
Institutionen för Tema 

Campus Norrköping 
 
 

Att ständigt bli bättre i sitt 
miljöarbete 

 En intervjustudie kring hur företag med 
certifierade miljöledningssystem arbetar med 

ständig förbättring av miljöprestanda 

Eva Gustafsson 

Magisteruppsats från Miljövetarprogrammet, 2006 
 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



  

 

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
   x    D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
   x   Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel 
Att ständigt bli bättre i sitt miljöarbete 
En intervjustudie kring hur företag med certifierade miljöledningssystem arbetar med ständig förbättring av miljöprestanda 
 
 
Title 
To continually improve ones environmental work  
An interview study about how companies with certified environmental management systems work with continual improvement of environmental 
performance 
 
Författare 
Author 
Eva Gustafsson 

Sammanfattning 
 
Miljöledningssystem används av företag och organisationer världen över. Syftet med den här studien är att undersöka hur företag som är 
certifierade enligt ISO 14001 arbetar att uppfylla standardens krav på ständig förbättring. De övergripande frågeställningarna handlar bland annat 
om hur företagen arbetar med och mäter ständig förbättring av miljöprestanda. Hur företagen ser på utvecklingsbehovet av metodik för uppföljning 
av miljöprestanda. Samt vad det blev för skillnader för dem att vara certifierade enligt den nya ISO-standarden (ISO 14001:2004) jämfört med den 
gamla (ISO 14001:1996). För att få svar på dessa frågor har intervjuer genomförts på 10 företag. 
 
Företagen arbetar med att säkerställa att det blir en ständig förbättring genom att arbeta med miljömål och avvikelsehanteringen. Några av 
respondenterna påpekar att det kan vara svårt att mäta ständiga förbättringar. Företagen upplevde inte att det hade blivit någon större skillnad för 
dem att certifieras enligt den uppdaterade ISO 14001 standarden. Det råder delade meningar om utvecklingsbehovet av metodik för uppföljning av 
miljöprestanda. Respondenterna är överlag nöjda med företagens arbete med ständig förbättring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-TEMA/MV-D--06/09--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
 
Handledare 
Tutor 
Olof Hjelm 

Nyckelord 
Miljöledningssystem, ISO 14001, miljöprestanda, ständig förbättring, uppföljning  
 
 

 
Datum 
Date 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Tema vatten i natur och samhälle, 
Miljövetarprogrammet 
Department of Water and Environmental Studies, 
Environmental Science Programme 

2006-06-15 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/index.sv.html 



Sammanfattning 
 
Miljöledningssystem används av företag och organisationer världen över. Syftet med den här 
studien är att undersöka hur företag som är certifierade enligt ISO 14001 arbetar att uppfylla 
standardens krav på ständig förbättring. De övergripande frågeställningarna handlar bland 
annat om hur företagen arbetar med och mäter ständig förbättring av miljöprestanda. Hur 
företagen ser på utvecklingsbehovet av metodik för uppföljning av miljöprestanda. Samt vad 
det blev för skillnader för dem att vara certifierade enligt den nya ISO-standarden (ISO 
14001:2004) jämfört med den gamla (ISO 14001:1996). För att få svar på dessa frågor har 
intervjuer genomförts på 10 företag. 
 
Företagen arbetar med att säkerställa att det blir en ständig förbättring genom att arbeta med 
miljömål och avvikelsehanteringen. Några av respondenterna påpekar att det kan vara svårt att 
mäta ständiga förbättringar. Företagen upplevde inte att det hade blivit någon större skillnad 
för dem att certifieras enligt den uppdaterade ISO 14001 standarden. Det råder delade 
meningar om utvecklingsbehovet av metodik för uppföljning av miljöprestanda. 
Respondenterna är överlag nöjda med företagens arbete med ständig förbättring. 
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Förord  
 
Först och främst skulle jag vilja rikta ett stort tack till respondenterna, utan er hade denna 
studie inte varit möjlig! Jag vill även tacka min handledare Olof Hjelm för all hjälp och 
konstruktiv kritik under arbetets gång. Slutligen skulle jag vilja tacka de i min omgivning som 
på olika sätt har funnits där och stöttat mig under arbetet med uppsatsen. 
 
Norrköping, maj 2006 
 
Eva Gustafsson 
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1 Inledning 
 
Människan har alltid påverkat sin omgivning men det var i samband med den industriella 
revolutionen som exploateringen av naturresurser ökade kraftigt. Det var också då som 
naturfrämmande ämnen skapades i stor skala och började spridas i naturen och i samhället. 
Många av dagens miljöproblem har därför sitt ursprung i den industriella revolutionen.1  
 
Både i Sverige och internationellt började miljöfrågor aktualiseras först på 1960-talet, många 
hade då börjat förfäras över föroreningsnivåerna.2 Miljömedvetenheten har sedan 1960-talet 
ökat hos bland annat politiker, företag samt hos allmänheten och 1992 höll FN en konferens i 
Rio där syftet var att få en enad miljöpolitik fram till det 21:a århundradet.3 Miljöproblemen 
har gått från att vara lokala och nationella till att bli globala och mer diffusa. 
 
I början av 1990-talet var det många företag världen över som började arbeta med miljöfrågor 
mera aktivt dels på grund av kundkrav men också därför att de såg det som ett sätt att 
profilera sig på miljöområdet.4 Allt eftersom har det vuxit fram ett behov hos företagen av att 
arbeta mer systematiskt med miljöfrågor och därför har flera frivilliga verktyg för miljö-
ledning växt fram. De två mest använda är EU:s förordning EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) som antogs 1993 av EU:s miljöministrar och ISO 14001  som togs fram av 
International Organisation for Standardization 1996. Meningen är att miljölednings-
standarderna ska kunna användas av alla företag oavsett storlek, verksamhet, geografisk 
placering samt kulturella och sociala förhållanden.5

 
Miljöledningsstandarden ISO 14001 har blivit ett starkt varumärke och ses som ett kraftfullt 
och trovärdigt verktyg.6 I dag är ISO 14001 den mest använda standarden för miljölednings-
system och världen över finns det runt 88 800 certifierade företag i 127 länder, varav cirka 
3700 i Sverige.7  
 
Syftet med miljöledningssystem är att de ska leda till minskad miljöpåverkan genom att 
företag och organisationer arbetar med ständig förbättring av miljöprestanda och 
effektivisering av sitt miljöarbete.8 En organisation som på ett systematiskt sätt ”inför 
metoder för miljöledning kan bidra till att optimera resultaten för alla intressenter.”9  
 
Under de senaste åren har det dock riktats en del kritik mot standarden och dess användande. 
Flera forskare menar att certifieringen i sig inte säkert leder till förbättrad miljöprestanda.10 
ISO standarden genomgick en revision som var klar 2004, delvis på grund av kritiken mot den 
men också därför att ISO:s standarder genomgår revisioner med jämna mellanrum. Syftet med 
revisionen var bland annat att förtydliga texten för att underlätta för användarna.11

 

                                                 
1 Lidskog et al. 1997 s. 47 
2 Ammenberg 2004 s. 27f 
3 Lidskog et al. 1997 s. 18f 
4 Burström von Malmborg 2002 s 312 
5 ISO 14001:2004  
6 Axelsson et. al 2003 s. 15 
7 World wide number of ISO 14001 2006, siffrorna är från april 2005 
8 Miljöstyrningsrådet 2006 
9 ISO 14001:2004 
10 Rondinelli och Vastag 2000 s. 507, Ammenberg och Hjelm 2002 s. 191, Tyteca et. al 2002 s. 8f 
11 Piper och Henricson 2004 s. 9 
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I miljöledningssammanhang är ständig förbättring ett nyckelord. Grundtanken är att företagen 
hela tiden ska leta efter områden som de kan förbättra för att förhindra stagnation i miljö-
arbetet.12 Ett problem är dock att många företag inte vet hur de ska tolka begreppet ständig 
förbättring eller vad krävs för att något ska ses som ständig förbättring.13 Standarden i sig ger 
inte heller någon förklaring till hur ständig förbättring ska följas upp och kontrolleras.14 En 
viktig del i miljöledningsarbetet är uppföljning där företagen bland annat ska mäta, övervaka 
och utvärdera företagets arbete med ständig förbättring av miljöprestanda.15 Det finns ingen 
allmänt accepterad metod för mätning eller utvärdering av miljöprestanda utan det är upp till 
företagen själva att visa att de uppfyller standardens krav.16  
 
1.1 Syfte 
Det råder en osäkerhet kring vad som menas med ständig förbättring av miljöprestanda och 
om hur det ska mätas. Därför är syftet med den här studien att studera hur företag som är 
certifierade enligt ISO 14001 arbetar med att uppfylla standardens krav på åtagandet om 
ständig förbättring. För att kunna svara på detta ställdes fyra forskningsfrågor upp: 
 

• Hur sker det praktiska arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda på ett antal 
företag? 

• Hur mäter dessa företag den ständiga förbättringen? 
• Vad har det blivit för skillnaderna för företagen att vara certifierade enligt den nya 

standarden ISO 14001:2004 jämfört med den gamla ISO 14001:1996? 
• Hur ser utvecklingsbehovet av metodik för uppföljning av miljöprestanda ut hos 

företagen? 
 

                                                 
12 Brorson och Almgren 2005 s. 25 
13 Brorson och Almgren 2005 s. 147 
14 Ammenberg et al. 2001 s. 185 
15 Brorson och Almgren 2005 s. 125 
16 Velva et al. 2001 s. 336 
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2 Bakgrund 
 
Detta kapitel avser att ge en fördjupad bakgrund till studien. Kapitlet handlar bland annat om 
PDCA-cykeln, ständig förbättring samt uppföljning. 
 
2.1 Miljöledningssystem 
ISO och EMAS är de två vanligaste standarderna för miljöledningssystem och att arbeta med 
dem är frivilligt för företag och organisationer.17 EMAS används inom EU och kan ses som 
en politisk viljeyttring. ISO 14001 har blivit den populärare av de två då den används 
internationellt, även utanför EU. De krav som finns i ISO 14001 finns även i EMAS. Den 
stora skillnaden dem i mellan är att EMAS kräver en offentlig miljöredovisning.18 För 
ytterligare information om skillnaderna mellan ISO 14001 och EMAS se exempelvis 
Ammenbergs bok miljömanagement. 
 
2.1.1 PDCA-cykeln 
Miljöledningssystem bygger på den så kallade PDCA-cykeln (plan, do check och act). Det 
innebär att arbetet genomförs i olika steg: planera, genomföra, följa upp och förbättra. Det 
finns en övergripande nivå i PDCA-cykeln där man talar om vad företaget vill uppnå, i detta 
fall är det företagets miljöpolicy som är den övergripande nivån. PDCA-cykelns arbetsgång 
beskrivs så här i standarden:19  
 
• ”Planera: fastställ vilka mål och processer som krävs för att åstadkomma resultat som 

överensstämmer med organisationens miljöpolicy; 
 
• Genomför: inför processerna; 
 
• Följ upp: övervaka och mät processer med utgångspunkt från miljöpolicy, övergripande 

och detaljerade mål, lagar och andra krav och rapportera resultaten; 
 
• Förbättra: vidta åtgärder för att sändigt förbättra miljöledningssystemets prestanda.” 
 
