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Bomullspinneriets källare  
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SAMMANFATTNING 
Många av dagens företag jobbar aktivt med miljöfrågor. Ett sätt att jobba med miljö och 
integrera miljöarbetet i företagets verksamhet är att implementera ett miljöledningssystem. 
Miljöledningssystem (MLS) är ett sätt att strukturera, styra samt organisera miljöarbetet i 
företag och andra organisationer genom praktiska handlingar. Det är ett verktyg att fördela 
ansvaret, organisera, prioritera och effektivisera arbetet för att på så sätt verka för en bättre 
miljö och uppfylla myndigheternas och intressenternas miljörelaterade krav. 
 
Denna studie fokuserar på de organisatoriska aspekterna såsom ledningens och anställdas 
roller och engagemang, förändringsprocesser och kommunikation inom företagets samtliga 
led. Syftet med denna studie var är att, genom intervjuer av miljöansvariga på tre medelstora 
företag, få en förståelse för hur medelstora företag upplever implementeringen av 
miljöledningssystem.  
 
Resultaten pekade på att implementeringen i samtliga företag har blivit framgångsrikt och 
miljöfrågorna har blivit väl integrerade inom organisationerna. Anställdas engagemang har 
ökat med tiden och ledningens roll under implementeringsprocessen har varit betydelsefull.  
Företagen har anpassats till de yttre intressenternas krav och viljan att uppnå en god 
miljöimage har visat sig vara en stor drivkraft som har påverkat det strukturerade miljöarbetet 
(MLS) positivt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING ......................................................................................................... 4 

Syfte och frågeställningar ................................................................................ 5 
AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................ 5 
BAKGRUND ........................................................................................................ 5 

Miljöledningssystem ......................................................................................... 6 
Varför medelstora företag? ............................................................................. 7 
Organisationsteori ............................................................................................ 7 

Organisationens ledarskap.............................................................................. 8 
Förändring i en organisation .......................................................................... 9 
Anställdas engagemang och attityd gentemot förändringar ......................... 10 
Kommunikation.............................................................................................. 10 

Befintlig forskning inom området................................................................. 11 
METOD............................................................................................................... 12 

Kvalitativ intervjumetodik ............................................................................ 12 
Struktureringsgrad av intervjun .................................................................... 12 
Transkribering av intervjuerna ..................................................................... 13 
Analys ............................................................................................................ 13 
Kritisk analys av metoden ............................................................................. 14 
Urval av respondenter och företag................................................................ 14 
Avidentifiering ............................................................................................... 15 

RESULTAT......................................................................................................... 16 
Företagens karaktärer ................................................................................... 16 
Bakgrund till MLS införande samt drivkrafter .......................................... 17 
Förändring i organisationen.......................................................................... 20 
Organisationens ledarskap ............................................................................ 22 
Anställdas engagemang och attityder........................................................... 24 
Kommunikation .............................................................................................. 27 

DISKUSSION ..................................................................................................... 28 
Förändring ...................................................................................................... 28 
Organisationens ledarskap ............................................................................ 29 
Anställdas engagemang och attityder........................................................... 30 
Kommunikation .............................................................................................. 31 

AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER...................................... 33 
REFERENSER.................................................................................................... 35 
BILAGA 1........................................................................................................... 37 

Intervjufrågor till C-uppsatsen ..................................................................... 37 

 



Effekter och erfarenheter av implementerade miljöledningssystem  Igor Keljalić & Enver Memić 
 

 
   

                                                          

 INLEDNING 
 
I takt med globaliseringens framväxt har miljöfrågorna ändrat skalnivå, från lokal till regional 
respektive global nivå.1 Miljöproblemen har även blivit mer komplexa eller som Piper2 
uttrycker det, produkt- och tjänsteinriktade. Allteftersom miljöproblemens karaktär har 
ändrats, har sättet att arbeta med relevanta miljöfrågor genomgått omfattande förändringar.3 
Numera kräver miljöarbetet ett strategiskt, systematiskt samt strukturerat arbetssätt där 
samverkan mellan olika aktörer spelar en viktig roll.4

 
Det Brittiska Standardinstitutet (BSI) lanserade år 1992 den första standarden för 
miljöledning (BS 7750) som gav företagen/organisationerna möjlighet att utveckla ett 
ledningssystem, vilket omfattade relevanta miljöfrågor som berördes av 
företagets/organisationens verksamhet.5 Utifrån detta utvecklades internationella standarder 
för miljöledning, såsom ISO och EMAS, innehållande vägledning samt definierade krav för 
certifiering enligt ISO och registrering enligt EMAS. 
 
Miljöledningssystem (MLS) är ett sätt att strukturera, styra samt organisera miljöarbetet i 
företag och andra organisationer genom praktiska handlingar. Det är ett verktyg att fördela 
ansvaret, organisera, prioritera och effektivisera arbetet för att på så sätt verka för en bättre 
miljö och uppfylla myndigheternas miljörelaterade krav.6  
 
Den pågående teknologiska utvecklingen och förändringen av den traditionella styrningen 
måste anpassas till den globala konkurrenskraftiga marknaden.7 Detta innebär att företagen är 
tvungna att följa den snabba och ständiga förändringen av den globala marknaden. Det har lett 
till att förbättrad miljöprestanda och konkurrenskraft har förts samman. Att införa ett 
miljöledningssystem, eller på annat sätt arbeta med miljöfrågor, anses vara en 
konkurrensfördel. 
 
Det har observerats att många stora företag kräver idag att deras underleverantörer är 
certifierade och driver ett aktivt miljöarbete.8 Detta har lett till ett ökat antal certifieringar 
bland små och medelstora företag. På senare år har införandet av MLS blivit allt vanligare 
både i den privata och den offentliga sektorn.9 Miljöledningsarbetet påverkar organisationer 
och individer på olika sätt.10  
 
Denna studie kommer att behandla organisatoriska aspekterna såsom ledningens och 
anställdas roller och engagemang, förändringsprocesser och kommunikation inom företagets 
samtliga led. Särskild fokus i studien kommer att läggas på vilka effekter som uppstår vid 
implementeringen av MLS inom medelstora företag.  

 
1 Ammenberg (2004), sid. 15-16 
2 Piper m.fl. (2004) sid. 7 
3 Piper m.fl. (2004), sid. 7 
4 Ammenberg (2004), sid. 16 
5 Chan & Li (2001), sid. 1 
6 Naturvårdsverket – Miljöledning [acc. 060528] 
7 Giménez-Leal m.fl. (2003), sid. 102 
8 Ammenberg & Hjelm (2003), sid. 165 
9 Burström von Malmborg (2002) sid. 312 
10 Burström von Malmborg (2002) sid. 314 
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Syfte och frågeställningar 
Övergripande syftet med denna studie är att, genom intervjuer av miljöansvariga på tre 
medelstora företag, få en förståelse för hur medelstora företag upplever implementeringen av 
miljöledningssystem. Detta görs genom diskussion av miljöledningssystemets effekter med 
ansats i organisationsteoretiska perspektiv såsom förändringsprocesser, ledningens roll, 
anställdas engagemang och attityd samt kommunikation. Fokus läggs bl.a. på följande 
frågeställningar; 

 Hur har MLS införts? 
 Vilka var orsakerna och följderna av implementeringen?  
 Vilka faktorer påverkar implementeringsprocessen? 
 Hur har implementeringen hanterats av ledningen samt hur har det påverkat de 

anställda? 

AVGRÄNSNINGAR 
Studien inriktar sig på själva förändringsprocessen på tre svenska, medelstora företag med 
implementerade miljöledningssystem. Implementeringen av MLS är en förändringsprocess 
som de tre företagen genomgått. Med implementering i denna studie menas fasen där en 
förändringsinsikt skapas (ledningens beslut om införandet av MLS) till förändringens 
genomförande och fullföljande (implementerat och fungerande MLS). Inom 
implementeringens ramar studeras även ledningens roll, anställdas engagemang och 
kommunikation som relevanta och intressanta aspekter som påverkar förändringsprocessen 
inom organisationer. Studien omfattar således inte ekonomiska aspekter vid 
implementeringen.  

Metodvalet (intervjustudie) ansågs mest lämplig för denna studie eftersom respondenterna 
arbetar med MLS och är väl insatta i effekterna. Respondenterna har även erfarenheter av 
implementeringsprocessen och dess påverkan på den egna organisationen. Respondenterna 
kunde genom intervjun utveckla sina resonemang och upplevelser om företeelser som uppstod 
under implementeringsprocessen. En enkätstudie hade till exempel varit alltför begränsande i 
detta fall och viktiga personliga upplevelser kunde ha gått förlorade.  

BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras inledningsvis miljöledningssystemets grunder och funktion. 
Avsnittet därefter berör argumenten för valet av studiens objekt, medelstora företag. Sedan 
presenteras den teoretiska ansatsen som behandlar organisationsteoretiska delar såsom 
ledarskap, förändringar, engagemang och attityd samt kommunikation inom en organisation. 
Slutligen sammanfattas delar av befintlig forskning som är relevant för denna studie.  
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Miljöledningssystem 
Det senaste decenniet har MLS implementerats av en mängd företag världen över i syfte att på 
ett systematiskt sätt ta itu med miljöpåverkan som företagen åstadkommer.11 Närmare 41 000 
företag var certifierade år 2002 enligt ISO 14001 standarden.12

Ett MLS som utformas enligt ISO 14001-standarden innehåller en rad grundläggande element 
för att miljöarbetet skall vara verkningsfullt.13 Miljöledningen följer ”plan - do - check - act” 
modellen (Tabell 1) vilket formar grunden för ständig förbättring.14  
Tabell 1: Systematiskt arbetscykel enligt ”plan-do-check-act” modellen.15

PLAN DO CHECK ACT 
Identifiera verksamhetens 
miljöpåverkan, upprätta 
miljömål och 
handlingsplaner för 
företagets miljöpolicy.  

Översätta åtagandet ifrån 
miljöpolicyn till praktiskt 
arbete. Inkluderar bl.a. 
fördelning av uppgifter 
och instruktioner till de 
anställda. 

Redovisa resultatet av 
miljöarbetet, övervaka, 
mäta samt revidera internt 
och externt.  

Ledningens genomgång, 
regelbundet utvärdera hur 
arbetet fungerar i 
praktiken. På så sätt kan 
målen med ständig 
förbättring uppnås. 

 
Tanken är att standarden skall vara tillämpningsbar för alla typer av organisationer, med olika 
bakgrunder och olika miljöpåverkan. ISO 14001 innehåller ett antal rådgivande vägledningar 
för att underlätta implementeringen av MLS.16 De grundläggande delarna innehåller även ett 
antal krav som skall uppfyllas för att erhålla ett certifikat. Ett grundläggande krav är att 
företag skall ständigt förbättras. Kraven i ISO standarden, som kan uppfyllas på flera sätt, är 
av objektiv karaktär för att på så sätt kunna revideras. Här bör det poängteras att standarden i 
sig inte innehåller några absoluta krav på miljöprestanda som bör uppnås. Detta har skapat 
diskussioner om certifikatens validitet. I själva verket kan två företag med liknande 
egenskaper erhålla ett certifikat på olika basis och därmed skilja sig i miljöprestanda beroende 
på deras ambitionsnivå. Kunderna kan då antingen förlita sig på företagens förtroende eller 
ställa specifika miljökrav.17

MLS beskrivs traditionellt som ett analytiskt/tekniskt verktyg.18 Burström von Malmborg19 
menar dock, att se på MLS som ett teknisktverktyg som är begränsad till endast ett syfte inom 
miljöledning är en kortsiktig och begränsad syn. Med en alltför teknisk syn på MLS riskerar 
man att missa några viktiga aspekter såsom kommunikation och rationalitet. En sådan syn kan 
exempelvis påverka den mycket viktiga kreativiteten negativt. Burström von Malmborg20 
menar, för att få ut så mycket som möjligt av ledningsarbetet och för att arbetet ska vara 
lyckat får det inte vara statiskt. Det är svårt att dra generella slutsatser gällande MLS som 
implementeras på medelstora företag, dock är det viktigt att påpeka att fokusen med MLS ska 
vara på miljöprestandan och inte på verktyget i sig.21  

                                                           
11 Evangelinos & Halkos (2002), sid. 313 
12 Ammenberg & Hjelm (2003), sid. 165 
13 Brorson & Almgren (2005), sid.16 
14 Ghisselini & Thurston (2005), sid. 764 
15 Brorson & Almgren (2005), sid. 7 
16 Brorson & Almgren (2005), sid. 16 
17 Brorson & Almgren (2005), sid. 17 
18 Burström von Malmborg (2002) sid. 313 
19 Burström von Malmborg (2002) sid. 313 
20 Burström von Malmborg (2002) sid. 313 
21 Ammenberg & Hjelm (2003), sid. 165 
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Varför medelstora företag? 
Denna studie bygger på intervjuer som gjordes på tre medelstora företag. Medelstora företag 
består av alltifrån 50 till 250 anställda enligt Brorson och Almgren.22 Anledningen till varför 
medelstora företag valdes till denna studie är för att mycket fokus när det gäller allvarliga 
miljöhot har hamnat på stora företag.23 Däremot är det lätt att glömma att flera medelstora 
företag kan ha lika stor miljöpåverkan. Man kan konstatera att små- och medelstora företag, i 
ett globalt perspektiv, står för ungefär 70% av BNP. Många forskare anser att, även om det 
inte finns någon direkt koppling mellan ekonomisk omsättning och miljöpåverkan är det högst 
troligt att mindre företagen står för en avsevärd miljöpåverkan.24 Anledningen till varför små 
företag inte valdes till studien är av rent praktiska skäl. Dessa saknar oftast 
organisationsstruktur (få anställda) och MLS. För de riktigt små företagen kan en MLS vara 
alltför administrativ och krävande. Däremot har medelstora företag förutsättningarna som 
krävs för denna studie, dvs. bedriver ett aktivt miljöarbete, har en organisationsstruktur samt 
oftast en ansvarig person som är väl insatt i MLS. Företagen som valdes till denna studie, är 
samtliga ISO certifierade dock vid olika tidpunkter. 

