjänster. Kunderna tycker det
är bra att AnalyCen är miljöcertifierat men det innebär inte alltid att kunderna köper tjänster
av företaget eftersom de är dyrare än konkurrenterna. Kvalitets- och Miljöansvarig på
AnalyCen i Lidköping tror att det beror på att kunderna inte förstår vad ett
miljöledningssystem innebär. Även VD på ALcontrol anser att en del överskattar
miljöledningssystemets verkliga betydelse. Människor tror att bara för att ett företag är
certifierat så är det företaget snällt mot miljön men att det i själva verket kan ha en hur
smutsig produktion som helst. Målet med miljöledning är en minimering av miljöpåverkan
som beror på ett företags produktion. Företaget ska därmed bli mer konkurrenskraftigt och det
ska hjälpa företaget få nya kunder.98 Det är vanligt att människor tror att ett
miljöledningssystem innebär att ett företag är miljömedvetet när det i själva verket handlar
om att företaget ska minska sin miljöpåverkande produktion samt öka sin konkurrenskraft.
Men varken ISO eller EMAS innehåller några krav avseende nivåer för företags
miljöpåverkan. Detta innebär att företag som arbetar med samma saker och som har
certifieringar ändå kan ha stora skillnader i deras miljöpåverkan. Det som är viktigt är att
företagen arbetar med en ständig förbättring och att lagkraven för miljöpåverkan följs.99

                                                  
95 Ammenberg (2001) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 53
96 Sundqvist (1997) Industrins restprodukter – råd vid planering och hantering av avfall och restprodukter, s 10
97 Lidskog et al (1997) Samhälle, risk och miljö – Sociologiska perspektiv på det moderna samhällets
miljöproblem, s 164 f
98 Ammenberg (2002) Miljömanagement – kompendium för kurser i miljöledning, s 51
99 Ibid, s 98
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Ett analysföretag kan bidra till att kunskapen om de miljöproblem som finns i samhället ökar
men har de ingen kontroll över hur deras farliga avfall hanteras påverkar de själva naturen.
Denna studie kan bidra till ytterligare förståelse för varför synen på miljö varierar hos
människor och hur arbetet med miljöfrågor kan påverkas. Det krävs fler studier inom samma
område för att skapa förståelse om hur vi kan påverka och ändra synen på miljö och arbetet
med hållbar utveckling fortskrida över världen. Det är därför viktigt att analysföretag också
förstår betydelsen av hur miljösynen varierar.

Jag anser att mitt syfte som var att jämföra två analysföretag är uppfyllt. Miljösynen ter sig
olika på företagen beroende på ägarförhållande och ledningens intresse men också VD.
Företaget AnalyCen ägs av Svenska Lantmännen och arbetar inom kretsloppets alla delar
samt har ett miljöledningssystem. Detta har påverkat deras syn på miljö eftersom ägarna har
ett intresse för hur naturen påverkas eftersom det påverkar resten av kretsloppet. VD har ett
eget intresse för miljön. ALcontrol har ett investmentbolag som ägare och det bidrar till att
företaget är mer inriktat mot produktion och tjäna pengar. Företaget har inget
miljöledningssystem och det kan påverka synen på miljö eftersom personalen inte har gått
någon utbildning än. Det verkar som VD för ALcontrol mer har intresse av att företaget ska
följa lagar och regler än arbeta framåt för en bra miljö och det kan bero på den interna policyn
som företaget har.

6. Slutsats

Det är en skillnad i miljösynen på de två företagen främst på grund av att de har olika sorters
ägarförhållande. Men det är också av betydelse VD:s intresse för miljö, utbildningsbakgrund
samt medarbetarnas kunskaper. De viktigaste skälen till en certifiering av
miljöledningssystemen är konkurrenskraft och kundkrav. Båda företagen har problem med det
farliga avfallet eftersom de har svårt att riktigt dela in avfallet rätt. Ett av företagen har en
hantering av avfallet som fungerar tack vare miljöledningssystemet eftersom systemet hjälper
företaget att kontrollera kemikaliehanteringen. Ju fler företag som tar fram
miljöledningssystem desto mer bidrar dessa företag till en hållbar utveckling och till
minskade risker med farligt avfall. Både ALcontrol och AnalyCen anlägger ett konstruktivt
synsätt på miljöarbetet men det finns vissa reaktiva svar från ett av dem. Arbetet med hållbar
utveckling sker bland annat genom att företagen arbetar med olika mål till exempel
energiförbrukningen.
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Bilaga 1 Intervjufrågor ALcontrol AB

Intervjufrågor VD & Kvalitetsansvarig, ALcontrol

1. Berätta kortfattat vad företaget arbetar med
2. Berätta om din bakgrund (utbildning etc)
3. Hur länge har du arbetat på företaget?
4. Vilken befattning har du?
5. Vilka är dina arbetsuppgifter?