Syftet med PDCA-cykeln är att uppnå en ständig förbättring av miljöprestanda och PDCA-
cykeln utgör basen i filosofin om ständiga förbättringar.20   
 
2.2 Ständig förbättring av miljöprestanda 
Ständig förbättring och miljöprestanda är två nyckelord i miljöledningssammanhang och 
därför följer nu standardens definition av orden:21

 
• Ständig förbättring: ”återkommande process för att förbättra miljöledningssystemet i 

syfte att uppnå bättre total miljöprestanda i enlighet med organisationens miljöpolicy.” 
 

• Miljöprestanda: ”mätbara resultat av en organisations hantering av sina 
miljöaspekter.” 

 
                                                 
17 Ammenberg 2004 s. 155 
18 Ibid s. 156f 
19 ISO 14001:2004 
20 Ghisellini och Thurston 2005 s. 764 
21 ISO 14001:2004 
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Som nämndes i inledningen är det många företag som är osäkra på hur de ska tolka kravet om 
ständig förbättring av miljöprestanda. Enligt Axelsson et al. finns det två olika tolknings-
möjligheter. Den ena tolkningsmöjligheten är att det är tillräckligt att själva miljölednings-
systemet blir bättre från år till år och att det är ett orimligt högt krav att mäta ständig 
förbättring av den totala miljöprestandan. Den andra tolkningsmöjligheten är att företagen 
borde försöka att bedöma om miljöledningssystemet leder till ständig förbättring av 
miljöprestanda ”genom att man återkommande följer upp de betydande miljöaspekternas 
utveckling med hjälp av indikatorer.”22 Ghisellini och Thurston menar att standardens krav på 
ständig förbättring är avsedd att gälla miljöledningssystemet självt och inte den faktiska 
miljöprestandan. De menar vidare att det borde finnas krav på att ständig förbättring också 
borde gälla för själva miljöprestandan.23 En del av den kritik som har riktats mot standarden 
är bland annat att den fokuserar mer på en förbättring av miljöledningssystemet i sig än på 
själva miljöprestandan.24  
 
2.3 Uppföljning 
Uppföljning är en viktig del i miljöledningsarbetet och meningen är att den ska visa om 
arbetet fungerar som företaget har tänkt sig. En vanlig fras inom miljömanagement har blivit 
det vi mäter styr vi efter. ”Standarden bygger på förutsättningen att organisationen 
regelbundet ser över och utvärderar sitt miljöledningssystem för att identifiera möjligheter till 
förbättringar och att genomföra dessa.”25 Mer konkret innebär uppföljning enligt standarden 
att processer ska mätas och övervakas samt att det ska ske med utgångspunkt från miljöpolicy, 
övergripande och detaljerade mål samt lagar och andra krav.26 Med jämna mellanrum ska den 
högsta ledningen utvärdera miljöledningssystemet för att säkerställa att arbetet är ändamåls-
enligt, effektivt och verkningsfullt, denna utvärdering kallas för ledningens genomgång.27 Då 
standardens syfte är att den ska kunna användas av alla typer av organisationer anger den inga 
absoluta krav på miljöprestanda. Detta innebär att företagen själva sätter sin ambitionsnivå för 
miljöprestandan. Det i sin tur leder till att två företag som är certifierade kan ha olika miljö-
påverkan trots att de har liknande verksamheter.28

 
Det är meningen att arbetet med miljömålen som tas fram ska fungera som en drivande kraft i 
arbetet med ständig förbättring.29 Miljömålen ska enligt standarden vara mätbara i möjligaste 
mån, men det finns inga krav på att miljömålen måste uppnås. Det framkom i studien av 
Ammenberg et al. att många revisorer bara fokuserar på miljömålen när de ska bedöma om 
kravet på ständig förbättring har uppnåtts. Vilket innebär att vid en bedömning av ständig 
förbättring fokuseras det bara på en del av företagets totala miljöprestanda.30

 
2.4 Skillnader mellan gamla och nya ISO 14001 
År 2000 beslutade ISO att en uppdatering av ISO 14001 skulle ske och denna uppdatering var 
klar 2004. Företagen har till den 15 maj 2006 på sig att införa den nya standarden. Syftet med 
revideringen var bland annat att öka läsbarheten, öka kompabiliteten med kvalitetslednings-
systemet ISO 9001 samt att standarden ska fokusera mera på miljöprestanda och mindre på 
                                                 
22 Axelsson et al. 2003 s. 33 
23 Ghisellini och Thurston 2005 s. 765 och 776 
24 Kolk och Mauser 2002 s. 25 
25 ISO 14001:2004 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Brorson och Almgren 2005 s. 16 
29 Ammenberg 2004 s. 205 
30 Ammenberg et al. 2001 s. 187 
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dokumentationen av miljöledningssystemet.31 Ett av villkoren inför revideringen var att inga 
nya skall krav fick tillkomma. Dock har det blivit ett modernare dokument med tydligare 
instruktioner om vad som krävs för att det ska bli ett väl fungerande miljöledningssystem.32  

                                                 
31 Brorson och Almgren 2005 s. 20 
32 SIS 2006  
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3 Metod 
 
Det här kapitlet kommer att handla om den metod som jag har använt samt de val som gjorts i 
uppsatsen. Först kommer en kort beskrivning av kvalitativ intervjumetodik sedan följer val 
och upplägg av uppsatsen samt hur jag har gått till väga i analysen.  
 
3.1 Val av frågeställning 
Frågeställningen i denna studie växte fram genom mitt intresse för företag och hur de kan få 
in ett större miljötänk i sin verksamhet. Under kursen ”integrerat miljöarbete i företag och 
organisationer” väcktes även ett intresse för miljöledningssystem, som är ett sätt att arbeta 
med miljöfrågor för företag. 
 
3.2 Kvalitativ intervju 
Syftet med den här studien är bland annat att ta reda på hur olika företag mäter ständig 
förbättring av miljöprestanda. En kvalitativ metod utgår från att varje fenomen består av en 
unik kombination av egenskaper och kvaliteter som inte kan mätas eller vägas.33 För kunna ta 
del av hur företagen arbetar med ”fenomenet” ständig förbättring valde jag att göra intervjuer. 
Genom att göra en kvalitativ intervju menar Kvale att man på ett bra sätt kan ta reda på en 
persons erfarenheter och synsätt av ett visst fenomen.34 Genom en intervju kan den specifika 
situation som intervjupersonen befinner sig i fångas och på så sätt kan man se fenomenet 
genom den intervjuades ögon.35 För att få en djupare förståelse av det fenomen som jag har 
valt att studera menar jag att en kvalitativ intervjustudie är lämplig som metod. 
 
En intervju kan utformas på många sätt och en faktor som gör att intervjuerna kan skilja sig åt 
är struktureringsgraden.36 En intervju kan vara helt öppen och då är respondenten relativt fri 
att styra över innehållet i intervjun. En intervju kan också vara helt strukturerad och då är det 
intervjuaren som styr över innehållet i intervjun genom att slaviskt följa en frågeguide som 
kan ha förutbestämda svarsalternativ.37 Som Lantz påpekar är det studiens syfte som avgör 
vilken typ av intervjuform som väljs och det i sin tur styr vilka svar som fås. 38 Intervjuformen 
som valdes till denna studie är ett mellanting mellan de två ovan nämnda formerna av 
strukturering, nämligen en halvstrukturerad intervju. Anledningen till att den 
halvstrukturerade intervjuformen valdes var att jag ville kunna styra intervjuerna lite efter 
mina frågor samtidigt som det skulle finnas en möjlighet för respondenterna att berätta fritt 
om sina erfarenheter. En frågeguide utan färdiga svarsalternativ togs fram och fungerade som 
fokuseringshjälp under intervjuerna, men den följdes inte slaviskt. (Se bilaga 1). 
 
3.3 Val av företag och intervjupersoner  
Det är viktigt att urvalsprocessen i en studie går till på ett systematiskt sätt för att undvika att 
valen styrs av exempelvis förutfattade meningar.39 Därför följer nu en beskrivning av hur 
valen av lämpliga företag och intervjupersoner har gjorts i uppsatsen. För att hitta lämpliga 
företag till studien användes hemsidan Certifiering.nu40 och där gjordes en sökning på företag 
                                                 
33 Andersen 1994 s. 71 
34 Kvale 1997 s. 11 
35 Ibid s. 37 
36 Lantz 1993 s. 17 
37 Ibid s. 17f 
38 Ibid s. 24 
39 Halvorsen 1998 s. 96 
40 Certifiering.nu 2005 
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i Östergötland som är certifierade enligt ISO 14001:2004. Anledningen till att jag valde att 
avgränsa sökningen till Östergötland beror dels på tidsskäl men också på ekonomiska orsaker. 
Skälet till att den nya ISO standarden, ISO 14001:2004, valdes var att det är den företagen nu 
certifieras mot. Nästa steg i urvalsprocessen var att plocka ut företag som skulle kunna vara 
lämpliga att intervjua. De företag som plockades ut var producerande företag eftersom jag 
ville ha företag som tillverkade någonting och då kunde tänkas ha arbetat lite mer konkret 
med de frågor som jag var intresserad av. Företagen skulle också ha varit certifierade under 
ett par år för att miljöledningssystemet ska vara väl inarbetat. Ytterligare en avgränsning 
gjordes i jakten på lämpliga företag. Intern miljökompetens är ofta en brist hos små företag,41 
därför valde jag, att företagen skulle ha minst 50 anställda för att kompetensen för 
miljöledningssystemet ska finnas på företaget. När alla dessa avgränsningar var gjorda 
sorterades de kvarvarande företagen efter antalet anställda. Utifrån den sorteringen 
kontaktades sedan de företagen med flest anställda. 
 
Tio företag intervjuades då det bedömdes vara ett lämpligt antal intervjuer att genomföra 
inom de givna tidsramar som finns för uppsatsarbetet. Det är inte tillräckligt många intervjuer 
för att kunna säga något generellt om hur läget ser ut i Sverige, men ändå tillräckigt många för 
att kunna ge en god uppfattning om hur företagen arbetar med ständig förbättring av 
miljöprestanda. 
 
När det gäller val av personer kontaktades företagen och de fick rekommendera den person 
som de ansåg vara mest lämpad. Alla som intervjuades var ansvariga för miljölednings-
systemet på respektive företag. Då ett av företagen bad om att få vara anonymt valde jag att 
anonymisera alla. I detta fall tillför företagens namn ingenting då det viktiga för denna 
uppsats är hur de arbetar med de frågor som rör ständig förbättring, inte vem som gör det. I ett 
senare skede blev ett annat företag lovade full anonymitet i utbyte mot att jag fick använda det 
respondenten berättade ”utanför protokollet”. Av den anledningen kommer ingen beskrivning 
av vad respektive företag arbetar med att finnas med. Nedan följer en kodad tabell över 
respondenterna.  
 