Organisationsteori 
Den teoretiska utgångspunkten i studien är organisationsteori, dvs. läran om hur 
organisationer fungerar så att dess syfte och ändamål uppnås.25 Organisationsteori är en 
sammanflätad lära, vilket innebär att alla de olika delarna av teorin bidrar till varandra. De 
flesta organisationsforskare och teoretiker har övergivit försöken till att skapa en ”generell 
teori” eftersom organisationsläran är ett väldigt brett begrepp.26

En väldigt viktig del av organisationen, med tanke på studien som fokuserar på en 
förändringsprocess i form av implementering av MLS är organisations förmåga att ständigt 
förändras samt vidareutvecklas.27 Därav är det viktigt att ha en organisation som tål 
förändringar och är effektiv.28  

Organisationer fungerar under olika omständigheter, exempelvis i en reglerad ekonomi eller 
globaliserad, konkurrensutsatt marknad. Det medför att organisatoriska aspekter såsom 
organisationsformer, planeringsmetoder, ledarskapsprinciper och belöningssystem måste vara 
flexibla för att kunna anpassas till den situation i vilken organisationen befinner sig.29

När en organisation ska utformas och utvecklas krävs det tre grundläggande krav menar 
Bruzelius30: 

 Effektivitet: En organisation är skapad av människan och organisationens syfte är att 
uppnå uppsatta mål, det skiljer organisationen från andra ”sociala sällskap”. ”En 
organisation fungerar med hög effektivitet när den uppnår sina mål och tillgodoser 
intressenternas krav på värde inom givna ramar och förutsättningar”.31 

 
22 Brorson & Almgren (2005), sid. 9 
23 Ammenberg (2004), sid. 234 
24 Ammenberg (2004), sid. 234 
25 Bruzelius (2000), sid. 19 
26 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 34 
27 Bruzelius m.fl. (2004), sid. 36 
28 Abrahamsson (2000), sid. 9 
29 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 19 
30 Bruzelius m.fl. (2004), sid. 34-37 
31 Bruzelius m.fl. (2004), sid. 35 
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 Förändringsförmåga: En viktig del av organisationen, bland annat med tanke på 
studiens fokus, är förmågan att förändras och anpassa sig till dagens föränderliga 
samhälle. Globaliseringen, nyteknologi, utvidgningen av ekonomiska och politiska 
unioner sätter krav på organisationer och företag att ha förmågan till ständig vidare 
utveckling, just implementeringen av MLS är ett bra exempel anser vi. 
 Legitimitet: är en viktig faktor hos företag/organisationer. Det är viktigt att utveckla 

förtroendekapital hos sina intressenter. Ett sätt att göra det på enligt Bruzelius32 är att 
jobba med frågor som gäller moral, etik, externmiljö, arbetsmiljö, hållbarutveckling 
etc. 

Organisationens ledarskap 
Ledarskap kan definieras som ”den process genom vilken en person i en organisation eller 
grupp influerar andra i organisationen/gruppen att nå för organisationen/gruppen uppställda 
mål”.33 Därmed är ledarskap en viktig process/del i en organisation för att få medarbetare att 
agera och engagera sig för att uppnå uppsatta mål. Därutav definieras ledaren som ”en person 
som står i spetsen för något”34 och syftar till att ledaren ska vägleda organisationens 
medlemmar utifrån sin styrande position. Detta kräver vissa speciella egenskaper och förmåga 
som exempelvis att påverka människor genom motivation och engagemang men framförallt, 
att kunna hantera och utnyttja olika situationer som en organisation kan befinna sig i.35 
Således räcker det inte att ha en viss speciell begåvning utan ett brett spektra egenskaper 
efterfrågas av ledarna eftersom organisationsförhållandena förändras och utsätts för olika 
sorters konkurrens.36 Med andra ord innebär det att kraven på dagens ledarroller har ökat då 
personliga egenskaper fått allt större betydelse.37

Implementering av MLS innebär att ett visst beslut genomförs. Det har visat sig att orsaken 
avspeglar hanteringen av implementeringen.38 Implementeringen kan vara utdragen och 
mödosam process som kräver olika slags egenskaper av en ledare. Beslut om att införa ett 
MLS av olika skäl fattas mestadels av organisationens ledning. Tidigare studier har påvisat att 
ledningen har en avgörande roll. Det är viktigt att ledningen tydligt ställer sig bakom MLS 
implementering och betonar vikten av miljöarbetet för organisationens framtid, utan starkt 
stöd från ledningen kommer implementeringen med all sannolikhet fungera svagt. Därmed är 
det ytterst viktigt att ledningen i en organisation prioriterar, stöttar och engagerar sig. Handlar 
det exempelvis om marknadsföring, kan då ett MLS bidra med pålitlighet och god miljöprofil 
(image) för organisationen. På detta basis kan organisationen marknadsföra sig.39  

Företagen skapar en bild av sin verksamhet med vilken de vill nå externa betraktare. Denna 
bild kallas image. Konkret innebär det att image är en uppfattning som externa kunder och 
intressenter får av företaget/organisationen.40  

Dilemmat i sig är huruvida förändringar åstadkoms. När en organisation hamnar i kris av 
något slag dröjer det inte länge förrän ledningens handling och hantering av krisen 

 
32 Bruzelius m.fl. (2004), sid. 34-37 
33 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 330 
34 Bakka m.fl. (2001), sid. 201 
35 Bakka m.fl. (2001), sid. 202 
36 Bruzelius m.fl.. (2000), sid. 343 
37 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 342 
38 Ammenberg (2004), sid. 163 
39 Ammenberg (2004), sid. 163 
40 Hatch (2002), sid. 288 
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ifrågasätts.41 Handlingsutrymmet och förändringsmöjligheten blir i sådana situationer kraftigt 
begränsade. Därför gäller det att, ur ett ledningsperspektiv, strategiskt planera organisationens 
framtid och än viktigare, att genomföra nödvändiga förändringar i god tid innan problemen 
uppkommer.  

Förändring i en organisation 
Omvärlden är i ständig förändring, nya marknader och teknologier m.m.42 De organisatoriska 
formerna måste förnyas och företagen/organisationer måste vara anpassade för dessa 
förändringar. Förmåga till förändring är ett viktigt och nödvändigt element för att 
organisationer ska bibehålla sin långsiktiga effektivitet.43 Härmed förutsätts det att en 
förändring innebär förbättring, dock innebär det inte alltid förbättring beroende på hinder som 
uppkommer vid förändringar. Förändringar kan i en organisation ha olika innebörd, orsaker, 
omfattning och vara tidsmässigt olika. Organisationsforskaren Dan Denison44 påstår att 
förändringsprestanda påverkas positivt om företaget värdesätter antingen ”flexibilitet, och 
förändring eller delaktighet och engagemang”. På så sätt menar han att en organisation som 
kontinuerligt utsätts för förändringsprocesser utifrån och samtidigt fokuserar på det 
ovannämnda, presterar bäst.  

Ett förändringsförlopp genomgår ett antal faser. Upptining, förändring och återfrysning pratar 
Kurt Lewin45 om och menar att upptiningsfasen kännetecknas av problemens identifiering där 
behov till förändring väcks i en organisation. En upptining skapar instabilitet i den jämvikt 
som bär upp organisationens varaktighet.46 I förändringsfasen införs själva förändringen som 
i efterhand stärks genom beteendemönster och ”fryses” sedan av ledningen. Huvudsyftet med 
förändringen skall vara att åstadkomma något bättre, således får inte en förändring 
upplevas/vara för själva förändringens skull.47 Vid förändringar är det dessutom värdefullt att 
involvera anställda för att på så sätt så småningom lära dem att fungera på ett nytt och 
förhoppningsvis bättre sätt. Först efter detta kan ledningen frysa förändringarna. Omvänt blir 
förändringen genomförd utan att fungera i praktiken.  

Dagens företag/organisationer handskas med krav från en stor grupp av intressenter i fråga 
om miljöfrågor och miljökrav.48 Nuförtiden är det inte bara myndigheter och 
certifieringsorgan som efterfrågar miljöprestanda, det är även investerare, 
branschorganisationer, försäkringsbolag, banker och konsumenter (företagskunder). Kunder 
är viktiga ur företagsperspektiv. Av den anledningen utvecklar företagen affärsidéer för att 
skapa värde för dess kunder där kundens önskemål relateras till företagens tjänster eller 
produkter.49 För att förverkliga ett företags affärsidé och på så sätt långsiktig framgång, krävs 
strategier med välgenomtänkta tillvägagångssätt som kan innebära vissa förändringar inom 
organisationer. John P Kotter50 förklarar framgångsrikt förändringsprocess i ett strategiskt 
förändringsarbete genom tre faser; förberedelse - genomförande – fullföljande.  

 
41 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 375 
42 Hatch (2002), sid. 383 
43 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 369 
44 Hatch (2002), sid. 267 
45 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 376-377 
46 Hatch (2002), sid. 386 
47 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 379 
48 Ammenberg (2004), sid, 142 
49 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 121 
50 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 389 
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Förberedelsefasen kan sammanfattas med att en förståelse för förändring sökes, kritiska röster 
mot förändringar kommer till ytan och vad förväntas utav förändringen diskuteras.51 En 
vision och förändringsteam/projektgrupp skapas i förberedelsefasen. I genomförandefasen 
kommuniceras förändringsavsikterna och informationen skall vara enkel för att nå bästa 
resultat av kommunikationen. Vidare präglas genomförandefasen av medarbetarnas 
involvering/delaktighet där nya attityder bemöts. Därför är det av stor vikt att uppnå goda 
resultat i processens början för att stärka förändringens legitimitet, avlägsna eventuella 
motståndskrafter samt på olika sätt stärka moralen och motivationen för förändringsarbetet. I 
fullföljadefasen elimineras kvarstående motstånd, vars orsak diskuteras närmare i nästa 
avsnitt, och slutligen befästs förändringsarbetet med resultat utifrån förändringsarbetet 
kombinerat med nya beteendemönster i organisationen.  

Ovan framkom det att människor inte godtar förändringar enkelt, vilket i sig påverkar 
förändringsprestandan. I nästa del kommer vi närmare in på vikten av anställdas engagemang 
och deras attityd gentemot förändringar. 

Anställdas engagemang och attityd gentemot förändringar  
Förändringar inom företag eller organisationer kan ofta bemötas av motstånd. Detta motstånd 
kan visserligen variera beroende på förändringens syfte, omfattning och hur 
förändringsprocessen hanteras.52 Konkret kan det exempelvis handla om bristande 
engagemang, motvillighet eller dålig stämning på arbetsplatsen.53 Motståndsformerna kan 
tyckas vara förståeliga. Det kan bero på att förändringarna kommer att påverka medarbetarnas 
anställningssituation negativt, individen kan känna viss osäkerhet som förändringarna medför. 
Om man inte har fullt tillit på ledningen under förändringsprocessen kan det yttra sig i 
minskad individuell effektivitet och engagemang. Konstruktivt motstånd kan vara av värde 
för förändringsprocessen, genom det skapar man bl.a. en dialog och på så sätt involverar de 
anställda i förändringsprocessen.  