6. Berätta om företaget/verksamheten
7. Vad har företaget för miljöpolicy?
8. Vad är viktigast miljö eller ekonomi hos ett företag? Varför?
9. Hur mycket beaktar ni miljöfrågorna i det dagliga arbetet?
10. Vem fattar besluten om miljön i företaget?
11. Hur sker beslutsfattandet?
12. (Om det finns andra länder: Hur arbetar de med miljö?)

13. Varför ska företaget miljöcertifiera sig?
14. Tror du att företagets syn på miljön kommer att ändras efter certifieringen? Hur då?
15. Hur tror du att miljöcertifieringen kommer påverka försäljningen av era tjänster?
16. Vad har ni gjort för att minska på utsläppen på miljön?
17. Hur definierar du farligt avfall?
18. Hur tas ert farliga avfall omhand? Vem hämtar det?
19. Vad har personalen fått för utbildning i samband med miljöcertifieringen?
20. Är miljöledningssystem och andra (kvalitet) en nödvändighet eller ett verktyg i

arbetet? Integrering av alla?
21. Hur kommer arbetet i företaget ändras efter en certifiering tror du? Hur?
22. Hur arbetar företaget med hållbar utveckling? (bevara naturen till efterkommande

generationer)
23. Hur känns det när ni får in mycket prover och de kommer någonstans där det ev finns

ett utsläpp som påverkar miljön? Känns det inte tragiskt att det är så mycket som är
förorenat och att människan påverkat?

24. Hur håller du dig ajour med kunskapsutvecklingen inom miljöområdet?
25. Hur påverkar du själv miljön?
26. Anser du dig själv objektiv i ditt arbete?
27. Vad anser du vara en bra miljö?
28. Kommer du tänka mer på miljön i framtiden?
29. Vill du vara anonym?

Tack för att du hade möjlighet att medverka. Jag undrar om jag kan återkomma om jag
behöver ställa någon ytterligare fråga. Jag skickar transkriberingen så du får godkänna den.
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Bilaga 2 Intervjufrågor AnalyCen AB

Intervjufrågor VD, Kvalitets- och miljöansvarig samt Kvalitets- och miljöansvarig Lidköping,
AnalyCen

1. Berätta kortfattat vad företaget arbetar med
2. Berätta om din bakgrund (utbildning etc)
3. Hur länge har du arbetat på företaget?
4. Vilken befattning har du?
5. Vilka är dina arbetsuppgifter?

6. Berätta om företaget/verksamheten/organisationen
7. Vad har företaget för miljöpolicy?
8. Vad är viktigast miljö eller ekonomi hos ett företag? Varför?
9. Hur mycket beaktar ni miljöfrågorna i det dagliga arbetet?
10. Vem fattar besluten om miljön i företaget?
11. Hur sker beslutsfattandet?
12. (Om det finns andra länder: Hur arbetar de med miljö?)

13. Hur länge har ni haft miljöledningssystem?
14. Varför miljöcertifierade företaget sig?
15. Har företagets syn på miljön ändrats sedan införandet av miljöledningssystemet? Hur

då?
16. Hur tror du att miljöcertifieringen har påverkat försäljningen av era tjänster?
17. Vad har ni gjort för att minska på utsläppen på miljön?
18. Hur definierar du farligt avfall?
19. Hur tas ert farliga avfall omhand? Vem hämtar det?
20. Är miljöledningssystem och andra (kvalitet) en nödvändighet eller ett verktyg i

arbetet? Integrering av alla?
21. Vad har personalen fått för utbildning i samband med miljöcertifieringen?
22. Hur arbetar företaget med hållbar utveckling? (bevara naturen till efterkommande

generationer)
23. Hur känns det när ni får in mycket prover och de kommer någonstans där det ev finns

ett utsläpp som påverkar miljön? Känns det inte tragiskt att det är så mycket som är
förorenat och att människan påverkat?

24. Hur håller du dig ajour med kunskapsutvecklingen inom miljöområdet?
25. Hur påverkar du själv miljön?
26. Anser du dig själv objektiv i ditt arbete?
27. Vad anser du vara en bra miljö?
28. Kommer du tänka mer på miljön i framtiden?
29. Vill du vara anonym?

Tack för att du hade möjlighet att medverka. Jag undrar om jag kan återkomma om jag
behöver ställa någon ytterligare fråga. Jag skickar transkriberingen så du får godkänna den.
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Bilaga 3 Den klassiska organisationsstrukturen

I den klassiska organisationsstrukturen finnen VD och under VD olika direktörer som i sin tur
har avdelningschefer under sig. Avdelningscheferna har avdelningarna att basa över och
under avdelningscheferna finns gruppchefer.100

                                                  
100 Fritt efter Bakka et al (2001) Organisationsteori - struktur, kultur, processer, s 46

VD

Direktör Direktör Direktör Direktör
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Gruppchefer