Tabell 1. Kodad tabell över företag som har deltagit i studien 

Respondent Titel Certifierade år Antal anställda 
A kvalitetskoordinator 2003 100 
B miljö- & kvalitetschef 1997 700 
C kvalitets- & miljöchef 1997 240 
D miljö- & brandskyddschef 1999 160 
E miljö- & kvalitetschef 1996 70 
F miljöingenjör 2000 300 
G kvalitetschef 1997 150 
H miljö- & kvalitetssamordnare 2001 150 
I miljöansvarig 2000 400 
J kvalitetsingenjör 1999 110 

 
3.4 Intervjuupplägg 
Jag började denna studie med inläsning av relevant litteratur på området. Bland annat lästes 
ISO standarden för miljöledningssystem, olika rapporter samt handböcker inom miljöledning. 
Denna inläsning låg sedan till grund för framtagandet av frågeguiden. För mig kändes det 
angeläget att ha en frågeguide att utgå ifrån under intervjuerna för att inte viktiga frågor skulle 
glömmas bort. Frågeguiden fungerade som ett stöd under intervjuerna men som nämnts 

                                                 
41 Bring Procopé och Axelsson 2003 s. 20 
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tidigare i detta kapitel följdes den inte slaviskt. Enligt Lantz är det viktigt att intervjuerna går 
till väga på samma sätt för att säkerställa metoden och på så sätt göra det möjligt att 
generalisera resultaten.42 För min del var frågeguiden ett sätt att säkerställa att alla 
respondenter fick likvärdiga frågor i möjligaste mån. Frågeguiden finns i bilaga 1. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive företag under december 2005 samt under mars och 
april 2006. Intervjuernas längd varierade mellan 15-45 minuter men de flesta tog runt 30 min. 
Alla intervjuer bandades som ett stöd för minnet och för att jag skulle kunna koncentrera mig 
på det pågående samtalet. Som Kvale nämner är just en av fördelarna med bandspelare att 
man kan koncentrera sig på intervjun. En annan fördel är att det går att lyssna på intervjun 
igen om det skulle behövas.43 Direkt efter varje intervju skrev jag ned mina intryck från 
intervjun och sådant som diskuterats efter det att bandspelaren stängdes av som kunde vara 
viktigt. Att ta en sådan reflektionspaus efter varje intervju är något som Kvale rekommenderar 
och menar att det kan i sin tur ge en bra bakgrund till analysen av utskrifterna senare.44   
 
3.5 Transkription och analys 
Alla intervjuer transkriberades. Hur noggrann transkribering bör vara beror enligt Kvale på 
studiens syfte.45 För mig är det viktiga vad som har sagts och inte så mycket hur det sagts.  
Detta medför att exempelvis hummanden, pauser och en del onödiga upprepningar som inte 
ansågs vara innehållsmässigt relevanta togs bort i transkriberingen.  
 
Efter att ha transkriberat materialet analyserade jag det genom att först läsa igenom 
intervjuerna och ta ut nyckelord som jag ansåg vara viktiga för att besvara uppsatsen syften. 
Sedan gjordes en sammanställning över nyckelorden och de grupperades för att jag skulle få 
någon form av struktur och helhetsbild över resultaten. Efter det skevs sedan ett referat från 
respektive intervju där jag kontrollerade med respondenterna att min tolkning av intervjun 
stämde överens med vad de verkligen hade sagt. Referatet fungerar på så sätt som en extra 
kvalitetskontroll. Två av respondenterna tackade dock nej till att ta del av sitt referat av 
tidsskäl och med motiveringen att de tog del av den färdiga uppsatsen senare i stället. På de 
utskickade referaten fick jag endast några mindre kommentarer som inte påverkade resultaten. 
 
Citaten har tagits direkt från transkriberingen. De har ibland modifierats en aning för att öka 
läsvänligheten. I vissa citat har det skett en avidentifiering för att hålla företagen anonyma. I 
citaten förekommer hakparenteser [] där jag har lagt till ord för att öka läsvänligheten. Om 
någon eller några meningar mitt i citatet har tagits bort markeras det med […]. 
 
3.6 Etiska överväganden 
I en intervjustudie finns det många etiska frågor att ta hänsyn till och reflektera över. Det är 
viktigt att de etiska frågorna finns med under hela forskningsprocessen.46 En sådan här etisk 
fråga är det Kvale kallar för det ”informerade samtycket”, vilket innebär att respondenterna 
informeras om undersökningens syfte, hur studien är upplagd samt vilka eventuella risker som 
finns för deltagarna.47 I detta fall informerades respondenterna om studiens syfte och att detta 
är en d-uppsats från miljövetarprogrammet vid den första kontakten. Några dagar innan 

                                                 
42 Lantz 1993 s. 65 
43 Kvale 1997 s. 147f 
44 Ibid s. 121 
45 Ibid s. 155 
46 Ibid s. 104f 
47 Ibid s. 107 
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respektive intervju mejlade jag ut en bekräftelse på tid och plats samt en förfrågan om det var 
okej att intervjun bandades. Ytterligare en etisk aspekt att ta hänsyn till är den om 
konfidentiellitet.48 Före och efter respektive intervju frågade jag respondenterna om det var 
okej att jag använde deras namn och/eller företagets namn i uppsatsen. Då ett av företagen 
inte gav sitt samtycke till detta valde jag att anonymisera alla, som jag tidigare har nämnt. En 
annan etisk aspekt att ta i beaktande är verifiering och som Kvale skriver är det forskarens 
ansvar att i den mån det är möjligt verifiera sin data.49 För att verifiera den information som 
intervjuerna gav fick varje respondent möjligheten att ta del av ett referat från sin intervju. 
Alla respondenter har också fått ta del av den slutgiltiga versionen av uppsatsen och komma 
med eventuella kommentarer innan den publiceras. 
 

                                                 
48 Kvale 1997 s. 109 
49 Ibid s. 105 
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4 Resultat 
 
I det här kapitlet redovisas resultaten från intervjuerna. Först handlar det om hur företagen 
arbetar med att säkerställa att det blir en ständig förbättring. Efter det kommer exempel på 
hur företagen mäter miljömålen. Sen handlar det om skillnader mellan gamla och nya ISO 
14001 och om utvecklingsbehovet av ny metodik. Allra först följer nu en kort beskrivning om 
varför företagen i denna studie valde att certifiera sig.  
 
På frågan varför företagen valde att ISO 14001 certifiera sig svarade 40 % att det främst 
berodde på kundkrav, 30 % att det berodde på konkurrens skäl, 10 % att man gjorde det av 
marknadsföringsskäl, 10 % att det främst var krav från dåvarande ägarna och 10 % att de inte 
viste varför beslutet togs då personen i fråga inte var anställd på företaget vid den tidpunkten. 
Som ett av företagen nämner var beslutet att införa ett miljöledningssystem  
 

”… ett sätt att profilera sig då det var flera andra som gjorde det och om vi inte 
var certifierade skulle det vara en marknadsmässig nackdel. Så det var inte det 
offensiva beslutet att vi ska göra det här, utan mer defensivt att om vi inte gör det 
här får vi inte sälja.” 

(respondent B) 
 
Respondent G menar att det ligger i de flesta kunders intresse att man är certifierad idag och 
att det ligger i deras intresse att se till att deras leverantörer har ett miljöledningssystem. 
Denne menar vidare att det tas nästan förgivet att man är certifierad idag.  
 
4.1 Hur företagen arbetar med att säkerställa ständig förbättring 
Företagen arbetar med att säkerställa att det blir en ständig förbättring genom att främst arbeta 
med miljömål. I citaten nedan visar respondenterna hur de arbetar med miljömålen. 
 

”Först har vi gjort en miljöutredning, det gjorde vi innan vi började med 
miljöledningssystemet och sen uppdaterar vi den varje år. Sen sätter vi upp olika 
miljömål och då vi har olika projekt som vi arbetar med. Sen brukar jag skriva 
någon rapport varje kvartal där jag följer upp hur det har gått.” 

(respondent F) 
 

”Vi jobbar med miljömål och utifrån dem tittar vi både på den strategiska planen 
som vi har haft och så tittar man på omvärldens krav som kommer och sen tittar 
man på lagar som kommer och i vissa fall egna ambitioner. Det är väldigt mycket 
yttre krav som driver utvecklingen. Men visst finns det egna ambitioner ibland att 
det här är vi inte nöjda med och så.” 

(respondent B) 
 

”Vi har ju ett mätetal [miljömål] och det är hur mycket skrot som det blir, hur 
mycket som slängs i förhållande till inköpt mängd, viktmässigt. Det är väl där 
man kan mäta och se en ständig förbättring på de åtgärder som gjorts. Sen så 
finns det andra mjuka värden som till exempel kompetens, vi kör utbildningar och 
det är svårare att mäta. Men vi hoppas att det ska skapa medvetenhet om inte 
annat och leda till ständiga förbättringar, om inte här så kanske hemma.” 

(respondent G) 
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Som framgår av citaten ovan arbetar företagen med miljömål och dessa kopplas till olika 
aktiviteter eller projekt för att man på ett mer konkret sätt ska kunna arbeta med dem. Målen 
följs sedan upp för att kunna säkerställa att det blir en ständig förbättring. Vid uppföljningen 
tittar företagen på hur det har gått, om det har blivit bättre eller sämre. Nedan följer ett 
exempel på hur ett av företagen arbetar med uppföljningen. 
 

”Har vi försämrat oss försöker vi hitta varför vi har försämrat oss och gör en 
handlingsplan för det. Har vi förbättrat oss försöker vi även där titta på varför 
blev det så här? Är det medvetet att det gick åt det hållet eller var det en 
tillfällighet och vad gör vi för att bibehålla detta då. Vi följer det hela tiden.” 

(respondent B) 
 
Företagen går vid ledningens genomgång igenom miljömålen och bestämmer vilka mål som 
ska skärpas och arbetas vidare med. Sedan tittar de också på om det finns några nya mål som 
de skulle kunna arbeta med. Ibland händer det att mål tas bort därför att arbetet har gått så 
pass bra att man anser att det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att fortsätta att förbättra 
just det målet i dagsläget. De mål som tas bort fortsätter företagen oftast att övervaka för att 
säkerställa att de goda resultaten håller i sig.  
 
Enligt respondent C arbetar företaget egentligen bara med det som de kan tjäna pengar på.  
 

”Vi jobbar ju egentligen bara med det som vi kan tjäna pengar på. Men alla 
miljömål kan man ju koppla till en ekonomisk besparing. Om jag skulle införa att 
vi bara skulle köpa skrivpapper från återvunna träd som kanske kostar 70 % mer, 
då skulle målet antagligen inte antas eftersom målet bara är en kostnad för 
företaget. Däremot om man skulle sätta upp mål för att minska volymen avfall 
som kostar oss några hundra tusen kronor att bli av med varje år, är ju det ett 
mera framkomligt mål.”  

(respondent C) 
 
Drivkrafter när det gäller miljömålsarbete är bland annat lagar, omvärldens krav samt egna 
ambitioner. En annan viktig faktor är också att man inte vill ha utsläpp i sin egen närmiljö, 
som respondent B framhåller i citatet nedan.  
 