För att bibehålla ett fungerande MLS krävs det att anställda tar till sig systemet och finner de 
nya uppgifter som motiverande.54 Om åtminstone delar av anställda inte är engagerade, 
kommer systemet att fungera dåligt. Det kan vara svårt att införa förändringar där en stor 
andel av anställda arbetat länge på ett sätt och kan därmed vara kritiska mot förändringar. 

Kommunikation  
Människor kommunicerar naturligtvis med varandra som enskilda individer, men 
kommunikationen sker också när individer ingår i fasta grupper såsom föreningar, 
organisationer, företag och dylikt.55 Kommunikationen är således en process där deltagarna 
tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse. Enligt Bakka56 är 
kommunikationen grunden för all organisation.  

Det enklaste kommunikationssättet är envägskommunikation som bygger på tre element, 
sändare – budskap, meddelande – mottagare. Envägskommunikationen är i stor omfattning 
utbredd i masskommunikation (media) och i stora organisationer.57 Problemet med 

 
51 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 389 
52 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 370 
53 Bakka m.fl. (2001), sid. 265 
54 Ammenberg (2004), sid. 172-174 
55 Larsson (2001), sid. 13, 26 
56 Bakka m.fl. (2001), sid. 160 
57 Bakka m.fl. (2001), sid. 158-159 
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envägskommunikation är att den som sprider informationen (avsändaren) inte kan vara säker 
på att informationen når fram till och uppfattas på ämnat sätt hos mottagaren. Återkoppling 
(feedback) är ett sätt att kontrollera om budskapet uppfattats rätt av mottagaren och just därför 
är återkoppling av oerhörd betydelse för kommunikationen inom organisationen. 

Burström von Malmborg58 menar att organisationskunskap, inte minst relaterad till MLS, 
kräver en välfungerande och välutvecklad kommunikation bland organisationens medlemmar. 
Om exempelvis miljöpolicys ska upprättas inom organisationen måste den vara 
välformulerad, begriplig och accepterad bland de anställda.59 Detta innebär med andra ord att 
kommunikationen ska vara enkel och lättillgänglig.  

För att sprida kunskap och information är det väldigt viktigt att kommunikationen inom 
företaget/organisationen fungerar väl både internt och externt.60 Att etablera en välfungerande 
intern kommunikation är väldigt svårt. För att kunna sprida information genom företagets alla 
led krävs det en kombination av ansvarstagande, regler, kunskap, engagemang etc. Inom 
företagets/organisationens interna kommunikation har miljösamordnaren en väsentlig roll. 
Deras uppgift är att sprida informationen till företagets alla led från högsta 
ledningen/beslutsfattarna och neråt i leden. Även den externa kommunikationen är väldigt 
väsentlig för företag/organisationer. Det är den MLS ansvariga (oftast miljöchef/koordinator) 
som sköter viktiga kontakter med myndigheter och certifieringsorgan. Kontakter med kunder 
är också något som är allt vanligare idag (exempelvis kundkrav), just kommunikationen 
mellan kund och företag sköter miljöchefen/koordinatorn tillsammans med företagets 
marknadsavdelning. 

Implementeringen är som tidigare nämnts beroende av välfungerande kommunikation mellan 
företagets alla led. Kommunikationsproblem kan uppstå mellan implementerarna (vanligtvis 
mellanchefer) och anställda lägre ner på organisationshierarkin och utformarna (högre chefer). 
Om implementerarna inte förstår utformarnas mål och vad de avser ska göras, eller om 
utformarna inte har någon inblick i eller inte bryr sig om hur implementerarna vill gå tillväga 
så kan det leda till bristande engagemang och i sin tur påverka implementeringsprocessen 
negativt.61

Befintlig forskning inom området 
Welchs62 m.fl. studie om självmant implementering av ISO 14001 i japanska företag 
behandlar implementeringsmekanismer, stadier och effekter. Welch har bland annat kommit 
fram till att stora företag, med resurser och intressen av olika slag, implementerar MLS på ett 
tidigt stadium på grund av yttre krav, konkurrenskraft samt media påtryckningar. Mindre 
företag implementerar MLS i en senare fas, efter stora företag p.g.a. mindre påtryckningar och 
mindre uppskattad nytta av MLS. De mindre företagen tenderar att lära av stora företagens 
misstag vid implementeringar och dessutom utnyttjar andra möjligheter och former som 
underlättar implementeringsprocessen.  

Ammenberg & Hjelm63 studerade 26 små- och medelstora företag som bildade ett nätverk och 
genom ett kollektivt samarbete införde ett MLS enligt ett så kallat ”Hackeforsmodell”. 
Intervjustudien analyserade effekter på affärsmässiga förhållanden och miljömässiga insatser. 

 
58 Burström von Malmborg (2002) 
59 Burström von Malmborg (2002), sid. 314 
60 Ammenberg (2004), sid. 222-223 
61 Hatch (2002), sid. 136-137 
62 Welch m.fl. (2002) 
63 Ammenberg & Hjelm (2003) 
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Av studien framkom det att implementeringen resulterade i förbättrade relationer med 
intressenter, framförallt kunder men även förbättringar inom miljöprestandan påvisades.  

Även Giménez-Leal64 m.fl. fann i sin studie positiva effekter och samband mellan 
implementerade MLS och förbättrad konkurrenskraft. 

Beträffande viktiga argument till beslut om implementering av MLS på företag i Grekland, 
avhandlar Evangelinos & Halkos65 följande, företagen föredrar hellre att behandla och arbeta 
med miljöfrågor som möjligheter istället för ett slags nödlösning i affärsmässiga 
sammanhang.  

METOD 

Detta kapitel behandlar metodiken som använts för att samla in och bearbeta det empiriska 
materialet. Inledningsvis behandlas kvalitativ intervjumetodik allmänt, vilket följs av 
intervjuns struktureringsgrad och analys. Därefter följer metodkritiska resonemang. Kapitlet 
avslutas med ett stycke som behandlar urval a respondenter, företag och deras avidentifiering. 

Kvalitativ intervjumetodik 
Att göra intervjuer och ställa frågor är vanligen det enklaste tillvägagångssättet att få 
information om hur en person uppfattar eller känner inför en företeelse.66 I vetenskapliga 
sammanhang utgör detta en metod inom kvalitativ forskningsmetodik för systematisk 
datainsamling. Respondentens svar utgör empiriskt material som efter analys ger resultat, 
vilka vanligtvis ligger till grund för en slutsats eller ett beslut. Respondentens svar måste då 
ha en tillförlitlighet som gör det möjligt att dra pålitliga slutsatser som dessutom skall kunna 
granskas. Med andra ord, för att intervjun ska ha ett värde som empirisk insamlingsmetod 
krävs det att datainsamlingen kan granskas kritiskt i syfte att pröva resultatets tillförlitlighet.67

Intervjun kan ses som ett samspel mellan två människor där en person frågar och den andre 
svarar.68 Det är samspelet och kommunikationen mellan intervjupersonen och respondenten 
som är föremål för analys. Förutsättningen med intervjun är att intervjuaren har en i förväg 
bestämd avsikt eller ett syfte med utfrågningen och det är denne som styr dialogens 
utveckling. 

Struktureringsgrad av intervjun 
Intervjuer kan utformas mycket olika men ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som 
erhålls genom olika former av intervjuer är att utgå från skillnader i struktureringsgrad.69 En 
intervju kan vara helt öppen där intervjuaren ställer en övergripande, bred fråga och 
respondenten utvecklar sina tankar och resonemang. Intervjun kan även vara helt strukturerad 
där intervjuaren preciserar/strukturerar frågor för att komma åt ett svar. Med andra ord 
innebär detta att respondenten inte tillåts utveckla sina tankar. Struktureringsgrad av en 
intervju ger olika slags information. En öppen intervju där respondenten beskriver sin bild av 
verkligheten ger information som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter.70 

 
64 Giménez-Leal m.fl. (2003) 
65 Evangelinos & Halkos (2002) 
66 Lantz (1993), sid. 11 
67 Lantz (1993), sid. 12 
68 Lantz (1993), sid. 12 
69 Lantz (1993), sid. 17 
70 Lantz (1993), sid. 18 
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Den öppna intervjun ger intervjuaren empiriskt material som är sammanhangs/ kontextuellt 
bestämda. Däremot utgår intervjuaren i strukturerade intervjuer från någonting som redan är 
känt, dvs. att respondenten har en viss bakgrundskunskap om ämnet. Frågorna formuleras för 
att erhålla fasta svarsalternativ, dvs. intervjuerna är utformade på så sätt att de kan användas 
för fler respondenter för att utgöra en grund för slutsatser och diskussion.  

Intervjun som ligger till grund för denna studie, se frågemanualen i bilaga 1, är en 
halvstrukturerad intervju. Frågorna delades upp i tre teman. Till att börja med ställdes 
inledande frågor om företaget, respondentens bakgrund och roll i företaget. Därefter riktades 
frågorna till anställdas arbete samt delaktighet vid införandet av MLS och slutligen 
koncentrerades frågorna kring organisationens uppbyggnad och kommunikation inom 
företagets led.  

Transkribering av intervjuerna 
Empirin transkriberades ordagrant inklusive upprepningar, skratt och pauser efter genomförda 
intervjuer. Under samtliga intervjuer ändrades frågemanualens ordning för att erhålla öppen 
dialog mellan intervjuarna och respondenten. Senare sammanställdes de transkriberade svaren 
under varje fråga, för respektive respondent och därefter (under analysen) kategoriserades och 
reducerades datamängden enbart till relevanta teman. Citaten som används under resultaten av 
denna studie är dock omarbetade, dvs. upprepningar och talspråk har tagits bort för att 
underlätta läsvänligheten.  

Analys  
När en text (intervju) analyseras, är det väsentligt att intervjuaren reflekterar och bortser från 
det oväsentliga kring det som står skrivet i analystexten.71 Denna intervjustudie bestod av få 
(3) intervjuer för att kunna generalisera företeelser och ur dem dra slutsatser i större 
sammanhang. Dock så gjordes en kvalitativ analys av intervjuerna (förklaras nedan) enligt 
Miles & Huberman72 och analysens resultat diskuteras ur organisationsteorin 
(bakgrundsteori). 

Analysprocessen är enligt Ryen73 en förvirrande och tidskrävande process med många 
osäkerhetsfaktorer. Den ska dock medföra ordning, struktur och mening åt all insamlad 
material. Med andra ord innebär detta att en kvalitativ analys reducerar datamängden som 
slutningen/förhoppningsvis utgör en grund för slutsatser74 genom att intervjuaren reflekterar 
och bortser från det oväsentliga i materialet75. En kvalitativ analys kan göras på olika sätt, den 
halvstrukturerade intervjun som genomfördes gör det möjligt att genomföra ett antal 
analysformer då den bestod av en kombination av öppna och fasta svar.  

Generellt har det varit så att forskarna presenterat sina teser utan att redovisa på vilket sätt de 
reducerat datamängden till slutsatser för läsarna.76 Visserligen saknade de något att förhålla 
sig mot och efter kritiken utvecklades en rad analystekniker.  

Miles och Hubermans modell för dataanalys har under lång tid varit centrala inom kvalitativ 
forskning.77 Deras kvalitativa analys bygger på tre processer: reducering av data, 

 
71 Lantz (1993), sid. 92-93 
72 Ryen (2004), sid. 107 
73 Ryen (2004), sid. 106-107 
74 Ryen (2004), sid. 107 
75 Lantz (1993), sid. 72 
76 Ryen (2004), sid. 116 
77 Ryen (2004), sid. 116 
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demonstration av data och slutledning och verifiering. Under reduceringsprocessen, vilket 
säger sig självt, reduceras informationen kategoriskt efter mönster och teman. I 
demonstationsprocessen söks mening åt en avgränsad del av materialet. Slutledningen och 
verifieringen kännetecknas av tolkningsprocesser för att jämföra, konstatera eller bekräfta en 
företeelse. Tanken är att dessa processer ska fortgå under hela forskningsarbetet vilket dock 
inte är fallet med denna studie vars orsak är resursbrist. Modellen tillämpas på studiens senare 
fas, dvs. analys, diskussion och slutsatser. 