”Sen är det ju också så att vi finns på en liten ort, det är många som jobbar här, 
bor här och det är klart att de vill ha en trivsam miljö för sig själva. I vissa fall är 
man mer tolerant för att om det låter är det ändå ens arbetsgivare som låter men 
det är ju ingen som vill ha utsläpp i sin egen miljö. Bara det är ju en drivkraft i att 
det ska bli bättre.”  

(respondent B) 
 
Miljömålen är ett sätt att arbeta för att säkerställa att det blir ständiga förbättringar. Ett annat 
sätt är att arbeta med avvikelsehanteringen. Respondent I menar att en ”avvikelse är en 
möjlighet till förbättring”. De har arbetat mycket med sin avvikelsehantering det sista året och 
för deras del är det ofta så att någon ute i verksamheten hittar något som inte fungerar och då 
ska de skriva en avvikelse på det. Den som skriver avvikelsen har oftast en ide om vad man 
kan göra för att det ska bli bättre och skriver då dit det också. På så sätt tillvaratas 
kompetensen i verksamheten på ett bra sätt. Ytterligare ett sätt att säkerställa att det blir 
ständiga förbättringar är att ha en ständig dialog med de anställda ute i verksamheten då det är 
där som problemen uppstår och måste lösas menar respondent B. Det finns andra system än 
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miljöledningssystemet som också leder till ständiga förbättringar. Exempel på det är 
reklamationssystem, kvalitetssystem och uppföljningssystem för maskinerna i 
produktionsprocesserna. 
 
4.2 Exempel på hur företagen mäter miljömålen 
Vid ledningens genomgång tittar företagen på hur arbetet med miljömålen har gått. Under 
intervjuerna framkom det att företagen inte väger samman miljömålen, utan att de tittar på 
målen var och ett för sig för att se hur arbetet har gått.  
 
ISO-standarden ställer krav på att företaget ska utarbeta ett eller flera miljöledningsprogram 
som hjälpmedel för att nå miljömålen. I ett sådant program ska det bland annat framgå hur 
målen ska mätas och vem som är ansvarig. De flesta företagen har ett miljöledningsprogram 
för varje mål. Några företag har valt att ha ett för varje detaljerat mål och andra har valt att ha 
ett för varje övergripande mål. Nedan kommer ett urval av de miljömål som företagen arbetar 
med att presenteras med fokus på hur målen mäts men det kommer även att ges exempel. Alla 
företag mäter inte alla dessa mål. 
 
4.2.1 Svårt att mäta  
Företag G har på grund av sin verksamhet haft svårt att ta fram mätbara miljömål, de har 
försökt men oftast säger siffrorna egentligen ingenting. I stället har de satt upp en annan typ 
av mål som då antingen har genomförts eller inte har genomförts ännu. Dessa mål följs också 
upp. Det är fler av företagen som också arbetar med den här typen av mål som antingen har 
genomförts eller inte.  
 
Ständiga förbättringar kan vara svåra att mäta och hur vet man att det verkligen leder till en 
ständig förbättring? Detta är något som respondent B diskuterar i citatet nedan. 
 

”I vissa saker kan vi se förbättringar men hur mäter vi det? Att det verkligen har 
blivit en förbättring, att det verkligen gav den förbättring som vi hoppades på. Allt 
går ju inte att mäta heller. […] När vi har gjort utredningar tex vad har de gett 
för effekt egentligen, ledde de vidare till någon ting? Sen är det ju så att du kan se 
en förbättring initialt och sen dämpas den med tiden och då kan man fundera på 
om det är en ständig förbättring eller var det bara en kortsiktig förbättring? När 
man har ett väldigt driv i någonting just då så och sen lever man ju med 
förbättringen och då blir den ju naturlig och då ser man den inte längre att vi 
faktiskt har blivit bättre och då gäller det ju att backa tillbaka och se att vi faktiskt 
har blivit bättre. Ständiga förbättringar är svårt av det skälet.” 

(respondent B)  
 
4.2.2 Energianvändning  
När det gäller energianvändningen mäter företagen hur mycket energi som de har använt och i 
många fall kommer siffrorna från användningen via en faktura. Flera av företagen har gjort 
någon form av översyn över elanvändningen och på så sätt upptäckt var det finns möjligheter 
att spara energi. Vanligen tar de vid en sådan översyn in någon utomstående konsult och efter 
konsultens förslag sätts aktiviteter eller mål upp för hur man ska arbeta för att få en minskad 
elanvändning. Några av företagen har maskiner som kräver mycket el och de arbetar med att 
dessa ska köras på ett så optimalt sätt som möjligt, detta för att elanvändningen ska kunna 
hållas på en så låg nivå som möjligt. 
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Företag D har ett miljömål för att minska energianvändningen och den mäts genom att de 
tittar på energianvändningen per producerad mängd, vilket sedan följs upp en gång i månaden. 
De har idag ett övergripande mål för energianvändningen och de har tagit in en entreprenör 
som ser över elanvändningen. Beroende på vad denne kommer fram till kommer företaget att 
sätta upp detaljerade mål att arbeta med där det finns ett behov för att kunna minska företagets 
elanvändning ytterligare. 
 
På energisidan har företag B arbetat med flera olika projekt och i en del av verksamheten har 
de lyckats halvera sin energianvändning på 3 år. Två av anledningarna till att minskningen av 
elanvändningen var att det dels fanns mycket som de kunde spara på men också att det kom in 
ny kompetens på företaget som de tidigare inte hade haft, en person som var duktig på 
reglerteknik. När det gäller elanvändningen mäter de hur mycket de har använt. I en av deras 
maskiner märkte de att användningen ökade och de kom då fram till att ökningen berodde på 
att kunderna efterfrågade andra produkter som det krävdes mer energi för att tillverka. De 
förändrade då sättet att mäta energianvändningen på för att få ett mera rättvisande 
jämförelsetal. Nu tittar de i stället på hur användningen ser ut vid en viss energinivå.  
 
Företag F har lyckats spara mycket på uppvärmningskostnaderna genom att installera ett nytt 
styrsystem. Det nya styrsystemet reglerar så att lokalerna bara värms upp när det behövs och 
inte som tidigare då det alltid gick. 
 
Företag E har bland annat haft två detaljerade energibesparings mål, ett av dem var att se över 
företagets två kompressorer för att se var de läcker. Genom att åtgärda dessa läckor kunde 
företaget stänga ner en av kompressorerna och på så sätt sparar de någonstans mellan 50 000-
75 000 kronor per år. Företaget sparade i storleksordning ungefär lika mycket på att byta ut 
sina gamla ineffektiva värmeväxlare till nya. De nya värmeväxlarna behöver dessutom ett 
mindre miljöfarligt kylmedie samt mindre mängder av det. 
 
Även företag J har som mål haft att minska energianvändningen och de har genomfört ett 
antal projekt, bland annat har de bytt ut gamla kvicksilverlampor som användes för att lysa 
upp lokalerna och de har även satt in en ny kompressor. Båda dessa genomförda åtgärder 
tjänades in på ett drygt år. Tidigare gick spillvärmen rakt ut, idag har man ett system där den 
tillvaratas. Dessa åtgärder har lett till att företagets elanvändning har minskat men de vet inte 
hur mycket det har gått ner på grund av dessa åtgärder då företaget samtidigt har minskat sin 
produktion vilket i sig också leder till minskad elanvändning. 
 
4.2.3 Avfall  
Alla företag arbetade med att minska sitt avfall. Flera av företagen i denna studie har upptäckt 
att det finns en marknad för sådant som är skräp för dem. De säljer ”skräpet” vidare och 
någon annan kan ta tillvara på det, vilket innebär att deras avfallsmängder minskar. 
 
Företag A har som miljömål att detta år maximalt ha fyra viktprocent avfall i förhållande till 
producerade färdigvaror. Under 2005 har företaget sorterat avfallet i tre kategorier; brännbart, 
ej brännbart samt trä, men för att kunna nå målet har de inlett ett samarbete med ett 
återvinningsföretag och de ska nu sortera sitt avfall i flera kategorier, till exempel ska de börja 
sortera ut papper. Mängden avfall som företaget genererar mäts av kommunen som redovisar 
hur mycket de har hämtat på företaget.  
 
Företag J har genom olika miljömål arbetat mycket genom åren för att minska mängden 
brännbart avfall. 1998 hade företaget ca 700 ton brännbart avfall och till år 2004 hade 
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mängden minskat till 97 ton. Främsta anledningen till detta är att företaget har börjat 
källsortera. Det brännbara avfallet är förenat med stora kostnader och det kostar runt 500 
kronor per ton att bli av med det. Detta innebär för företag J att kostnaderna för det brännbara 
avfallet tidigare låg på runt 350 000 kronor per år och har nu minskat till cirka 50 000 kronor 
per år.  
 
4.2.4 Kassation och spill 
De flesta företagen i studien arbetar med att minska råmaterialutnyttjandet genom att använda 
materialet på ett så effektivt sätt som möjligt för att på så sätt få ner mängden kassaktion. Det 
är bra för miljön men företagen har främst ekonomin i åtanke. 
 
Företag F har som mål att utbytet ska vara 70 % men förra året låg de på 65 % vilket är en 
nivå som de har legat på under de senaste åren. För att nå målet om ett ökat utbyte är det ett 
antal projekt i gång. En anledning till att de vill hålla nere mängden kassation, även om det 
går att återanvända och smälta ner igen, är att det går åt mycket elenergi samt olja att smälta 
om det igen. En av orsakerna till att målet är svårt att nå beror på att kunderna hela tiden 
ställer högre och högre krav på kvaliteten.  
 
Företag J har som mål att komma ner till en nivå på 8 % spill. Den siffran tas fram genom att 
en jämförelse görs mellan mängden som produceras jämfört med mängden som levereras till 
kunden. Företaget arbetar hela tiden med att försöka få ned spillet och när målet på 8 % har 
nåtts sätts ett nytt mål upp och då kommer de troligen att sänka målet med 0,5 %. Spillet, för 
deras del, är beroende av vad som produceras. Exempelvis ger enkla förpackningar i stora 
upplagor lite spill medan exklusiva förpackningar i korta serier genererar mycket spill. På 
spillet i produktionen räknar företaget med att kunna spara cirka en halv miljon kronor, men 
det är i dagsläget inte lätt då deras maskinpark börjar bli gammal. En ny maskin kostar för 
deras del cirka 30 miljoner kronor vilket är en stor investering. Respondent J är ansvarig för 
både miljö- och kvalitetsledningssystemet och när det gäller frågan om spillhantering går 
kvalitetsledningssystemet och miljöledningssystemet emot varandra. 
 

”Men det är inte så lätt det där, för kunderna ställer hela tiden högre och högre 
krav på sina produkter. Vad ska man ta med och vad ska man kasta som spill. Jag 
jobbar ju med kvalitet så jag vill ju ha med så bra kvalitet som möjligt å ena 
sidan, å andra sidan jobbar jag ju med miljön och då vill jag ta med så mycket 
som möjligt. Man jobbar ju mot varandra på de här sakerna. Det är en svår 
balansgång.” 

(respondent J) 
 
Företag G har ett miljömål som de kan mäta och följa upp över tiden och det målet är att 
minska mängden skrot. De tittar då på hur mycket som har slängts i förhållande till mängden 
som har köpts in, viktmässigt sätt. De följer upp mängden skrot varje månad men i och med 
att tunnan med skrot töms när den är full är det inte alltid skrotet hamnar i ”rätt” månad. För 
dem är målet lätt att mäta samt att det finns pengar att spara. Som respondent G nämner köps 
det in kabel för 10 miljoner kronor och blir det 10 % skrot innebär det att man kastar bort en 
miljon kronor. För att nämna ytterligare ett kostnadsexempel köper företag C in råmaterial för 
200 miljoner kronor årligen och om de kan minska sin kassaktion med 1 % sparar företaget 
stora summor. 
 
4.2.5 Transporter 
Hur företagen har valt att hantera transporter varierar. De flesta har avgränsat sitt 
miljöledningssystem så att det bara gäller för vad som händer på själva företaget. De har dock 
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ändå försökt att ha någon form av struktur på transporterna. Företag I har mycket transporter 
inom sin verksamhet och arbetar därför aktivt med frågan. Sedan finns det också företag som 
har satt upp mål för transporterna ut till kund. Företag C har valt att bortse från transporter till 
och från företaget, även om det står för 95 % av företagets miljöpåverkan, då de inte kan 
påverka transporterna själva eftersom dessa sköts av moderbolaget i Italien. Här följer nu 
några exempel på hur det som arbetar med transporterna går till väga. 
 
På företag D mäter de antalet transporter som har lämnat företaget och hur många av dem som 
har fått kallas in akut. Ju bättre planering de har i produktionen desto fler produkter kan de få 
med i det ordinarie transportflödet vilket i sin tur leder till att färre akuta transporter behöver 
kallas in. Det är de akuta transporterna som är det viktiga mätetalet och det som de försöker 
minska. 
 
Företag H mäter fyllnadsgraden i lastbilarna som lämnar företaget, det vill säga hur mycket de 
fyller ut tomrummet inne i lastbilen. Transportbolagen mäter fyllnadsgraden till dem. Målet är 
att de ska förbättra fyllnadsgraden med två procent årligen och det har företaget klarat med 
råge de senaste åren. För att minska tomrummet i lastbilarna som går ut från företaget arbetar 
de med att ha pallhöjder som är anpassade så att det går att ställa flera pallar ovanpå varandra. 
De arbetar med detta genom att påverka kunderna att välja bra pallhöjder. I de flesta fall 
accepterar kunderna detta men det finns undantag och då är det främst beroende på att det inte 
stämmer med dennes produktion.   
 
Att få så korta transportvägar som möjligt är något som företag E strävar efter. De mäter 
transporterna i ton per kilometer vilket innebär att en transport från Tyskland ger högre poäng 
än något som har transporterats från småland. Ju lägre poäng desto bättre. 
 
Företag I arbetar med flera delmål när det gäller transporter. Dels köper de in mycket 
lastbilstransporter och då finns det inskrivit i avtalen att de ska ha de bästa tillgängliga 
lastbilarna och de ska vara så nya som möjligt. Målet är att alla tunga transporter som går i 
företagets regi ska från i år till år 2010 i genomsnitt ha höjts med 1,5 euro-klassning. Detta 
mäts genom att företaget tar den totala tiden (antalet timmar) som de har köpt in och delar 
detta med euro-klassningen. De har även ett mål att deras biogasbilar ska köras på åtminstone 
60 % gas jämfört med bensin. Anledningen till att målet inte är högre förnärvarande beror på 
praktiska orsaker, bland annat att bilarna kanske körs där det är långt till närmste biogas 
tankställe. När det ska köpas in nya bilar väljs biogas i första hand. I samband med 
ekonomiredovisningen följs målen upp och redovisas. De tittar på hur mycket biogas samt 
bensin och diesel som har gått åt under perioden. 
 
4.2.6 Kemikalier 
Några av företagen har satt upp mål för att minska antalet använda kemikalier. Sen finns det 
också de som har satt upp mål för att minska mängden kemikalier som används. Några av 
företagen har också koncentrerat sig på att minska användningen av någon specifik kemikalie. 
 
Företag F har som mål att minska antalet kemikalier från 250 till 200 samt att fasa ut de 
farliga kemikalierna till några som är mindre farliga för miljön. De har även satt ett mål med 
att minska användningen av en specifik kemikalie, gasol, till 6,2 kilo per ton. Orsaken till att 
de mäter per ton producerad mängd är att den producerade mängden varierar från år till år. På 
så sätt kan de också jämföra olika år med varandra för att se om det har förbättras över tiden. 
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Ytterligare ett exempel när det gäller utfasning av kemikalier är att företag I har som mål att 
minska antalet kemikalier med 10 % i år. Förra året var målet att det skulle minska med 15 %, 
den verkliga minskningen blev 25 %. Detta mål övervakas genom att någon på företaget går 
ut och räknar hur många olika sorters kemikalier som de har.  
 
För att kunna säkerställa att det blir en ständig förbättring har företag J arbetat med att minska 
inblandningen av Isopropylalkohol (IPA) som de använder i produktionen. Företaget har 
minskat från cirka 15 % till 10 %, särskilt mycket mer går inte att minska för då fungerar inte 
produktionsprocesserna. Halten av inblandad IPA övervakas hela tiden.  
 
4.2.7 Indikatorer 
Inget av företagen uppger sig arbeta med indikatorer. Vissa av deras mätetal är indikatorer 
vilket innebär att några av företagen arbetar med indikatorer utan att själva vara medvetna om 
detta. Dock framkom det under intervjuerna att företag I är på gång att ta fram nyckeltal. De 
vill ta fram jämförande tal när det gäller till exempel andelen betongrör jämfört med andelen 
plaströr då betongrören kräver mer maskiner medan plaströren nästan går att lägga ned för 
hand. Nyckeltalen ska sedan användas för att se om det går åt rätt håll. 
 
4.3 Skillnader mellan gamla och nya ISO 14001 
Under intervjuerna framkom det att företagen inte tyckte att det hade blivit någon större 
skillnad för deras del att certifiera sig enligt den nya uppdaterade ISO 14001:2004. Flertalet 
av respondenterna visste inte vad skillnaderna har blivit för dem. En av respondenterna 
nämnde att det bara hade blivit några småsaker som skiljde mellan den gamla och nya 
standarden. 
 

”Det var inte mycket som skiljde egentligen tycker jag. Det var ungefär så vi hade 
det innan också, kraven har blivit lite tydligare bara. Men vi hade tolkat det så 
ungefär innan också.” 

(respondent I) 
 

”Jag tycker inte att det är så stor skillnad. Jag tycker att kraven är väldigt lika. 
Det jag specifikt kan säga skiljer är att det nu finns krav på att man måste ha 
handlingsplaner och de måste innehålla vem som är ansvarig och så. […] Vi 
jobbar på som vi gjorde innan och det syntes också vid vår omcertifiering att det 
var ju liksom ingenting nytt för oss.” 

(respondent B) 
 
Att företagen upplever att det knappt är några skillnader mellan den gamla och den nya 
standarden tror företag B och E handlar om att miljöledningsarbete med tiden har blivit mera 
realistiskt, att det har varit en mognadsprocess för både företagen och revisorerna. 
 

Jag tycker att alla som har varit med om det här ett tag har blivit lite smartare 
inklusive de revisorer som kommer, det har kanske blivit lite mer realistiskt.” 

(respondent E) 
 

”Jag tror att det handlar om en mognadsprocess hos både företag och 
revisorerna hur man liksom hanterar standarderna.” 

(respondent B) 
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4.4 Delade meningar om utvecklingsbehovet för uppföljning av miljöprestanda 
Kapitel 4.4 handlar först om hur respondenterna ser på företagets arbete med ständig 
förbättring och sedan om de svårigheter som respondenterna ser med arbetet med ständig 
förbättring. Det är meningen att detta ska ge en bakgrund till varför det råder delade meningar 
om utvecklingsbehovet för uppföljning av miljöprestanda. 
 
4.4.1 Respondenternas syn på företagets arbete med ständig förbättring 
Även om flertalet respondenter påpekar att allting alltid går att göra bättre verkar de ändå 
överlag relativt nöjda med företagets arbete med ständig förbättring. Företagen har märkt att 
de projekt som de har fokuserat på har givit resultat. Några av respondenterna menar dock att 
det borde vara lite mera ”action” i arbetet när de ser att ett mål kommer att bli svårt att uppnå.  
 

”Nu är det bra men det var sämre för ett par år sedan. Vi tycker dock att det är 
lite svårt att hitta nya mål, det är väl vårt stora problem. Fast å andra sidan är ju 
revisorerna nöjda när de har varit här och gjort revision så utifrån standarden 
har vi uppfyllt kraven.” 

(respondent D) 
 

”Ekonomin har vänt och många har insett fördelarna med ständig förbättring och 
att miljö och kvalitetsarbetet inte är något som är extra jobbigt utan att det 
faktiskt är ett ganska smidigt sätt att jobba på. Jag tycker att vi har vunnit mkt 
mark det senaste året i alla fall med de här ständiga förbättringarna så det går 
definitivt framåt.” 

(respondent I) 
 
Företag A köpte ett färdigt miljöledningssystem och för dem har det blivit ett tungrott 
verktyg, då det inte blev direkt anpassat till företagets verksamhet. Nu arbetar de dock med att 
förenkla arbetet och för att på så sätt få det mera anpassat till sin verksamhet. Respondent A 
tror att en anledning till att det blev så var att den som var ansvarig för miljöledningssystemet 
också hade flera andra stora ansvarsområden. Nu har dock företaget satsat mer resurser på 
miljöarbetet och respondent A tycker att de nu är på väg åt rätt håll. 
 
Det framkom under intervjuerna att två av respondenterna trodde att miljöledningsarbetet 
skulle ha fungerat bättre om de hade haft mer stöd från ledningen och om ledningen hade haft 
en annan syn på miljöarbete. Situationen förbättrades på ett av företagen när det tillkom ny 
personal i ledningsgruppen som hade en helt annan inställning till miljöfrågor och prioriterade 
dessa högre än vad som gjorts tidigare. 
 
Något som har nämnts vara en ständig utmaning är hur man ska hålla intresset uppe hos olika 
personer, det är ju inte så att de är ointresserade av miljö men de har så många andra 
arbetsuppgifter att arbeta med också. 
 
Positiva effekter som företagen generellt kan se att miljöledningssystem har fört med sig är 
bland annat att det blir mer ordning och reda, man får mer struktur på arbetet, ökad 
medvetenhet om miljöfrågor, bättre kunskap, samt att det har lett till minskade utsläpp. Enligt 
respondent E säljer de dock inte flera produkter. 
 

”Vi säljer ju inte några flera produkter, det gör vi inte… men är man det 
[certifierad] så ligger man lite bättre till, man är liksom med på ett annat sätt. 
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Men våra kunder kräver framförallt TS 16 94950 och det är för att den är inriktad 
på att produkterna ska vara så bra som möjligt.” 