Empiriska materialet reducerades och kategoriserades efter de fyra organisationsteoretiska 
perspektiven (förändringar i organisationen, organisationens ledarskap, anställdas 
engagemang och attityd samt kommunikation). Det innebär att det empiriska materialet 
innehöll de fyra perspektiven och därmed utformades analysen med de nämnda perspektiven 
(teman) som bakgrund. Många svar var konkreta beroende på struktureringsgrad av frågorna, 
andra krävde tolkningar ur kontexten. Exempelvis, i majoriteten av svaren framkom det 
mönster där ledningens roll diskuterades p.g.a. dess centrala roll inom organisationerna. 

Kritisk analys av metoden 
De genomförda intervjuerna gjordes enligt de intervjuteknikerna som finns presenterade i den 
vetenskapliga metodlitteraturen. Målet var att få ut så mycket kvalitativt data som möjligt 
under de tre genomförda intervjuerna.  

Det finns dock kritik mot intervjumetoden i den vetenskapliga litteraturen. Intervjun som 
metod beskylls ofta för att vara individualistisk dvs. svaren som man får av respondenterna 
kan skilja sig beroende på i vilket sammanhang de ställs.78 Exempelvis kan svaret variera om 
respondenten befinner sig i en grupp till skillnad från att vara ensam med intervjuaren. 
Omgivningen och miljön kan också påverka data. Intervjun anses också vara intellektualistisk 
då det anses att de viktiga emotionella aspekterna utesluts. Svaren tenderar att bli konstlade 
och förnuftsmässiga. Intervjun tenderar ofta att bli orörlig dvs. intervjupersonen avlägsnas 
från sin bakgrunds situation eller den situation där kunskapen har utvecklats. Intervjun sker 
ofta och även i denna studies fall på kontor, där intervjupersonen frikopplats från fältet, vilket 
kan påverka intervjukvalitén.  

I en av intervjuerna som genomfördes var respondenten nyligen anställd på företaget. Denne 
saknade ingående kunskap om hur implementeringen, som hade skett några år tidigare, hade 
påverkat de anställda. Dock kringgicks detta problem genom att respondenten tog kontakt 
med en medarbetare som varit med under implementeringsprocessen och förmedlade 
resterande information till oss.  

Urval av respondenter och företag 
Företagen som deltog i studien är belägna i Norrköpings kommun. Samtliga skiljer sig i 
verksamhet och något i storlek, dock har de vissa gemensamma nämnare som är relevanta för 
studien. Företagens gemensamma nämnare är certifiering enligt ISO 14001 och att deras 
respektive verksamheter har en direkt miljöpåverkan. 

Tre respondenter valdes ut som antingen varit med och infört MLS eller i dagsläget ansvarar 
för miljöarbetet på företaget/organisationen. Målet var att intervjua en person i varje företag 
som kunde tillhandhålla information kring implementeringsprocessen och dess effekter. 
Under valet av respondenter söktes personer som även hade kunskap om 
organisationsstrukturen, anställdas syn på och arbete med miljöfrågor på företaget. 

 
78 Ryen (2004), sid. 96-97 
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Avidentifiering 
För att få så utförliga, givande och tillförlitliga data av respondenterna, valdes avidentifiering 
av respondenterna och företagen. Eftersom syftet med studien var att få en förståelse för hur 
medelstora företag upplever implementeringen MLS, ansågs respondenternas och företagens 
identifiering vara oväsentlig. Respondenterna var positiva till detta och intervjusituationerna 
upplevdes som öppna och tillförlitliga.  
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RESULTAT  
Det analyserade resultatet består av tre intervjuer som gjordes under april 2006. Den 
inledande delen av resultaten är till för att presentera grundläggande fakta om företagen och 
respondenternas bakgrund. Syftet med presentationen är att få en kortare inblick i företagens 
verksamhet och dess miljöpåverkan. Resultatet är uppdelat efter avsnitt som presenteras under 
teoribakgrunden för att underlätta läsningen och förbättra strukturen.  

Det har varit komplicerat att göra avgränsningar mellan de olika delarna på grund av intervjun 
som var halvstrukturerad och respondenternas svar som var ostrukturerade, dvs. under en 
fråga kunde flera svar erhållas. Detta resulterade i att många svar hänger ihop och på så sätt är 
beroende av varandra. Till exempel, under delen som behandlar förändringsprocessen kunde 
kompletterande tolkningar erhållas ur anställdas engagemang och attityd del. Därför gjordes 
tabeller under varje avsnitt för att sammanfatta frågorna som är direkt kopplande till de olika 
delarna. Tabellerna kompletterandes även med indirekta svar som finns under andra delar av 
resultatet och därför kan vissa svar återkomma i flera tabeller.  

Företagens karaktärer  
Företag A - Respondenten är nyanställd på företaget, arbetar som miljösamordnare samt 
utvecklingsingenjör och är även ledningens representant inom ISO 14001. Respondenten  är 
utbildad civilingenjör i kemiteknik, har arbetat tidigare som projektledare och teknisk 
supporter på olika företag. Det här är första gången som respondenten arbetar med 
miljöfrågor. Företaget är en pappersindustri och respondenten menar att företaget är ett 
miljöbruk som dock inte marknadsför sig som det. Verksamheten på företaget är 
tillståndspliktig. Den största miljöpåverkan är utsläpp till luft och vatten. Dock anser 
respondenten att det är framförallt utsläpp från transporter som är en stor miljöpåverkan. 
Företagets egenskaper sammanfattas i Tabell 2.  
Tabell 2: Sammanfattning av företag A 
Typ av företag Största miljöpåverkan Respondentens roll i företaget 
Pappersindustri Utsläpp till luft och vatten 

samt utsläpp från 
transporter. 

Miljösamordnare 

Företag B – Respondenten, som har en miljöutbildning bakom sig, arbetade med vatten och 
luftanalyser på företaget och sedan gått vidare med miljöledning för att slutligen bli ansvarig 
för projektet. Respondenten har därmed drivit igenom miljöledningssystemet vid företaget 
och är numera ansvarig för miljö, hälsa - och säkerhet. Det är ett familjeägt företag och 
verksam inom tillverkningsindustri. Företaget är unikt på ett sätt betonar respondenten; ”det 
finns inte företag inom samma bransch i Sverige som man kan samarbeta med och som kan fungera som 
bollplank”. Organisationsstrukturen är uppbyggd på följande sätt: Produktionsdirektören på 
företaget är huvudansvarig för hela verksamheten, under honom ligger personalcheferna, 
utveckling – och laborationsdelen av företaget. Respondenten har en delad roll på företaget 
för tillfället och har direkt kontakt med produktionschefen. Samarbetet mellan de fungerar 
väldigt väl och respondenten menar även att det är väldigt viktigt och givande att ha en direkt 
och bra kontakt med chefen. Verksamhet på företaget är tillståndspliktig. Den största 
miljöpåverkan på företaget är påverkan på luft, farligt avfall och transporter. En överblick av 
företagets egenskaper sammanfattas i Tabell 3. 
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Tabell 3: Sammanfattning av företag B 
Typ av företag Största miljöpåverkan Respondentens roll i företaget 
Tillverkningsindustri Utsläpp till luft och vatten 

samt farligt avfall. 
Ansvarig för miljö- hälsa och 
säkerhet. 

Företag C - Respondenten har länge varit anställd på företaget där respondenten i början var 
marknadschef men idag är kvalitets- och miljöansvarig. Respondenten har en lång karriär 
bakom sig, har bland annat varit kommun- och statligt anställd men även jobbat inom den 
privata sektorn. Denne har varit med och infört ledningssystem för kvalité på företaget. 
Respondenten är byggnadsingenjör i botten och saknar tidigare miljöutbildning. Företaget hör 
till transportbranschen och verksamheten är uppdelat i fyra affärsområden. Företaget har en 
styrelse som VD:n ingår i tillsammans med ägarna och externa styrelseledamoten. VD:n har 
till sin hjälp fyra affärsområden och de har i sin tur stabsfunktioner där ekonomi, 
administration, IT samordning och affärsutveckling m.m. ingår. Respondenten ingår med 
kvalité, miljö och arbetsmiljösamordning under ekonomi staben. Företaget har även en stab 
med en projektledare som har helt projektstyrda arbetsuppgifter. Verksamhet på företaget är 
tillståndspliktig och den största miljöpåverkan är utsläpp till luft och transporter, se Tabell 4 
för en sammanfattning av företagets egenskaper. 
Tabell 4: Sammanfattning av företag C 
Typ av företag Största miljöpåverkan Respondentens roll i företaget 
Transportbranschen Utsläpp till luft och vatten. Kvalité och miljö- ansvarig. 

Bakgrund till MLS införande samt drivkrafter  
Detta resultatavsnitt kartlägger företagens huvudsakliga bakgrund till MLS implementering. 
Inledningsvis följer en Tabell 5 som sammanställts av intervjusvar, därefter presenteras 
bearbetade, utförligare svar till intervjufrågorna.  
Tabell 5: Faktasammanfattning av företagens MLS bakgrund samt drivkrafter. Införandeårtal skiljer sig mellan 
företagen. Två företag implementerade MLS för image, för ett av företagen var implementeringen ett 
marknadskrav. 
 Företag A Företag B Företag C 
Infört MLS (år) 1997 2004 1999 
Orsak till införande av 
MLS 

Image, delta i 
samhällsutvecklingen 

Image, krav från 
koncernen 

Yttre tryck, marknadskrav 

Övriga integrerade system Kvalité ISO 9000 Arbetsmiljö Kvalité ISO 9000 

Företagsgrupp/Nätverk Ja Ja Ja, gruppcertifierade 

Använt konsulthjälp? Nej Ja Ja 

 När infördes MLS i företaget och varför, vad var orsaken? 
Företag A - införde sitt MLS år 1997. Respondenten menar att anledningen till införandet var 
en fråga om image och viljan att hänga med i samhällsutvecklingen. Företaget insåg att 
miljöfrågorna tog alltmer utrymme i samhället och eftersom företaget har en viss miljöprofil 
så fanns det en tanke om att använda MLS i marknadsföringssyfte. Respondenten nämner 
dock att företagsledningen trodde att det skulle bli mer krav från kunderna på företaget och 
dess miljöarbete än vad det visat sig vara. Respondenten anser att MLS är ett bra sätt att få 
ordning och struktur på miljöarbetet och hålla koll på de lagar som måste följas och menar att: 
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... det ett bra sätt att jobba på så att man inte missar någonting och det ägarna framförallt är 
intresserade utav är att man inte bryter mot lagen och blir stämd idag. Detta säkrar man 
förhoppningsvis så gott det går med ett ordentligt system. 

Företag B - certifierades (införde MLS) december 2004. Respondenten bedömer att de stora 
anledningarna och drivkraften för införandet av MLS är en imagefråga och krav från 
koncernen (högsta ledningen som är utlandsbaserat). Koncernen har jobbat hårt med miljö 
och säkerhetsfrågor och de ställer hårda krav på att deras företag ska vara ISO (MLS) och 
arbetsmiljöcertifierade. Respondenten menar att koncernen såg att man hade mycket att vinna 
på miljösatsningarna som genomfördes. Företaget har tillståndspliktiga anläggningar och 
väldigt många krav på sig, dock har strukturen i miljöarbetet saknats innan MLS införandet. 
Nu ser det annorlunda ut menar respondenten, idag har företaget ett integrerat system, både 
arbetsmiljö och miljö som är väldigt överskådligt och lätthanterligt.  

Företag C - införde sitt MLS år 1999 och respondenten menar att orsaken till detta var ganska 
enkel:  

I alla de här sammanhangen så är det oftast ett yttre tryck som gör det, inte en inre inlevelse 
utan marknaden som önskar att man ska ha det.  

Respondenten menar att miljötrycket idag påminner om trycket man hade på kvalitet i början 
av 1990-talet. 

 Har ni några andra system, exempelvis system för kvalité, arbetsmiljö och 
jämställdhet, om ja, har de hjälpt er vid införandet av MLS?  

Företag A - har förutom MLS även ett certifierat kvalitetsledningssystem (ISO 9000), och 
policys för jämställdhet. Respondenten nämner också att företagets resterande system såsom 
energiledningssystemet, kvalitetsledningssystemet, utsläppsrätter är inbakade med MLS 
eftersom de har mycket gemensamt. Företaget har ett integrerat verksamhetssystem där allting 
finns övergripligt, där man inte skiljer på miljörutiner eller kvalitetsrutiner, eller alla 
organisationsrutiner. Dock förekommer specifika krav på enskilda system. Det förenklar 
användningen av systemen så man kan säga att MLS har bidragit till förbättring av strukturen 
menar respondenten.  

Företaget B - bedriver idag ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Respondenten påpekade att 
arbetsmiljösystemet tillkommit efter MLS och därav inte underlättnat 
implementeringsprocessen av MLS på något sätt.  