(respondent E)  
 
Vidare berättar respondent E att de själva ser miljöledningssystemet som en naturlig del i 
verksamheten. Enligt Respondent C har miljö blivit en punkt på dagordningen sedan 
miljöledningssystemet infördes och när man sätter upp mål för ekonomin och försäljningen 
sätter man samtidigt upp mål för miljön. Respondent H anser att den största och viktigaste 
förbättringen är medvetandegörandet om alla lagar samt krav från kommunen och hur man 
bör hantera dem. Denne menar vidare att de egentligen borde ha haft bättre koll på 
lagstiftningen innan också och att vinsten av den ökade kontrollen är att de inte längre ser 
någon risk i att bli bötfällda för att de inte följer lagen.  
 
En övervägande del av företagen 70 % anser att det sätt som de har valt att arbeta med ständig 
förbättring på fungerar för dem och ser inget behov att arbeta på något annat sätt. Det 
framkom dock att en av respondenterna som var ”nöjd” med arbete skulle vilja se att det läggs 
lite mer krut på att målen verkligen nås. Respondent I menar att de arbetar på ett sätt som de 
är mogna för i dagsläget.  
 

”Vi har ju börjat i rätt ände i alla fall men sen går det ju att förbättra det också 
men jag tror inte att arbetet kommer att se likadant ut om 3-4 år, förhoppningsvis 
har vi ju utvecklats. Men just nu tycker jag att vårt arbetssätt passar oss och det 
är vad vi är mogna för.” 

(respondent I) 
 
4.4.2 Svårigheter med ständiga förbättringar 
Några av företagen har påtalat en oro över att komma till en punkt där det blir allt svårare att 
komma på vad som ska förbättras härnäst, när man har gjort det mesta som är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. De menar att det då blir krysstat att leta vidare efter förbättringar som 
kan göras, fast de ändå måste eftersom de annars får en avvikelse vid revisionen. Företag G 
har varit certifierade sedan 1997 och har börjat få svårt att komma på nya förbättringar. 
 

”Vi har ju redan gjort så många saker, kanske för många saker vissa år. Vi har 
ganska svårt att få fram nya angreppssätt, nya saker att mäta på. Det blir mer att 
man håller kompetens uppe och såna saker, det blir ju de målen man får arbeta 
med.” 

(respondent G) 
 
Det finns flera svårigheter i arbetet med att säkerställa att det blir en ständig förbättring. Dels 
finns många faktorer som kan påverka arbetet och dessa faktorer ligger inte alltid under ens 
egen kontroll. 
 

”Sen händer det ju saker hela tiden som är svårt att påverka, vi hade ju tex 
stormen Gudrun tidigare i år [2005]. Då fick vi ungefär 20 ton osorterat avfall 
eftersom taket blåste bort. Målet var fem ton totalt på helåret och då 8:e januari 
hade vi 20 ton så det sprack i år [2005]. Men så blir det ju, alla händelser går 
inte att påverka.” 

(respondent C) 
 
                                                 
50 TS 16 949= ISO 9001 varianten för en specifik industri 
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Andra faktorer som kan påverka arbetet och som gör att man kanske inte kan säkerställa en 
ständig förbättring på ett visst område är till exempel missar i produktionen. 
 

”Det är inte säkert att det alltid blir en ständig förbättring men vi har ju en 
ambition att det ska bli det, vi har tex satt mål på spill som uppkommer i 
verksamheten och som ska gå ner, för det är ju slöseri med råvaror men sen måste 
vi ha ett visst spill, modellspill […]. Men om man gör fel då blir det andra typer 
av avfall som inte är avsiktligt och den delen försöker vi jobba med som ett av 
miljömålen. Men där är det ju tyvärr så att det är så många faktorer som 
påverkar så det är ju lite svårt att få koll på, därför att de är så komplexa. Så 
tänker man att nu ska vi göra det här och då kanske man lyckas med den delen 
men sen finns det ju en massa andra faktorer här som man inte arbetar med under 
tiden och det är lite bedrägligt ibland, det är alltså svårt.” 

(respondent H) 
 
Ytterligare en faktor som kan ha betydelse för måluppfyllelsen är vilka order som fås. 
 

Om ett miljömål inte uppnås beror det ofta på omständigheter runt i kring tex vila 
sorters order som fås. En order kan ju kräva mycket mera energi per producerad 
enhet än en annan beroende på vad det är som kunden beställer. 

(respondent E) 
 
Respondent H ser att det finns flera sätt att arbeta med ständig förbättring än vad de gör idag, 
framförallt när det gäller att nå ut till medarbetarna och få ta del av deras kreativitet när det 
gäller förbättringsförslag. Anledningen till att de inte arbetar mer med det idag är att det inte 
finns tillräckligt med resurser i form av tid och intresse på ledningens genomgång för det är 
då denna fråga tas upp. Respondent D menar att det säkert finns andra sätt att arbeta med 
ständig förbättring men att de inte vet riktigt hur och det kan vara en anledning till att de 
själva tycker att de ”har kört fast lite i ett spår”. Respondent A anser att företaget inte har 
kommit tillräckligt långt med de ”traditionella arbetet än även om vi har gjort mycket” för att 
kunna svara på frågan om svårigheter med ständiga förbättringar. 
 
4.4.3 Delade meningar om utvecklingsbehov   
I dagsläget ser 50 % av företagen inget behov av att utveckla någon metodik för uppföljning 
av miljöprestanda. Till detta finns det olika anledningar, vilket citatet nedan visar på. 
 

”Jag tycker att det sätt som vi kör på idag uppfyller de krav som vi har enligt 
standarden och oss själva så jag ser inte det som någon stor nödvändighet att 
göra. Då finns det andra grejer som är viktigare faktiskt.” 

(respondent E)  
 
Respondent C pratar om att så länge det inte finns krav från kunderna eller från ägarna att 
arbeta mer med uppföljningen av miljöprestanda, än vad som görs idag, vill man inte lägga 
ner mer tid på miljöledningssystemet. Bland deras kunder finns det ingen som efterfrågar eller 
lyfter upp detta som något viktigt. Respondenterna B och F är nöjda med det arbetssätt som 
finns idag och tycker att det är viktigare att jobba vidare med det dem redan har. Respondent 
H ser inte heller något behov i dagsläget av att utveckla någon metodik för uppföljning av 
miljöprestanda. Denne påpekar istället vikten av att ha lätthanterliga mätningar och tämligen 
enkla mätetal som är enkla att kommunicera då de inte är ett så stor företag.  
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De övriga 50 procenten av respondenterna är mera positivt inställda till att utveckla någon 
form av metodik för uppföljning av miljöprestanda i framtiden. Respondent D ser ett behov av 
att utveckla och förfina mätetalen samt att hitta indikatorer som passar bra till verksamheten 
då de för närvarande har kört fast lite med det arbetet. Respondent A ser att ett behov kan 
uppkomma när de har kommit lite längre med företagets miljöarbete. Resterande 3 
respondenter (G, I och J) ser att det finns ett behov av att utveckla någon metodik för 
uppföljning av miljöprestanda och är öppna för förslag och tips. 
  

 23



5 Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat. Först kommer diskussioner om uppföljning och 
mätning av miljöprestanda. Efter det följer skillnaderna mellan gamla och nya ISO 14001 
samt utvecklingsbehovet för uppföljning av miljöprestanda. 
 
5.1 Uppföljning och mätning av miljöprestanda 
För att säkerställa att miljöarbetet leder till ständig förbättring arbetar företagen med miljömål 
och med avvikelsehantering. Ett väl fungerande avvikelsesystem, menar jag, är ett bra sätt att 
tillvarata den kunskap som finns inom organisationen. Avvikelsehanteringen leder till att 
problemen som uppstår i företagets processer uppmärksammas. Det kan leda till att man får 
en bättre förståelse för hur allt inom företaget påverkar varandra. Att uppmärksamma orsaken 
till avvikelsen är ett sätt att lära av sina misstag, vilket är viktigt i arbetet med att uppnå en 
ständig förbättring av miljöprestanda.51 Nedan diskuteras företagens arbete med miljömålen 
samt dess mätning och uppföljning. 
 
5.1.1 Energi 
Ur resultaten framgår det att det är relativt vanligt att företagen tar in en konsult eller liknande 
som ser över elanvändningen och det verkar också som att det finns en hel del förbättringar 
företagen kan göra som leder till en effektiviserad (minskad) energianvändning. En sådan här 
översyn är bra ur miljösynpunkt men även för företagets ekonomi, särskilt idag då elpriserna 
är höga. 
 
En faktor som företagen bör ta hänsyn till när de sätter upp mätetal är bland annat att den 
producerade mängden varor kan variera från år till år. Om bara den totala energianvändningen 
mäts kan det ge missvisande resultat om man vill jämföra användningen mellan olika år och 
om man vill visa på vilken förbättring som har gjorts över tiden. Ett förslag är därför att 
exempelvis mäta energianvändningen per producerad enhet. Velva et al. framhåller att när ett 
företag väljer ut sina mätetal är det viktigt att mäta både den totala användningen och 
normaliserade värden såsom exempelvis energianvändningen per producerad mängd. De 
menar vidare att det är ofta de kvantifierbara normaliserade värdena (indikatorer) som visar 
sig vara mest användbara för företagen.52  
 
Flera av företagen har under arbetes gång upptäckt att energianvändningen även är beroende 
av vilka produkter som kunderna efterfrågar, vilket också är någonting som kan vara bra att ta 
hänsyn till vid framtagandet av mätetal.  
 
5.1.2 Avfall, kassation och spill 
Genom att analysera företagets problem, misslyckanden och kostnaderna för dessa 
misslyckanden är det relativt enkelt för företagen att ta reda på var ”guldet är begravt”, menar 
Dahlgaard och Dahlgaard.53 Kostnaderna för misslyckanden såsom exempelvis defekta 
produkter och ineffektiv användning av råmaterial (avfall) är relativt höga för företagen och 
enligt Dahlgaard och Dahlgaard kan dessa kostnader vara mellan 10-40 % av företagets 
omsättning, eller till och med ännu högre.54 Veleva et al. menar att avfall betyder att 
produktionsprocessen inte är tillräckligt effektiv.55 Att det uppstår viss mängd avfall, 
                                                 
51 Piper et al. 2004 s. 209 
52 Velva et al. 2001 s. 336 
53 Dahlgaard och Dahlgaard 2006 s. 18 
54 Ibid s. 17 
55 Veleva et al. 2001 s. 329 
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kassaktion och spill tror jag är oundvikligt. Men genom att företagen ser över sin hantering av 
detta kan de förändra arbetet så att mindre mängder avfall, kassaktion och spill genereras. 
Naturligtvis kan detta leda till stora ekonomiska besparingar för företagen, men även miljön 
blir en vinnare. Schylander och Martinuzzi fann i sin studie att de största miljöförbättringarna 
som företagen gjorde efter ISO 14001 implementeringen var inom avfall och återvinning. De 
menar att detta beror på att inom avfall och återvinning går kostnadsbesparingar och 
miljöförbättringar hand i hand, det är då de största miljöförbättringarna går att göra.56 På de 
områden som kostnadsbesparingar och miljöförbättringar går hand i hand blir alltså 
miljöledningsarbetet mest verkningsfullt. 
 