Företag C - har också verksamhetssystem som innehåller arbetsmiljö, kvalitet, trafiksäkerhet 
och som även hanterar de ekonomiska processerna. Företaget bedrev ett 
kvalitetsledningssystem innan MLS införandet, detta har dock varit betydelselöst för MLS då 
de erhöll ett gruppcertifikat. 

 Är ni med i någon företagsgrupp (nätverk), om nej , funderar ni på att gå med i ett 
nätverk?  

Företag A - är med i två miljönätverk, dock har inte respondenten haft någon kontakt med 
nätverket än.  

Företag B - är också med i två strukturerade miljönätverk. Respondenten nämner också att 
ambitionen fanns att företaget skulle ansluta sig ett miljönätverk till, men ambitionen till detta 
har avtagit. 
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Företag C - ingår i ett företagsnätverk/företagsgrupp. Företaget valde att bli gruppcertifierat 
ihop med företagsgruppen för att underlätta implementeringsprocessen och minska kostnaden 
för densamma. Samarbetet underlättade företagets arbete och förtydligade strukturen. 

 Använde ni er av professionell konsulthjälp?  
Företag A - använde sig inte av konsulthjälp vid införandet av MLS, de jobbade själva med 
alla steg av certifieringen 

Företag B - hade konsulthjälp vid införandet av MLS. Respondenten menar att samarbetet 
med konsulten har varit till stor hjälp, 

Konsulten har varit som en bollplank under implementeringsprocessen där man bollat idéer 
och tankar ...  

Respondenten menar också att feedbacken som man får från konsulten är värdefull på grund 
av dennes stora erfarenhet.  

Företag C - har använt sig av konsulthjälp under implementeringsprocessen. 
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Förändring i organisationen 
Generellt är miljöfrågorna väl integrerade i samtliga företag. En sammanställning av 
intervjusvar (Tabell 6) har gjorts för att underlätta överblicken i förändringsresultatet. Rad 
nummer två i tabellen återkommer från tabell 5 för att kartlägga orsakerna till förändringen.  
Tabell 6: Implementeringens/förändringens resultat och effekter, en sammanfattning av intervjusvar.  
 Företag A Företag B Företag C 
Miljöfrågornas integrering Väl integrerade. Högt prioriterade och väl 

integrerade. 
Väldigt väl integrerade. 

Orsak till införande av 
MLS 

Image, delta i 
samhällsutvecklingen 

Image, krav från 
koncernen 

Yttre tryck, 
marknadskrav 

Vad betyder certifieringen 
(återsyftar till förändringen) 
för företaget? 

Underlättar till att 
uppfylla yttre ställda 
krav såsom lagkrav. 

Uppfyller koncernkrav. 
Medfört mera struktur 
och ordning i 
organisationen. 

Satt en positiv prägel på 
företagets framtid men 
framförallt gjort att 
företaget är mer 
konkurrenskraftigt. 

Vilka svårigheter uppstod i 
implementeringsprocessen/ 
förändringsprocessen? 

Inga större Saknade systematiskt 
arbetssätt och struktur. 
Upplevde ISO standarden 
som komplicerad. Hade 
engagemanget – saknade 
förankringen. 

Engagemanget saknades. 
Komplikationer med 
värderingsmodellen. Att 
bryta ner miljömålen till 
praktiskt arbete.  

Hur bemöttes förändringen 
av anställda? (Utförligare 
svar återfinns under 
rubriken ”Hur bemöttes 
MLS bland de anställda?”, 
avsnitt, Anställdas  
engagemang och attityd.) 

Anställda var 
tveksamma, tyckte inte 
att det var givande.  
Projektet beskrevs senare 
på ett bra sätt vilket 
minskade motståndet, än 
idag finns det anställda 
som anser att 
ledningssystemet bara är 
byråkrati. 

Anställda var tveksamma 
och skeptiska till 
införandet/förändringen. 
Omställningen upplevdes 
vara besvärlig.  

Övergången i inställning 
upplevdes besvärlig. I 
efterhand kändes 
förändringen 
motiverande. 

 Hur väl tycker du att miljöfrågorna är integrerade i företagets arbete överlag? 
Företag A - Respondenten menar att miljöfrågorna är väldigt väl integrerade inom företaget 
pga yttre krav. 

Företag B - Respondenten utrycker att:  
... produktionen har högsta prioritet. Utan den lever vi inte men ändå så tycker jag att miljö, 
den har alltid funnits med och prioriterats även högre upp i leden. Man också haft koll på att 
vi sköter oss så jag tycker att det är väldigt integrerat ...  

Företag C - Respondenten menar att miljöfrågorna är väldigt väl integrerade, inte minst 
genom följande citat:  

Idag är det otroligt högt fokuserat, det råder ingen som helst tvivel om att det här är en av 
dem viktigaste framgångsfaktorerna för oss idag. 

 Vad anser ni att certifieringen har för betydelse för ert företag?  
Företag A - Respondenten anser att certifieringen inte har någon betydelse för 
konkurrenskraften utan att det mer handlar om företagets image. Vidare anses det att 
certifieringen underlättar för att uppfylla yttre ställda krav såsom lagkrav etc. Företaget vågar 
inte marknadsföra sig på dessa aspekter och respondenten gav följande anledning till detta: 
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… så fort man sticker ut hakan och säger ”det här är vi bra på” (ur miljösynpunkt) så kommer 
det mothugg, ”ok det här är ni kanske bra på men det här då” till exempel. Därför låter man 
bli att marknadsföra det så att man inte hamnar i den här konflikten överhuvudtaget… 

Företag B - Respondenten betonar att arbetet med miljö och själva certifieringen medfört mer 
struktur, ordning och reda i organisationen vilket har lett till att koncernkravet uppfyllts.  

Företag C - Respondenten anser huvudsakligen att certifieringen gjort företaget 
konkurrenskraftigare men även att arbetet med miljö satt en positiv prägel på företagets 
framtid. Ett intressant citat i de här sammanhangen:  

VD:n går i bräschen för de här frågorna. Vi har en strategi och även en affärsplan där det 
finns uttalade strategier för samtliga staber och där vi har en strategi för att vi ska jobba med 
de här frågorna och de ligger väldigt, väldigt högt upp, nedbrutna i aktiviteter … i våra 
affärsidéer/visioner pratar vi väldigt mycket om samhällsengagemang och etik, att vi ska vara 
en del av samhället. Vi kommunicerar ute, så vi har ökat vår satsning på att vara med i 
debatten (miljödiskursen), vara med i diskussioner, ligga före, göra examinationsarbeten … 

 Vilka svårigheter har ni stött på under implementeringsprocessen och hur har ni 
hanterat dem? 

Företag A - Respondenten nämnde inga konkreta svårigheter, hade ett kvalitetslednings-
system innan och det underlättade arbetet.  

Företag B - Respondenten betonade starkt att implementeringen saknade struktur. De 
anställda var tveksamma och ifrågasatte arbetet som efter ett antal försök påbörjades på nytt. 
Orsaken till misslyckandena bedöms vara otillräcklig kunskap kring ISO standarden, 
respondenten menar att själva standarden upplevdes alltför komplicerad. Engagemanget var 
stort men förankringen saknades. ”Man lägger ribban högt men når inte dit.” Ett systematiskt 
arbetssätt saknades och detta hanterades genom förenklad (punktform) dokumentation.  

Företag C - Respondenten påpekade svårigheter såsom bredden och engagemanget för att 
hitta orsak och verkan, att utifrån de väsentligaste miljöaspekterna sätta mål och bryta ner 
dem på olika affärsområden. En adekvat värdering av miljöaspekterna löste problemet. 
Respondenten menar att där behövdes det mycket stöd och hjälp trots kunskapen som de 
hade.  
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Organisationens ledarskap 
Denna del handlar om ledarskap i företagen, under och efter implementeringsprocessen. 
Eftersom ledningen har ett avgörande ansvar för arbetet i organisationer, tolkas frågan om 
miljöarbetets uppfattning (rad tre, Tabell 7) i syfte att få svar på hur ledningen lyckats 
motivera och engagera anställda i miljöarbetet. Generellt för samtliga företag är att 
miljöarbetet är fördelat över hela organisationen. 
Tabell 7: Sammanfattning av intervjusvar över organisationens ledarskap samt arbetsfördelning. 
 Företag A Företag B Företag C 
Hur uppfattas ledningens 
engagemang? 

Ledningen har stöttat och 
engagerat sig i 
implementeringsprocessen. 
Idag är intresset mera av 
en sval karaktär. 

Produktionsdirektören 
har stöttat projektledarna 
och motiverat anställda. 
Situationen idag är 
densamma. 

I början saknades 
ledningens engagemang. 
Idag är det annorlunda, 
ledningen stöttar och 
engagerar sig i arbetet.  
 

Hur arbetas det med 
MLS på företaget? 

Arbetet är implementerat 
över företagets samtliga 
led. Ordinarie tjänster 
sköter det praktiska 
arbetet. 

Miljöansvarige har nära 
koppling till 
produktionsdirektören. 
Arbetet utbrett inom 
företaget.   

Arbetet leds av 
miljöansvarige, ingår i 
hela verksamheten och 
utförs i organisationens 
linje. 

Hur uppfattas 
miljöarbetet? 

Högt fokuserade pga yttre 
krav. 

Positivt, inser värdet av 
arbetet.  

Högt fokuserade pga 
affärsvisionen. 

 Hur uppfattar ni ledningens engagemang och stöd under implementeringsprocessen? 
Företag A - Respondenten har inte varit närvarande under implementeringsprocessen. Dock 
har respondenten haft kontakt med ledningen samt andra anställda i efterhand och har fått 
intrycket av att ledningen har stöttat de ansvariga och bidragit i allra högsta grad till en lyckad 
implementering. 

Företag B - Respondenten anser att ledningens stöd har varit grundläggande för 
implementeringsprocessen. Företagets produktionsdirektör har lagt tid på projektet, och har 
funnits där och motiverat anställda menar respondenten och utvecklar resonemanget vidare:  

... man får inte folk att göra som man vill första gången och den andra gången utan man 
måste ha ibland någon bakom ryggen som säger att: ”hallå det här måste vi göra nu” ...  

Företag C - I början saknade respondenten högsta ledningens genuina engagemang. Detta 
påverkade synsättet för chefer i nästa led inom organisationen. Respondenten menar att:  

Visar inte högsta chefen intresse och brinner för en sak så känns det inte lika viktigt för dem i 
nästa led och då blev det en ökad belastning för dem som satt med att införa 
miljöledningssystemet.  

Ledaren för projektet (införande av MLS) kände dock ett brinnande engagemang för det och 
det gjorde att projektet kunde genomföras. I dagsläget ser det helt annorlunda ut menar 
respondenten, högsta chefen och ledningen står bakom arbetet med miljöfrågor. Ett starkt 
miljöarbete hör till företagets framtidsvision, betonar respondenten. 

 Hur ser arbetet med MLS ut på företaget, Har ni en avdelning som jobbar med 
miljöfrågor, eller är arbetet utspritt över företagets alla led? 

Företag A - Respondenten är miljösamordnare på företaget och miljöarbetet är implementerat 
över hela företaget. Anställda med ordinarie tjänster sköter arbetet och därmed finns det inte 
någon speciell miljöorganisation. 
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Företag B - Respondenten som har nära koppling till produktionsdirektören, är ansvarig för 
miljöfrågor. Arbetet är inte isolerat utan lever över företagets samtliga led och på så sätt 
involverar även anställda.  

Företag C - Respondenten är ansvarig för miljöledningssystemet. Arbetet ingår i hela 
verksamheten, dvs. saker och ting görs inte på en stab utan i linje. Respondenten menar att det 
är viktigt att arbetet ger stöd för affärsområdena. Denne uttrycker sin tillfredställelse över 
detta genom följande argument:  

... arbetet är format så där och nyttan är att vi kan hjälpas åt, att tio människor är bättre än en 
ensam ... 

 Uppfattas miljöarbetet som en viktig och positiv del i företagets arbete bland de 
anställda eller är intresset svalt?  

Företag A - Miljöfrågorna är högt fokuserade och allmänt accepterade, framförallt pga yttre 
krav.  

Företag B - Respondenten menar att arbetet med MLS resulterat i ändrat attityd till 
miljöarbetet. Personalen inser värdet av arbetet och att de själva kan påverka. Överlag 
uppfattas arbetet som positivt, dock menar respondenten att:  

... ibland möter man ju det ”ah måste vi” ... alla tycker inte att det är jättekul alltid men jag 
tycker ändå att man fått en annan vändning. Sen vet jag inte om det beror på att miljön i 
samhället har fått en annan plats också. Det är väl det folk börjar hänga med i miljödebatten, 
man har barn som tex. går i skolan och där läser man miljö helt plötsligt ... och det är lite 
roligt ändå ... 