Som framkom av intervjuerna har några av företagen upptäckt att det som är avfall för dem 
inte nödvändigtvis är skräp för andra, utan att det faktiskt går att sälja. Detta skulle kunna vara 
något för andra företag att undersöka, kanske kan detta också vara en del av var ”guldet är 
gömt”? 
 
Företagen i denna studie är medvetna om och arbetar med att minska mängden avfall, 
kassaktion och spill. Det går inte att säga att det bara är miljöledningssystemets förtjänst att 
mängden avfall har minskat på företagen, men som framkom av intervjuerna har de anställda 
blivit mera medvetna om vad avfall är och hur det bör hanteras. Denna bild bekräftas av 
Rondinelli och Vastag. Deras studie visar att införandet av miljöledningssystem har lett till att 
medvetenheten om avfall har ökat och att det har gått från att vara miljöansvariges ansvar till 
att bli allas ansvar.57 Att medvetenheten om avfall har ökat är inget som har mätts, utan det är 
en subjektiv bedömning som respondenterna har gjort. En ökad medvetenhet och kunskap om 
till exempel avfall är bra ur miljösynpunkt. Detta kan leda till att de anställda även tar med sig 
denna kunskap hem och på så sätt får den ett genomslag på både hos den anställde men även 
hos den anställde som privatperson. 
 
Det kan uppstå motsättningar mellan miljö och kvalitet i ett verksamhetssystem. För miljöns 
skull är det viktigt att så få produkter som möjligt kasseras och ur kvalitetsaspekt är det viktigt 
att det är så bra kvalitet på produkterna som möjligt. Hur balansgången mellan miljö och 
kvalitet blir verkar till viss del bero på vad det är för kund som har beställt produkterna och 
vad de i sin tur ska ha dem till. Genom att vara medveten om att det finns motsättningar 
mellan kvalitet och miljö tror jag att man kan komma långt. Då kan man hela tiden göra 
medvetna val av vad som ska tas med och vad som ska kasseras. Detta skulle kunna vara en 
drivkraft att få produkterna ännu bättre redan från början så att färre produkter hamnar i 
gränslandet. 
 
5.1.3 Transporter 
Många företag har valt att avgränsa sina miljöledningssystem så att de inte omfattar 
transporter till och från företaget även om dessa står för en stor del av företagets totala 
miljöpåverkan. Företagen angav att detta beror på att det är svårt för dem att själva påverka 
transporterna. Zobel menar i sin studie att detta kan förklaras av att det är lättare för företagen 
att påverka miljöpåverkan från exempelvis avfall och kemikalier än vad det är att påverka 
transporternas miljöpåverkan och de därför inte i lika stor utsträckning väljer att arbeta med 
det.58 Av standarden framgår det att den bara gäller för de miljöaspekter som företaget 
identifierar som möjliga att påverka och styra.59 Jag menar att företagen till viss del kan styra 

                                                 
56 Schylander och Martinuzzi 2004 
57 Rondinelli och Vastag 2000 s. 505f 
58 Zobel 2005 s. 18  
59 ISO 14001:2004 
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över transporternas miljöpåverkan, vilket några av företagen i denna studie har visat. Goda 
exempel på hur företagen kan styra över transporternas miljöpåverkan är bland annat genom 
att mäta fyllnadsgraden i lastbilarna, att mäta antalet akuta transporter samt att mäta euro-
klassningen. Genom att företagen mäter bland annat dessa saker får de kontroll och kan på så 
sätt arbeta med att förbättra sig, vilket leder till minskad miljöpåverkan. Det finns säkert 
många fler goda exempel men det gäller att hitta något som passar bra till det egna företaget. 
 
5.1.4 Allmänt om mätning och uppföljning av miljöprestanda 
Indikatorer kan vara en bra hjälp för företagen när ständig förbättring ska mätas över tiden.60 
Inget av företagen i den här studien uppger sig idag arbeta med indikatorer, men de flesta 
arbetar med indikatorer utan att vara medvetna om det. Varför det är så kan man fråga sig. En 
förklaring skulle kunna vara att indikator ses som ett krångligt begrepp. Några av företagen 
har haft problem med att ta fram mätbara mål där siffrorna faktiskt säger någonting. Vilket är 
något som Schylander och Zobels studie också visar. De menar att det inte är en lätt uppgift 
att hitta mätetal/indikatorer för miljöprestanda och det är inte heller säkert att dessa 
indikatorer själva kan mäta ständig förbättring av ett företags miljöprestanda. De menar vidare 
att indikatorerna mest troligt behöver kompletteras med subjektiva bedömningar.61 Även om 
det kan vara svårt att ta fram bra indikatorer till företaget anser jag att det är värt ett försök. 
Om det inte går får man hitta andra vägar att visa att en ständig förbättring sker och då skulle 
subjektiva bedömningar kunna vara ett komplement. Dessa bedömningar samt en motivering 
borde i så fall på något sätt också dokumenteras. Det är viktigt att det som mäts fyller en 
funktion, att det tillför organisationen något. Att mäta för mätandets skull är i sig inte 
meningsfullt. 
 
Jag tror att det är vikigt för företagen att ha mätserier som sträcker sig över åtminstone några 
års tid när de ska visa på ständig förbättring. Att bara jämföra två år med varandra säger inte 
särskilt mycket om utvecklingen över tiden. Att kunna jämföra årets resultat med tidigare års 
resultat är viktigt för att se om det går åt rätt håll. Företagen arbetar hela tiden med att 
förbättra sig. För att hålla motivationen uppe, menar jag, att det är viktigt att få ett kvitto på att 
arbete som har gjorts över årens lopp faktiskt har lett till förbättringar, särskilt när arbetet 
känns tungt. Någonting som kan skapa problem med redovisningen av trender över tiden är 
om företaget byter mätenhet efter några år.62 Därför kan det vara viktigt att redan från början 
noga tänka över vilka mätenheter som ska användas till uppföljningen. En annan faktor som 
kan vara viktig att ta hänsyn till är att produktionsmängden kan variera från år till år och att 
siffrorna därför anpassas på ett sätt så att de går att jämföra med varandra. 
 
När det gäller företagens miljöpåverkan identifierar företaget först sina miljöaspekter och 
sedan avgör de vilka aspekter som är betydande. När de sedan ska sätta sina miljömål tas 
hänsyn till några av miljöaspekterna.63 Detta innebär att det i många fall bara är en del av 
företagets totala miljöpåverkan som mäts och övervakas när det gäller ständig förbättring.64 
Ammenberg et al. fastslår i sin studie att standardens krav på ständig förbättring i praktiken 
bedöms genom att man tittar på några mätetal (en del av företagets miljöpåverkan) för att se 
om de har förbättrats.65 De menar vidare att det är miljömålen som är i fokus när det gäller 
uppföljning av miljöprestanda. 66 Denna bild bekräftas av företagen i denna studie. De arbetar 
                                                 
60 Velva et al. 2001 s. 336 
61 Schylander och Zobel 2003 
62 Brorson och Larsson 1998 s. 167 
63 ISO 14001:2004 
64 Ammenberg et al. 2001 s. 187 
65 Ibid s. 188 
66 Ibid s. 187 

 26



med ständiga förbättringar, det vill säga att de ständigt genomför förbättringar och de verkar 
överlag nöjda med dem. När de mäter ständig förbättring fokuserar de uteslutande på sina 
miljömål. Vid uppföljningen tittar företagen på miljömålen var och ett för sig, det vill säga att 
de inte gör någon sammanvägning av miljöprestanda. Det är därför svårt att säga om 
företagets totala miljöpåverkan har minskat på det stor hela. Detta skulle kunna tyda på att 
den dominerande tolkningen av standarden har blivit att det räcker med att företagen uppfyller 
de flesta av sina miljömål för att bli godkända vid extern revision. I praktiken betyder detta att 
uppföljning av miljöprestanda innebär att de certifierade företagen kan visa på att de har 
uppnått några av sina miljömål. 
 
Enligt Pojasek är ISO 14001 mer inriktad på att företagen ska leva upp till standardens krav 
än på att de ska förbättra själva miljöprestandan, vilket även framgår av bakgrunden. Det 
innebär att huvudfrågan för ISO 14001 är hur väl organisationen lever upp till standardens 
krav.67 I utvärderingsforskning finns flera olika sorters utvärderingsmodeller, en av dem är 
måluppfyllelsemodellen. Man kan säga att miljöledningsarbetets uppföljning bygger på en 
måluppfyllelsemodell. Det viktiga i den här modellen är frågan om utfallet eller resultaten 
stämmer överens med det som beslutades initialt.68 De företag som deltog i den här studien 
arbetade på med sina miljöledningssystem och de uppnår sina miljömål i stor utsträckning. De 
ser att de förbättras på de punkter som de mäter och arbetar med. Ur den aspekten har 
företagen ett effektivt miljöledningsarbete. Frågan är dock hur verkningsfulla systemen 
egentligen är, alltså i vilken utsträckning som miljöledningssystemen leder till minskad total 
miljöpåverkan.  
 
Det finns en oro bland företagen att komma till en punkt när man inte längre vet hur man ska 
arbeta med ständig förbättring av miljöprestanda. En lösning på detta skulle kunna vara att 
avgränsningarna för miljöledningssystemet utvidgas. Flera av företagen i denna studie har valt 
att till exempel bortse från transporter, trots att det är en stor del av deras miljöpåverkan. Men 
genom att utvidga perspektivet och ta med exempelvis transporter får företagen fler områden 
att arbeta med ständig förbättring på.  
 
5.2 Små skillnader mellan gamla och nya ISO 14001 
Företagen i den här studien upplevde ingen eller en mycket liten skillnad i att certifieras enligt 
den nya ISO-standarden, jämfört med den gamla. En anledning till att de inte upplevde någon 
skillnad kan bero på att de redan ansåg sig arbeta såsom den nya standarden föreskriver. Att 
företagen inte kunde se någon större skillnad mellan standarderna innebär att problematiken 
som fanns i den gamla standarden till stor del fortfarande finns kvar. Mitt förslag är att ISO 
vid nästa revidering samlar in den kritik som har riktats mot standarden samt ser över hur och 
i vilken utsträckning som det är möjligt att ta hänsyn till kritiken och göra något åt den. 
 
5.3 Utvecklingsbehov 
Som nämndes i inledningen finns det ingen allmänt accepterad metod för uppföljning eller 
mätning av miljöprestanda, utan det är upp till företagen själva att visa att de uppfyller 
standardens krav. Ett av syftena med standarden ISO 14001 är att den ska kunna användas av 
alla typer av organisationer världen över. Därför finns det en poäng i att själva standarden är 
allmänt hållen, just för att den ska kunna användas av olika typer organisationer, samtidigt 
som det ställer stora krav på användarna och revisorerna att se till att nivån på arbetet ligger 
på en bra nivå. 
                                                 
67 Pojasek 2001 s. 86 
68 Vedung 1998 s. 51f 
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Det råder delade meningar om behovet av att utveckla metodik för uppföljning. Om någon ny 
metodik för uppföljning tas fram, behövs det en grundläggande analys som på ett konkret sätt 
visar vad metodiken skulle tillföra. Om det fortsättningsvis räcker med att företagen visar att 
de når sina miljömål behövs det förmodligen ingen ny metodik. Då klarar de sig bra med det 
som de har idag. Men om det framgent kommer att krävas att deras miljöarbete blir bättre som 
helhet, kan det finnas ett större behov av ny metodik. Ett eventuellt utvecklingsbehov beror 
alltså på hur standardens definition av ständig förbättring av miljöprestanda tolkas. Som 
nämns i inledningen och i bakgrunden finns det olika tolkningsmöjligheter. Ur miljösynpunkt 
är tolkningen om att det ska leda till en ständig förbättring av den totala miljöprestandan att 
föredra. Men i själva verket verkar den rådande tolkningen av miljöprestanda bland revisorer 
vara att det räcker med att företagen kan visa att de har uppnått några av sina miljömål.69 Ett 
förtydligande i standarden om hur ständig förbättring ska tolkas vore därför önskvärt. 
 
5.4 Slutsatser 
Några av respondenterna menar att miljöledningsarbetet, både för företagen själva och för 
revisorerna, har genomgått en mognadsprocess samt att miljöledningsarbetet har blivit mer 
realistiskt med tiden. ISO 14001 är fortfarande ett ungt verktyg som går att förbättra, men jag 
tror ändå att det trots sina brister fyller en viktig funktion i företagens miljöarbete. Det finns 
enligt Ammenberg och Hjelm ingen tvekan om att ett miljöledningssystem som används på 
rätt sätt leder till att miljöpåverkan minskas betydligt.70  
 
Syftet med denna studie var att studera hur företag arbetar med att uppfylla standardens krav 
på åtagandet om ständig förbättring av miljöprestanda. Företagen arbetar med främst med sina 
miljömål men även med avvikelsehantering. Miljömålen mäts till stor del med siffror från 
fakturor. Ibland använder företagen sig av siffror för den totala förbrukningen och ibland 
sätter de siffran i förhållande till något, exempelvis procent. Fördelen med den senare är att 
den är lättare att jämföra mellan olika år då mängden producerande varor kan ändras över 
tiden. Ingen sammanvägning av miljöprestanda verkar göras utan företagen tittar på 
miljömålen var och ett för sig för att se hur arbetet har gått. Miljöarbetet når längst på de 
områden där miljöförbättringar och kostnadsbesparingar går hand i hand, vilket inte är 
konstigt då företagen är vinstdrivande.  
 
Företagen upplevde skillnaderna mellan gamla och nya ISO 14001 som mycket små för deras 
del. Det råder delade meningar bland de intervjuade företagen om utvecklingsbehovet för 
miljöprestanda. 50 % av företagen ser inget utvecklingsbehov utan de är nöjda med det sätt 
som de arbetar med uppföljningen av miljöprestanda idag. De resterande 50 % ser att det kan 
finnas ett utvecklingsbehov i framtiden. Att företagen egentligen inte ser något större behov 
av utveckling av metodik för uppföljning av miljöprestanda kan bero på att de generellt verkar 
vara nöjda med sitt arbete med ständig förbättring. 
 
 
 
 

                                                 
69 Ammenberg et al. 2001 s. 188 
70 Ammenberg och Hjelm 2002 s. 190 

 28



6 Referenslista 
 
6.1 Litteratur 
Ammenberg, J (2004) Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 
 
Ammenberg, J och Hjelm, O (2002) The Connection between Environmental Management 
Systems and Continual Environmental Performance Improvments. Corporate Environmental 
Strategy, Vol 9, nr 2, s. 183-192. 
 
Ammenberg, J., Wik, G och Hjelm, O (2001) Auditing External Environmental Auditors – 
Investigating how ISO 14001 is Interpreted and Applied in Reality. Eco-Management and 
Auditing, Vol 8, s. 183-192. 
 
Andersen, H (red.) (1994) Vetenskapsteori och metodlära En introduktion. Studentlitteratur, 
Lund.  
 
Axelsson, U., Almgren, R och Hjelm, O (2003) Effektivare miljöledningssystem – en studie 
om brister, behov och möjligheter till förbättring. Naturvårdsverket, rapport 5304. 
 
Bring Procopé, C och Axelsson, U (2003) Förbättras miljöprestandan genom 
ledningssystem? IVL rapport 1529 
 
Brorson, T och Almgren, R (2005) ISO 14001 för små och medelstora företag. SIS handbok 
210:2005. SIS förlag, Stockholm. 
 
Burström von Malmborg, F (2002) Environmental Management Systems, Communicative 
Action and Organizational Learning. Business Strategy and the Environment, nr 11. 
 
Dahlgaard, J J och Dahlgaard, S M (2006) TQM Measurements – Towards a TQM Metrology 
for Improvement and Change. In: Tito Conti, Yoshio Kondo and Gregory Watson (eds.) 
(2006) Quality Tools and Methods for the Next Century. Publisher: GOAL/QPC. 
 
Ghisellini, A och Thurston, D L (2005) Decision traps in ISO 14001 implementation process: 
case study results from Illinois certified companies. Journal of Cleaner Production nr: 13 
 
Halvorsen, K (1998) Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund.  
 
Kolk, A och Mauser, A (2002) The Evolution of Environmental Management: From Stage 
Models to Performance Evaluation. Business Strategy and the Environment, Vol 11, s. 14-31. 
 
Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.  
 
Lantz, A (1993) Intervjumetodik. Studentlitteratur, Lund.  
 
Lidskog, R., Sandstedt, E., Sundqvist, G (1997) Samhälle, risk och miljö. Studentlitteratur, 
Lund.  
 
Piper, L och Henricson, C (2004) Förändringar i nya ISO 14001. SIS förlag, Stockholm. 
 

 29



Piper, L., Ryding, S-O., Henricson, C (2004) Ständig förbättring med ISO 14 000. SIS 
handbok 207:2004. SIS förlag, Stockholm. 
 
Pojasek, R B (2001) How Do You Measure Environmental Performance? Environmental 
Quality Management, sommar 2001, s. 79-88. 
 
Rondinelli, D och Vastag, G (2000) Panacea, Common Sense, or Just a Label? The value of 
ISO 14001 Environmental Management Systems. European Management Journal Vol. 18, nr 
5, s. 499-510. 
 
Schylander, E och Martinuzzi, A (2004) ISO 14001 – Experiences, effects and future 
challenges – a national study in Austria. Submitted for publication. Finns i Schylander, E 
(2004) Licentiate Thesis no 2004:31, Luleå University of Technology. 
 
Schylander, E och Zobel, T (2003)Envrionmental Effects of Environmental Management 
Systems: Evaluation of the Evidence. Proceedings from Evaluation of Sustainability European 
Conferance – EASY-ECO 2, Vienna, Austria. Finns även i Finns i Zobel, T (2005) Doktorial 
Thesis no 2005:32. Environmental Management Systems – Policy Implementation and 
Environmental Effects. Luleå University of Technology. 
 
Tyteca, D., Carlens, J., Berkhout, f., Hertin, J., Wehrmeyer, W. och Wagner, M., (2002) 
Corporate Environmental Performance Evaluation: Evidence from the MEPI Project. 
Business and the Environment, nr: 11, s. 1-13.  
 
ISO 14001:2004. (2004) Miljöledningssystem – krav och vägledning. svensk standard, SIS  
 
Vedung, E (1998) Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund 
 
Velva, V., Bailey, J och Jurczyk, N (2001) Using Sustainable Production Indicators to 
Measure Progress in ISO 14001, EHS System and EPA Achievement Track. Corporate 
Environmental Strategy. Vol. 8, nr 4.  
 
Zobel, T. (2005). Characterization of the environmental policy implementation in an EMS 
context: a multiple case study in Sweden. Submitted for publication. Finns i Zobel, T (2005) 
Doktorial Thesis no 2005:32. Environmental Management Systems – Policy Implementation 
and Environmental Effects. Luleå University of Technology. 
 
  
6.2 Elektroniska källor 
Certifiering.nu (2005), www.certifiering.nu, senast besökt 2005-11-25 
 
Miljöstyrningsrådet (2006), www.miljostyrning.se, senast besökt 2006-06-09 
 
SIS (2006) www.sis.se, senaste besökt 2006-06-09 
 
World wide number of ISO 14001 (2006) 
http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm senast besökt 2006-05-02 
 

 30

http://www.certifiering.nu/
http://www.miljostyrning.se/
http://www.sis.se/
http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm


Bilaga 1: frågeguide 
 
 
Bakgrund 

• Vad är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden på företaget?  
 
• Vad har du för bakgrund?  

 
Organisationen 

• Kan du, lite kort, berätta om företagets verksamhet? 
 
• Antal anställda? 

 
• Varför valde ni att ISO 14001 certifiera er? 

 
• Hur länge har företaget varit ISO 14001 certifierade?  

 
• Vad har företaget för systemavgränsningar på sitt MLS?  

 
Ständig förbättring 

• ISO standarden ställer krav på ständig förbättring av miljöprestandan, hur arbetar ni med att 
säkerställa en ständig förbättring? 

 
• Hur gör ni när ni mäter ständig förbättring av miljöprestandan? hur går ni tillväga? 

 
Miljömål och indikatorer 

• Vad har ni satt upp för miljömål och hur arbetar ni med dem? 
- Varför just dessa? 
- Detaljerade eller övergripande miljömål? 

 
• ISO standarden innehåller ett krav på att företaget ska utarbeta ett eller flera 

miljöledningsprogram som hjälpmedel för att nå miljömålen. I detta program ska det tydligt 
framgå hur målen ska mätas, insamlas och kvantifieras, vem som är ansvarig osv.  

- Hur många miljöledningsprogram har ni? 
- Hur mäter ni målen? 

 
• Vilka indikatorer har ni valt att arbeta med och varför?  

- Hur har ni valt ut indikatorerna? 
 

• Tycker du att indikatorerna och miljömålen speglar företagets verksamhet? 
 

• Väger ni samman resultaten från miljömålen och indikatorerna på något sätt? I så fall hur? 
någon metodik för detta? 

 
• Mäter ni sådana saker som tex antalet genomförda förslag för att förhindra förorening, antalet 

mål som har uppnåtts, antalet utbildade kontra antalet som är i behov av utbildning osv? 
(management förbättringar) 

 
• Hur väger ni samman tekniska förbättringar som gjorts i den operativa verksamheten med 

managementförbättringar? 
 
Ständig förbättring 

• Hur ser du på företagets arbete med ständig förbättring? Saknar du något? 
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• Finns det andra sätt att arbeta med ständig förbättring av miljöprestandan än det ni har valt, 

som du ser det? 
 

• Vad har miljöledningssystemet lett till för förbättringar tycker du? 
- för företaget? 
- för miljön? 

 
• Ni är ju certifierade enligt den nya standarden ISO 14001:2004, vad har det inneburit för 

skillnader för er att vara certifierade enligt den nya standarden jämfört med den gamla, ISO 
14001:1996? 

 
Framtiden 

• Hur ser du på företagets behov av att utveckla metodik för uppföljning av miljöprestanda, i 
framtiden? 

- Ser du nåt utvecklingsbehov och i så fall av vad tycker du skulle behöva utvecklas? 
Varför/varför inte? 
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