Företag C - Miljöfrågorna är högt fokuserade, respondenten understryker att detta är en av 
dem viktigaste framgångsfaktorerna för företaget och poängterar vidare:  

Vi är en stor belastare för miljön och det här innebär att våra kunder kräver att vi tar vårt 
ansvar ... Stor del av årsredovisningen berör miljön, och samtliga företags delar inklusive 
VD:n som är involverad i diskussionerna. Vad gör vi detta för? Självklart för att skapa oss 
konkurrenskraft. 
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Anställdas engagemang och attityder 
Anställda på samtliga företag i studien är direkt involverade i miljöarbetet. Deras arbetsrutiner 
har förändrats i och med implementeringen av MLS som medfört mera struktur och 
dokumentering i det vardagliga arbetet, se Tabell 8 för övrig information.  
Tabell 8: Implementeringens påverkan på de anställdas situation, en sammanfattning av intervjusvar. 
 Företag A Företag B Företag C 
Omfattning på anställdas 
miljöutbildning 

En halvdags utbildning En halvdag med en 
extern föreläsare. 

Två dagar och i två steg, 
teoretiskt - praktiskt. 

Är de anställda 
involverade i arbetet? 

Ja, genom rutiner, 
miljömål. 

Ja Ja 

I vilken omfattning har 
MLS ökat arbetsbördan 
för de anställda? 

Arbetsbelastningen har 
ökat lite grann genom 
utökad dokumentation 
och kontroller i 
verksamheten görs. 

Utökad dokumentering 
har medfört mer arbete. 

Praktiska rutiner har 
införts och därmed utökat 
arbetsbördan. 

Implementeringens effekt 
på anställdas 
arbetsrutiner 

Mer struktur, omfattande 
dokumentering. 

Mer struktur, omfattande 
dokumentering 

Mer struktur, ett 
källsorteringssystem har 
ändrat rutiner. 

Förändringen av 
anställdas agerande och 
tankesätt 

Uppskattar arbetet med 
MLS idag. 

Ändrade attityder till 
miljöarbetet samt ökat 
miljöengagemang 

I takt med den 
miljödiskurs som råder 
ute i samhället påverkas 
anställdas agerande i 
positiv riktning. 

 Har de anställda haft någon introduktion om MLS, eller någon annan form av en 
kortare miljöutbildning? I så fall vilken?  

Generellt handlade samtliga utbildningar om grundläggande miljökunskap, där 
nyckelpersoner erhöll specifikt utbildning inom sina områden. Det är oklart kring hur pass 
omfattande information anställda fick gällande miljöledningssystemets grunder. 

 Hur bemöttes MLS bland de anställda? Hur har införandet av MLS påverkat de 
anställdas situation? På vilket sätt har införandet påverkat era arbetsrutiner? Har 
MLS ökat arbetsbördan för de anställda, på vilket sätt i så fall? 

Företag A - Respondenten framhåller att i och med införandet av MLS har det blivit mycket 
mer ordning och reda på arbetsplatsen dvs. struktur. Gamla system har byggts på under åren 
och detta har resulterat i onödiga rutiner som dessutom är likadana. Därav fanns det mycket 
att göra, inte minst sortera bort, revidera dokument men även förbättra (tydliggöra) struktur 
för att på så sätt underlätta arbetet. MLS har ökat arbetsbelastningen på företaget i och med att 
det är mer fokus på miljöskydd. Intrycken är helhetsmässigt klart övervägande positiva. 
Tydliga krav som måste levas upp till har underlättnat införandet. Det har visat sig att, så fort 
det handlar om krav eller lagkrav och framförallt myndighetskrav görs saker utan att 
ifrågasättas. Respondenten utvecklar: 

Det är väl ingen som tycker att det är jättekul att gå ut och göra riskanalyser en gång i veckan 
vilket vi håller på med nu. Handlar det om krav på något sätt, så görs arbetet utan motstånd. 
Sen kan det finnas vissa avdelningar som tycker att det här är bara byråkrati liksom som inte 
har förstått det här med ISO, vilket skall vara hjälp och stöd inte bara massa byråkrati. 

Företag B - Omställningen var besvärlig. Respondenten utvecklade resonemanget med 
följande citat:  

På företaget finns det många som arbetat väldigt länge, 20-25 år, och man har gjort på sitt sätt 
och det är klart att det grymtas lite.    
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Företaget har ett flertal gånger försökt införa MLS och detta väckte tvivlande känslor hos 
anställda. Respondenten utvecklade resonemanget med: 

... det var väldigt skeptiskt, ”aja ska se hur långt vi ska komma denna gång”. Personalen 
trodde inte på en lyckad förändring egentligen, ”aha måste vi göra det, det finns väl ingen 
nytta, vi vinner inget på det”. Personalen  har insett nyttan i efterhand ...  

Gällande arbetsbördan svarade respondenten följande: 
Arbetsbördan har säkert ökat lite. Nu måste de tänka efter lite mer och att det inte går att 
nonchalera vissa saker som man kanske gjort innan. Processgruppen, de har fått skriva rutiner 
väldigt mycket. Så fort de gör en förändring måste de ändra i rutinen. Det har vi varit dåliga 
på innan och inte alltid uppdaterat dokumentation direkt. I början är det lite jobbigt och man 
tycker att, ”oj vad mycket jobb” men efter ett tag insåg man att arbetsbördan inte var lika 
stor. 

Respondenten replikerade att anställdas situation påverkats genom mer omfattande 
dokumentering av det som görs på avdelningarna. Respondenten menar att anställda gjorde 
många praktiska uppgifter tidigare utan att dokumentera det. För att bevisa för revisorerna att 
det praktiska görs, dokumenteras åtgärderna idag och de grundläggande rutinerna ändras.  

Företag C - Respondenten svarade att merparten av anställda tyckte att arbetet med MLS 
känts mer motiverande än att jobba med kvalitetsfrågor. Dock upplevdes övergången i 
inställning som besvärlig. Respondenten utvecklar svaret med:  

Man känner mer tydlighet, många har barn i dagis, där pratar man plötsligt miljö och 
personalen tyckte att miljöutbildningen var kul, det var ganska vardagsnära, man fick lära sig 
praktiska saker såsom sortering. 

Av respondentens svar framkom det tydligt att det blivit en ökad belastning i vardagen 
speciellt för chefer som var tvungna att utveckla sitt arbetsområde. Chefer ändrar sina rutiner, 
fokuserar och prioriterar på andra saker. Ett konkret exempel på detta är ett 
källsorteringssystem som infördes och ändrade de anställdas vardagliga rutiner. Samtliga på 
företaget, dvs. alla anställda har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Respondenten 
utvecklade resonemanget vidare:  

… man fick en vidare förståelse för nyttan att jobba med de här frågorna, att man bara har en 
jord att förstöra och det krävs våra åtgärder som kan påverka så att säga denna förstörelse och 
vad vi kan åstadkomma inom vår verksamhet på grund av det vi gör hur vi beter oss så att 
säga. De väsentligaste miljöaspekterna är ändå viktiga att vi hanterar på rätt sätt, men i den 
småskaliga formen så gjorde de en skillnad. Exempelvis så började vi källsortera vilket vi 
inte gjorde tidigare, vi blev väldigt sparsamma med vissa saker ... 

 Är de anställda direkt delaktiga i miljöarbetet? 
Företag A - Respondenten förklarade att deras miljömål inte är konkreta nog för att involvera 
avdelningar och anställda att hitta på egna miljömål med miljöaktiviteter. Detta resulterar i att 
miljöfrågor diskuteras på alla avdelningsmöten och på så sätt lever vidare på agendan.  

Företag B - Respondenten svarade att delaktigheten är av stor vikt, inte minst för att hela 
implementeringen, dvs. för att systemet ska fungera. Respondenten uttrycker sig på följande 
sätt:  

... det har blivit mycket mer engagemang tycker jag. Personalen tycker att det är lite kul ändå. 
När vi går runt och pratar med dem, berättar de så gärna vad de kan och vi blir förvånade 
över deras breda kunskap. 

Företag C - Respondenten betonar att de anställda på företaget är i högsta grad delaktiga i 
miljöarbetet. En tolkning av ett utbrett svar gav intryck att, för att lyckas måste alla anställda 
delta och hjälpas åt för att uppnå en fullgod implementeringsprocess. 
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 Anser ni att anställdas agerande/tankesätt/arbete förändrats i och med införandet av 
MLS? Hur i så fall?  

Företag A - Anställda uppskattar idag, trots den ökade arbetsbördan införandet av MLS. 
Mestadels för att det har blivit enklare att uppfylla de krav som ställs från myndigheterna men 
även att miljöarbetet blivit bättre förankrat i det övriga verksamheten sedan MLS infördes.  

Företag B - Respondenten anser att deras lyckade implementering har resulterat i ändrade 
attityder till miljöarbetet och ökat de anställdas miljöengagemang. Anställda har också insett 
att även de kan påverka miljön beroende på sina handlingar och framförallt att de insett värdet 
av att jobba med miljöfrågorna. 

Företag C - Respondenten påpekar att miljöfrågorna är aktuella även utanför organisationens 
sfär, den miljödiskurs som råder ute i samhället påverkar de anställdas agerande i positiv 
riktning. 
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Kommunikation 
Kommunikationen fungerar tillfredställande på samtliga företag. Övriga svar gällande 
kommunikationen på företagen har sammanställts i Tabell 9.  
Tabell 9: Kommunikationen samt återkopplingen inom företagen, tabellen är en sammanställning av 
intervjusvar. 
 Företag A Företag B Företag C 
Hur fungerar 
kommunikationen i 
företaget? 

Kommunikationen 
fungerar på ett 
tillfredställande sätt. 

Kommunikationen 
fungerar inte optimalt men 
som helhet fungerar den 
tillfredställande.  

Kommunikationen 
fungerar på ett 
tillfredställande sätt. 

Vilka 
kommunikationsvägar? 

Vertikalt mellan staber. Vertikalt mellan staber. Vertikalt mellan staber. 

Hur får ni återkoppling? Återkoppling ges genom 
en ledningsgrupp där 
frågorna beaktas. 

Återkoppling ges genom 
produktionsdirektören och 
intranätet. 

Återkoppling ges genom 
VD:n, informationsmöten 
samt ledningsgruppen. 

 Hur fungerar kommunikationen mellan de olika leden i företaget? 
Företag A - Respondenten betonade vikten av en god kommunikation vilket är fallet på 
företaget. Kommunikationen fungerar tillfredställande och vertikalt mellan staber. En speciell 
grupp finns inrättad för att kommunicera samt fördela uppgifter och uppdrag. Denna grupp 
har även i syfte att kontrollera att budskapen kommer fram, att saker och ting görs enligt 
uppdraget. Gruppen rapporterar även in samtliga avvikelser. 

Företag B - Respondenten menar att kommunikationen inte är optimal men som helhet 
fungerar den tillfredställande i organisationen. Ett intranät finns inrättad för att underlätta 
kommunikationen på företaget. Brister förekommer och respondenten förklarar orsaken till 
det med följande resonemang:  

… vissa har jobbat för länge. Det är jättesvårt och få dem att ändra sig och på sätt förbättra 
kommunikationen. De kör sitt ... 

Företag C - Respondenten tycker att kommunikationen fungerar tillfredställande. Förslag 
kommuniceras på olika sätt och inom olika sammanhang, bl.a. genom informationsmöten och 
ledningsgruppen. 

 Får ni återkoppling på det arbete som ni gör, hur i så fall? 
Företag A - När det handlar om större ärenden, återfinns en ledningsgrupp där frågorna 
beaktas och återkoppling ges. Små praktiska saker ges ingen återkoppling på efter åtgärd. En 
tolkning av detta innebär att respondenten har fria händer vid mindre ärenden och bestyrker 
denna tolkning med följande citat:  

 … det är ju inte så mycket att få feedback på … det är mycket upp till mig vad jag föreslår 
och hur mycket jag vill jobba med det. 

Företag B - Respondenten får återkoppling Genom produktionsdirektören och intranätet. 

Företag C - Respondenten får återkoppling genom VD:n, informationsmöten samt 
ledningsgruppen som denne ingår i. 
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DISKUSSION 

I denna del diskuteras det analyserade empiriska materialet utifrån de ovannämnda teoretiska 
delarna och andra vetenskapliga studier som behandlar effekter och erfarenheter av 
implementerade MLS. 

Förändring 
Implementeringen har i samtliga företag blivit framgångsrikt och miljöfrågorna har blivit 
välintegrerade inom organisationerna. MLS har även blivit integrerat med andra system 
såsom kvalitetsledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete. Att sammanfoga flera 
system, som visade sig vara fallet i denna studie, underlättas de administrativa och praktiska 
delarna inom ledningssystemarbetet.79 Av de olika svaren framkommer det tydligt att 
majoriteten av anställda har lärt sig att fungera på ett nytt och sannolikt bättre sätt. 
Sammantaget har förändringarna i slutändan inneburit förbättringar av olika slag för samtliga 
företag i denna studie. 

Företag A och Företag B införde MLS för att förbättra sin image. Dessutom hade företag A 
ambitioner på att vidareutvecklas och på så sätt delta i samhällsutvecklingen medan företag B 
hade ett koncernkrav i bakgrunden. 

Företag B har arbetat mycket med att förtydliga och förenkla strukturen på rutin- och 
informationsdokumenten som rör MLS. Ammenberg80 menar att det är viktigt att underlätta 
och förenkla dokumentationen så att den blir användbar istället för att upplevas som 
komplicerad och byråkratisk.  

Företag C införde däremot MLS av andra skäl, såsom intressenters krav och framförallt en 
konkurrensutsatt marknad. Företaget C var då tvunget att utveckla en affärsidé med 
tillhörande, välgenomtänkta strategier för att långsiktigt klara trycket som råder på marknaden 
men samtidigt uppfylla intressenters krav. Utifrån det här kan paralleller dras till Bruzelius81 
m.fl. resonemang, för att förverkliga ett företags affärsidé och på så sätt långsiktig framgång, 
krävs strategier med välgenomtänkta tillvägagångssätt som kan innebära vissa förändringar, i 
deras fall ett MLS. Här bör man dock notera att företag C skiljer sig både i 
organisationsstorlek och ekonomisk omsättning från företag A och B vilket därutav kan vara 
orsaken till deras implementering och förändring. Dessutom är den mest konkurrensutsatta 
företaget bland studiens övriga. Ammenberg82 resonerar i sin managementforskning att 
dagens företag/organisationer handskas med krav från en stor grupp av intressenter i fråga om 
miljöfrågor och miljökrav.  

Själva förändringsprocessen är svårtolkad i dessa sammanhang. Ett behov till förändring av 
något slag, i detta fall implementering av MLS kan, men behöver nödvändigtvis inte följa 
teorins faser som presenterats under teoriavsnittet. Denna avvikelse kan förstås genom att en 
förändring kan ha olika innebörd, orsaker, omfattning och vara tidsmässigt olika.83 Ur 
kvalitativa analysen kan det dock tolkas att företag C delvis genomgått en framgångsrik 
förändringsprocess i faserna som förklaras av Kotter84 under teoriavsnittet. Företag C skapade 
en vision att vara konkurrenskraftiga på en konkurrensutsatt marknad. Med visionen skapades 

 
79 Amenberg (2004), sid. 219 
80 Ammenberg (2004), sid. 218-219 
81 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 121 
82 Ammenberg (2004), sid, 142 
83 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 369 
84 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 389 
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också ett förändringsteam/projektgrupp i förberedelsefasen, som skulle arbeta med systemets 
implementering. Därefter följde implementeringsfasen/genomförandefasen där anställda 
involverades. 

Under förändringsprocessen har svårigheter med implementeringen uppstått hos företag B och 
företag C. Genom att företag B inte förstått vägledningen och anpassat ISO 14001 på den 
egna organisationen och därmed upplevt standarden som komplicerad. Företag B hade även 
problem i form av att företaget tenderade att överprestera/överarbeta rutiner som ledde 
ingenstans. Företag C hade andra sorters problem att handskas med, såsom brist på 
ledningsengagemang, värderingsmodellen och svårighet att tillämpa miljömålen i det 
praktiska arbetet.  

Enligt organisationsforskaren Hatch85, tycks företagsnätverk uppstå då organisationer utsätts 
för förändringar av olika slag samt pga. splittrade marknader. Detta kan vara en orsak till 
varför företag C ingår i en omfattande nätverksgrupp. Vid exempelvis införandet av MLS 
minskade den totala kostnaden, effektiviteten och samarbetet ökade inom företagsgruppen 
vilket i sin tur gör hela närverket mer konkurrenskraftigt. Detta kan även härledas till 
Ammenbergs & Hjelms86 studie av Hackeforsmodellen där det påvisats att företag som 
samarbetat och gruppcertifierats har upplevt positiva affärseffekter, förenklad implementering 
och förbättrad relation med yttre intressenter. Det framkom av intervjun att företag C hade 
problem och svårighet med värderingsmodellen samt miljömålens tillämpning i det praktiska 
arbetet. Ammenberg & Hjelm87 menar att nackdelar med gruppcertifiering (som framkom av 
Hackeforsstudien) är att företagens flexibilitet såväl som förmåga att arbeta självständigt 
minskar. Även avsaknad kunskap om det egna systemet kunde påträffas.  

Företag A införde MLS i ett tidigt skede jämfört med de resterande två företagen. Det var inte 
på grund av något yttre tryck utan av strategiska skäl. Paralleller kan dras till Welch88 m.fl. 
studie med japanska företag, där företagen som införde MLS tidigt, gjorde det för att de hade 
resurser och färdiga strukturer som tillät en relativt enkel och tidig implementering. En 
tolkning dessutom av företag A:s situation, med tanke på den tidiga och relativt enkla 
implementeringsprocessen, är att organisationen är välfungerande och dessutom tål 
förändringar.  

Organisationens ledarskap 
Ledningens stöd är en vital och avgörande del av en lyckad MLS implementering. En god 
ledare/ledningsgrupp får medarbetarna att agera och engagera sig för att uppnå uppsatta 
mål.89 Ett tydligt exempel på detta är företag B där ledaren ansträngde sig för att åstadkomma 
ett implementerat MLS. Genom sin position som produktionsdirektör har denne kunnat 
påverka, motivera och engagera de anställda. En tolkning har gjorts att det är även viktigt att 
samarbetet mellan ledningen och den miljöansvarige fungerar tillfredställande. Respondenten 
B hade ett nära samarbete med sin chef (produktionsdirektören) vilket underlättade arbetet 
avsevärt.  

Samtliga respondenter upplyste om hur viktig ledningsstödet var för hela processen. I 
teoriavsnittet blev det presenterat hur viktigt det är att ledningen tydligt ställer sig bakom 
MLS implementeringen och betonar vikten av miljöarbetet för organisationens framtid. Detta 

 
85 Hatch (2002), sid. 223 
86 Ammenberg & Hjelm (2003) 
87 Ammenberg & Hjelm (2003), sid. 171 
88 Welch m.fl. (2002) 
89 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 330 
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kan hänvisas till företag B, speciellt eftersom, företaget försökt implementera MLS vid flera 
tillfällen. Först när ledningen stöttade arbetet, blev det lyckat. Med andra ord kan det tolkas 
att i många fall, ett starkt stöd från ledningen är en nödvändighet under implementeringen av 
MLS. Respondent B utrycker att ledningens stöd har varit grundläggande för 
implementeringsprocessen och företaget började med MLS arbetet p.g.a. koncernens (högsta 
ledningen) krav på detta. En tolkning ur teoretisk synvinkel är att ledningens initiativ kan 
härledas till markandsföring och viljan att förbättra företagets image.  

Det är endast företag C som saknade högsta ledningens genuina stöd och engagemang, vilket 
försvårade implementeringen. Dock fanns det eldsjälar på företaget som såg till att 
implementeringen genomfördes. Det har visat sig i företag C, vid brist på ledningsstöd kan 
eldsjälar komma väl till hands och driva implementeringen framåt. Å andra sidan bidrar det 
till en stor arbetsbörda för eldsjälen och hela implementeringsprocessen går långsammare (har 
det visat sig). Detta eftersom mycket kraft och tid förbrukas på att övertyga de anställda på 
företaget oavsett vilken hierarkiskt led de tillhör om miljöarbetets (MLS) relevans för 
företagets framtid. Bristande engagemang hos ledningen på företag C påverkade synsättet för 
chefer i nästa led inom organisationen vilket spred sig längre ner i organisationshierarkin.  

Organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen av miljöarbetet på företagen är också en 
väsentlig faktor av MLS arbetet.90 På samtliga företag som deltog i studien är miljöarbetet 
fördelat över alla led i organisationen. Dvs. det finns ingen särskild avdelning som endast 
ägnar sig åt miljöarbete. På detta sätt blir miljöarbetet involverat i hela organisationen. När 
miljöfrågorna är integrerade i företagens samtliga led, kommer de anställda i kontakt med 
dem i sitt vardagliga arbete. Därav kan de bli mer insatta och i sin tur kan det skapa intresse 
och engagemang.91

Anställdas engagemang och attityder 
Anställdas engagemang och attityder är viktiga i dessa sammanhang inte minst för att lyckas 
åstadkomma ett effektivt arbete.92 Resultatet av denna studie har visat att anställda hade 
genomgått en grundläggande utbildning under implementeringsprocessen för att på så sätt 
förstå syftet bakom implementeringen och framförallt deras roll och delaktighet i systemet.  
Attityderna samt engagemanget kan sammanfattas med att anställda var inledningsvis 
tveksamma till MLS men gradvis har både engagemanget och inställningen till MLS 
ökat/utvecklat sig till positivt och motiverande. Anställda på företag A och B uppskattar idag 
strukturen och tanken bakom systemet trots ökad arbetsbörda i form av omfattande 
dokumentering och ändrade praktiska rutiner. Här bör det dock noteras att det förekommer 
fortfarande anställda som anser att systemet enbart handlar om dokumentation. Situationen 
gällande anställdas engagemang och attityd kan härledas till Bruzelius93 m.fl. resonemang, att 
förändringar bemöts av motstånd och att motstånden varierar beroende på förändringens syfte, 
omfattning och hur förändringsprocessen hanteras. Konkret handlade motstånden i studien om 
tveksamhet och tvivel från de anställdas sida. 

Två respondenter påpekade att omställningen i både tankesättet och arbetssättet upplevdes 
som besvärlig. Detta är ett naturligt resonemang enligt teorin om förändringsprocesser. De 
anställda har arbetat på ett sätt i många år och en omställning upplevs då som besvärlig och 

 
90 Ammenberg (2004), sid. 211 
91 Brorson & Almgren (2005), sid. 105 
92 Brorson & Almgren (2005) sid. 98 
93 Bruzelius m.fl. (2000), sid. 370 
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främmande. Även cheferna har fått ändra rutiner och fokusera mer på miljöfrågorna på 
företag C. 

På företag A har det visat sig att implementeringen underlättas när olika sorters krav finns 
involverade, vare det sig handlar om lagkrav, eller intressentkrav av olika samanhang. Dvs. de 
anställda accepterar förändringarna, utan att ifrågasätta dess innebörd, på arbetsrutiner när 
bakomliggande krav är involverade. 

Att anställdas attityder förändrats, råder ingen som helst tvekan om enligt vad resultatet har 
påvisat i denna studie på samtliga företag. Största orsaken till detta har visat sig vara 
miljödiskursen som råder ute i samhället på olika nivåer men även MLS på den egna 
organisationen spelar viktig roll i ändringen. Genom miljöutbildning (förvärvad kunskap), 
arbete med MLS och den rådande miljödiskursen har anställda insett att deras handlingar 
påverkar yttre miljön på olika sätt, och därmed insett värden av att jobba med de här frågorna.  

Kommunikation  
Kommunikationen är en process där deltagarna tillsammans skapar och delar information i 
syfte att nå ömsesidig förståelse. Bakka94 anser att kommunikationen är grunden för all 
organisation.  

Samtliga respondenter ansåg att kommunikationen på företaget fungerade väl, dock tyckte 
respondent B att kommunikationen inte fungerar optimalt då det finns långtidsanställda på 
företaget som har svårt för att anpassa sig till förändringar såsom MLS implementering. 
Företag B hade som mål att förenkla MLS informationen och göra den lättillgänglig. 
Burström von Malmborg95 menar att, miljöinformationen inom organisationen måste vara 
välformulerad, begriplig och accepterad bland de anställda. Detta innebär med andra ord att 
kommunikationen ska vara enkel och lättillgänglig för samtliga anställda. 

Företagens miljösamordnare har en väsentlig kommunikativ roll på företaget. Deras uppgift är 
att sprida informationen till företagets alla led från högsta ledningen/beslutsfattarna och neråt 
i leden.96 Respondenterna hade lite olika vägar att sprida den interna informationen på. 
Respondent A satt med i en ledningsgrupp som har uppgiften att kommunicera med de olika 
staberna samt fördela uppgifter (bl.a. miljöinformation) och uppdrag. Gruppens syfte är att 
kontrollera att budskapen når fram till staberna och att uppgifterna slutförs. Respondent B 
använder sig av företagets intranät för att sprida bl.a. miljöinformation. Medan respondent C 
kommunicerar med de olika staberna via ledningsgrupp- och informationsmöten. De 
intervjuade företagen hade vertikala kommunikationsvägar och kommunikationen spred sig 
till företagets alla delar. Kommunikationsvägarna är en viktig faktor för företags interna 
kommunikation, speciellt när det handlar om en implementering som ska sprida sig till 
företagens alla led.97 Det är viktigt att hitta informationsvägar mellan ledningen och de 
anställda. Inställningen förbättras och motivationen ökar om anställda blir involverade och 
insatta. 

Återkoppling (feedback) är ett sätt att kontrollera om budskapet uppfattats rätt av mottagaren 
och just därför är återkoppling av oerhörd betydelse för kommunikationen inom 

 
94 Bakka m.fl. (2001), sid. 160 
95 Burström von Malmborg (2002), sid. 314 
96 Ammenberg (2004), sid. 222-223 
97 Brorson & Almgren (2005), sid. 105 
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organisationen.98 Respondenterna i studien får återkoppling antingen genom ledningsgrupp 
eller också en högre chef. 

Samtliga företag (A-C) uttrycker hur de yttre kraven är av stor betydelse. Företag A menar att 
anledningen till införandet är viljan från företagets sida att hänga med i samhällsutvecklingen. 
Även företag C anser att yttre tryck och marknadskrav har bidragit till MLS införandet. 
Imagen är också en viktig orsak som företag A och B nämner. Det kan tolkas på följande sätt, 
omvärlden (samhället, kunderna, myndigheterna) ställer krav på företagen (kommunicerar till 
företaget) som i sin tur tar till sig de externa kraven och omvandlar dem till exempelvis god 
miljöarbete i detta fall en MLS implementering. På så sätt kan företagen skapa sig bra image 
och marknadsföring av företaget som förmedlas tillbaka till de externa intressenterna. 
Ammenberg 99 menar att den externa kommunikationen är viktig för företagen och att det 
oftast handlar om miljöinriktad kommunikation mellan den MLS ansvarige/miljöchefen på 
företaget och de externa intressenterna. 
 

 
98 Bakka m.fl. (2001), sid. 158-159 
99 Ammenberg (2004) sid. 223 
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Övergripande syftet med denna studie var att, genom intervjuer av miljöansvariga på tre 
medelstora företag, få en förståelse för hur medelstora företag upplever implementeringen av 
miljöledningssystem.  

Implementeringen har i samtliga företag blivit framgångsrikt och miljöfrågorna har blivit 
välintegrerade inom organisationerna. Av de olika svaren framkommer det tydligt att 
majoriteten av anställda har lärt sig att fungera på ett nytt och sannolikt bättre sätt. 
Sammantaget har förändringarna i slutändan inneburit förbättringar av olika slag för samtliga 
företag i denna studie. 

Företagen hade snarlika orsaker till MLS införandet. De handlade om företagens image, 
koncernkrav, konkurrenskraft och viljan att delta i samhällsutvecklingen. Slutsatserna som 
kan dras är att företagen ser en vinst i att jobba med miljöfrågor på en operativnivå (MLS) 
och på så sätt vara en del av samhällsutvecklingen. 

Ett implementerat MLS har bidragit till olika resultat för företag i denna studie. 
Miljöledningssystemet kan underlätta för företag att uppfylla yttre ställda krav, såsom lagkrav 
och koncernkrav samt medföra mera struktur och ordning i organisationens miljöarbete. Hos 
ett av företagen har det visat sig att miljöfrågor kan fungera som nödlösning i affärsmässiga 
sammanhang/komplikationer. Uttryckt med andra ord, kan miljöfrågorna vara en del av 
affärsvisioner och strategier. 

På ett av företagen var det systematiska arbetssättet och strukturen bristfälliga. Detta ledde till 
att anställda upplevde miljöledningssystemet som en komplicerad papperstiger och därav 
saknades motivationen och engagemanget i början av implementeringsprocessen. När 
förenklingar genomfördes, förbättrades anställdas inställning. Anställdas engagemang och 
attityder har visat sig vara viktiga för att åstadkomma ett effektivt arbete. Attityderna till samt 
engagemanget tillföljd av förändringen kan sammanfattas med att anställda var inledningsvis 
tveksamma till MLS men gradvis har både engagemanget och inställningen till MLS 
ökat/utvecklat sig till ett positivt och motiverande. Ett miljöarbete som är fördelat över hela 
organisationen upplevs motiverande för anställda eftersom de kommer i kontakt med det 
dagligen. 

Samtliga respondenter upplyste om hur viktig ledningsstödet var för implementerings-
processen. Genom sin ledarposition har det i ett fall visat sig att ledaren kunnat påverka, 
motivera och engagera de anställda. Det har även visat sig att, vid avsaknad av högsta 
ledningens stöd och engagemang kan eldsjälar vara en del av lösningen.  

Utifrån två fall kan en slutsats dras, långtidsanställda har svårt att anpassa sig till förändringar 
som MLS medför. Omställningen upplevs som besvärlig då det nya arbetssättet upplevs 
främmande. Även kommunikationen påverkas negativt eftersom anställda har en vana att 
kommunicera på ett sätt och håller vid den. 

Yttre krav har visat sig vara av stor betydelse. På ett av företagen har implementeringen 
underlättas när olika sorters krav fanns involverade, vare det sig handlar om lagkrav, eller 
intressentkrav av olika sammanhang. En konkret slutsats är att anställda accepterar 
förändringar, utan att ifrågasätta dess innebörd, när bakomliggande krav är involverade. 

Ytterligare en slutsats är att, ett väl integrerat MLS bidrar till att anställdas attityder förändras. 
Genom miljöutbildning, arbete med MLS och den rådande miljödiskursen i samhället har 
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anställda insett att deras handlingar påverkar den yttre miljön på olika sätt, och därmed insett 
värdet av att jobba med de här frågorna.  

Avslutningsvis skulle det behövas ytterligare studier av detta slag för att bekräfta slutsatserna 
av denna studie i ett vidare perspektiv. 
 
 
 
 

34 



Effekter och erfarenheter av implementerade miljöledningssystem  Igor Keljalić & Enver Memić 
 

 
   

REFERENSER 
Abrahamsson, B. (2000), Organisationsteori – Moderna och klassiska perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund. 

Ammenberg, J. (2004), Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund. 

Ammenberg, J. Hjelm, O. (2003), Tracing business and environmental management systems 
– A study of networking small and medium- sized enterprises using a joint environmental 
system, Tidsskrift: Business Strategy and the Environment 12: 163-174, John Wiley & Sons. 

Bakka, J. F. Fivelsdal, E. Lindkvist, L. (2001), Organisationsteori – struktur, kultur, 
processer, Liber Ekonomi, Malmö. 

Brorson, T. Almgren, R. (2005), ISO 14001 – För små och medelstora företag, SIS Förlag, 
Stockholm. 

Bruzelius, L. H. Skärvald, P-H. (2000), Integrerad Organisationslära, 8. Uppl., 
Studentlitteratur, Lund. 

Bruzelius, L. H. Skärvald, P-H (2004), Integrerad Organisationslära, 9. Uppl., 
Studentlitteratur, Lund. 

Burström von Malmborg, F. (2002), Environmental Management Systems, Communicative 
action and Organizational learning, Tidsskrift: Business Strategy and the Environment 11: 
312-323, John Wiley & Sons. 

Chan, K-Y. Li, X-D. (2001), A Study of the Implementation of ISO 14001 Environmental 
Management Systems in Hong Kong, Tidsskrift: Journal of Environmental Planning and 
Management 44(5): 589-601, University of Newcastle. 

Evangelinos, I. Halkos, G.E. (2002), Implementation of Environmental Management systems 
Standards – Important Factors in Decision Making, Tidsskrift: Journal of Environmental 
Assessment Policy and Management 4(3): 311-328, Imperial Collage Press.   

Ghisselini, A. Thurston, D. L. (2005), Decision traps in ISO 14001 implementation process – 
case study results from Illinois certified companies, Tidsskrift: Journal of Cleaner Production 
13:763-777, Elsevier Ltd.  

Giménez-Leal, G. Casadesus-Fa, M. Valls-Pasola, J. (2003), Using Environmental 
Management Systems to increase Firms´Competitiveness, Tidsskrift: Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management 10: 101-110, John Wiley & Sons. 

Hatch, M. J. (2002), Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund. 

Lantz, A. (1993), Intervjumetodik – Den professionellt genomförda intervjun, 
Studentlitteratur, Lund. 

Larsson, L-Å. (2001), Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund. 

35 



Effekter och erfarenheter av implementerade miljöledningssystem  Igor Keljalić & Enver Memić 
 

 
   
Naturvårdsverket (2005), Miljöledningssystem, ONLINE: 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/ledning/ledning.htm 
[acc. 060528] 

Piper, L. Ryding, S-O. Henricson, C. (2004), Ständig förbättring med ISO 14000, SIS Förlag, 
Stockholm. 

Ryen, A. (2004), Kvalitativ intervju – Från vetenskapsteori till fältstudier, Liber Ekonomi, 
Malmö. 

Welch, E. W. Mori, Y. Aoyagi-Usui, M(2002), Voluntary adoption of ISO 14001 in Japan – 
Mechanisms, Stages and effects, Tidsskrift: Business Strategy and the Environment 11: 43–
62, John Wiley & Sons. 
 
 
Muntliga Referenser 
 
Respondent, A. 2006-04-28, Miljösamordnare, Norrköping 
 
Respondent, B. 2006-04-19, Miljösamordnare, Norrköping 
 
Respondent, C. 2006-04-20, Miljösamordnare, Norrköping  

36 

http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/ledning/ledning.htm


Effekter och erfarenheter av implementerade miljöledningssystem  Igor Keljalić & Enver Memić 
 

 
   

BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till C-uppsatsen 

 
 

Inledning 
 

• Berätta lite om dig, och vilken är din arbetsroll inom företaget? Kort om 
arbetsuppgifter, bakgrund (utbildning)? 

• Berätta lite kort om företaget (storlek, bransch osv.) och dess organisations struktur? 
Hur ser er organisation ut? 

• När infördes MLS i företaget och varför, vad var orsaken? 
• Använde ni er av professionell konsulthjälp? 
• Har ni några andra system, exempelvis system för kvalité, arbetsmiljö och 

jämställdhet, om ja, har de hjälpt er vid införandet av MLS?  
• Är ni med i någon företagsgrupp (nätverk), om nej, funderar ni på att gå med i ett 

nätverk? 
 

Arbete och delaktighet bland anställda 
 

• Hur har införandet av MLS påverkat de anställdas situation? På vilket sätt har 
införandet påverkat era arbetsrutiner? 

• Hur mottogs MLS bland de anställda? Har MLS ökat arbetsbördan för de anställda i så 
fall på vilket sätt? 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementeringsprocessen och hur har ni 
hanterat dem? 

• Är de anställda direkt delaktiga i miljöarbetet? 
• Uppfattas miljöarbetet som en viktig och positiv del i företagets arbete bland de 

anställda eller är intresset svalt?  
• Har de anställda haft någon introduktion om MLS, eller någon annan form av en 

kortare miljöutbildning? I så fall vilken? 
• Anser ni att anställdas agerande/tankesätt/arbete förändrats i och med införandet av 

MLS? Hur i så fall?  
 
Organisationens uppbyggnad 
 
• Hur ser arbetet med MLS ut på företaget? Har ni en avdelning som jobbar med 

miljöfrågor, eller är arbetet utspritt över företagets alla led? 
• Hur fungerar kommunikationen mellan de olika leden i företaget? 
• Hur väl tycker du att miljöfrågorna är integrerade i företagets arbete överlag? 
• Hur uppfattar ni ledningens engagemang och stöd under implementeringsprocessen? 
• Får ni återkoppling på det arbete som ni gör, hur i så fall? 
• Avslutningsvis, vad anser NI att certifieringen verkligen har för betydelse för ert 

företag? 
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