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Miljöarbetet inom svenskt näringsliv har under det senaste decenniet kommit att handla om miljöledningssystem och främst då om den 
internationella standarden ISO 14001. Syftet med miljöledningssystem är att ge ett strukturerat arbetssätt som leder till ständig förbättring och ökar 
företags potential att nå miljöförbättringar. Den centrala delen inom ISO 14001 är identifiering och värdering av miljöaspekter. Genom att värdera 
miljöaspekterna fastställs vilka aspekter som är betydande miljöaspekter och vilka företag bör arbeta med i sitt miljöprogram. SSAB Oxelösund 
AB certifierades enligt ISO 14001 år 2004. Därefter har det skett stora förändringar gällande företagets verksamhet och organisationsstruktur. 
Syftet med denna uppsats är att, i form av en fallstudie, uppdatera och värdera större delen av företagets miljöaspekter så att de blir aktuella för 
dagens verksamhet. Uppdateringen har möjliggjort en utvärdering av den miljönytta som ISO 14001 har givit företaget i form av förändrade 
miljöaspekter under en bestämd tidsperiod. Uppsatsen har även studerat hur ett miljöledningssystem kan effektiviseras.  
 
Den övergripande slutsatsen är att det inom ett företag som styrs av affärsintressen och som har ökat sin produktion kan redovisa förbättrad 
miljöprestanda. Dock kan en ökad produktion medföra att produktionsrelaterade miljöaspekter ökar i kvantitet, något som är svårt att påverka. 
Företaget har genomfört förändringar i sin organisationsstruktur vilket har påverkat miljöledningssystemet negativt då de anställda inte haft 
tillräcklig kunskap om hur systemet skall anpassas efter den nya strukturen. Organisationsförändringarna har även medfört vissa svårigheter 
gällande möjligheten att utvärdera den miljönytta som ISO 14001 har givit. För att kunna effektivisera ett miljöledningssystem finns det ett flertal 
möjligheter. Viktigast enligt denna uppsats är att företagen investerar i att förändra de anställdas attityd kring miljöledningssystem. Något som kan 
åtgärdas genom att årligen informera, underhålla och aktualisera deras miljökunskap, förståelsen för dagens miljöproblem samt kunskapen om 
miljöledningssystem. Vad gäller den framtida utvecklingen av miljöledningssystem bör mer forskning bedrivas kring hur miljöledningssystem kan 
anpassas till förändringar i organisation samt hur miljöledningssystem på bästa sätt kan integreras i företags övriga system och överföras till en 
rutin i den dagliga verksamheten.  
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Förord 
Idén till denna uppsats kom under min praktik vid företaget SSAB Oxelösund AB. Jag vill 
därmed tacka SSAB Oxelösund AB som givit mig ett uppdrag att basera min C-uppsats på 
samt låtit mig genomföra denna fallstudie, ett särskilt tack till min handledare vid företaget, 
Ann-Sofie Ördén. Stort tack till personer vid de berörda avdelningarna som ställt upp med 
information och besvarat mina frågor, utan er skulle denna uppsats aldrig ha blivit av. Jag vill 
även tacka min handledare vid universitetet, Eva Gullberg för alla genomläsningar, bra 
synpunkter och allt peppande. Med tanke på detta vill jag även tacka min familj och mina 
vänner som ställt upp på olika vis. Tack! 
 
 

Charlotta Persson 
Nyköping 2007-05-27 
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Sammanfattning 
Miljöarbetet inom svenskt näringsliv har under det senaste decenniet kommit att handla om 
miljöledningssystem och främst då om den internationella standarden ISO 14001. Syftet med 
miljöledningssystem är att ge ett strukturerat arbetssätt som leder till ständig förbättring och 
ökar företags potential att nå miljöförbättringar. Den centrala delen inom ISO 14001 är 
identifiering och värdering av miljöaspekter. Genom att värdera miljöaspekterna fastställs 
vilka aspekter som är betydande miljöaspekter och vilka företag bör arbeta med i sitt 
miljöprogram. SSAB Oxelösund AB certifierades enligt ISO 14001 år 2004. Därefter har det 
skett stora förändringar gällande företagets verksamhet och organisationsstruktur. Syftet med 
denna uppsats är att, i form av en fallstudie, uppdatera och värdera större delen av företagets 
miljöaspekter så att de blir aktuella för dagens verksamhet. Uppdateringen har möjliggjort en 
utvärdering av den miljönytta som ISO 14001 har givit företaget i form av förändrade 
miljöaspekter under en bestämd tidsperiod. Uppsatsen har även studerat hur ett 
miljöledningssystem kan effektiviseras.  
 
Den övergripande slutsatsen är att det inom ett företag som styrs av affärsintressen och som 
har ökat sin produktion kan redovisa förbättrad miljöprestanda. Dock kan en ökad produktion 
medföra att produktionsrelaterade miljöaspekter ökar i kvantitet, något som är svårt att 
påverka. Företaget har genomfört förändringar i sin organisationsstruktur vilket har påverkat 
miljöledningssystemet negativt då de anställda inte haft tillräcklig kunskap om hur systemet 
skall anpassas efter den nya strukturen. Organisationsförändringarna har även medfört vissa 
svårigheter gällande möjligheten att utvärdera den miljönytta som ISO 14001 har givit. För att 
kunna effektivisera ett miljöledningssystem finns det ett flertal möjligheter. Viktigast enligt 
denna uppsats är att företagen investerar i att förändra de anställdas attityd kring 
miljöledningssystem. Något som kan åtgärdas genom att årligen informera, underhålla och 
aktualisera deras miljökunskap, förståelsen för dagens miljöproblem samt kunskapen om 
miljöledningssystem. Vad gäller den framtida utvecklingen av miljöledningssystem bör mer 
forskning bedrivas kring hur miljöledningssystem kan anpassas till förändringar i organisation 
samt hur miljöledningssystem på bästa sätt kan integreras i företags övriga system och 
överföras till en rutin i den dagliga verksamheten.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under många år har förståelsen gällande samspelet mellan människa och miljö varit 
begränsad. Det är först nyligen som vi kommit till insikt med att naturresurserna inte är 
oändliga och att människan har gett upphov till både kortvariga och långsiktiga miljöeffekter 
(Brorson & Larsson 1997). Stora framsteg har gjorts inom många områden, men det återstår 
fler problem att lösa. För att på lång sikt kunna hantera miljöfrågor krävs det satsningar från 
många aktörer i samhället. Viktiga roller i arbetet mot ett hållbart samhälle har forskare och 
myndigheter, men det gäller även att näringsliv och konsumenter engagerar sig aktivt för att 
det skall bli möjligt (Brorson & Almgren 2005). Genom en hårdare och mer genomgripande 
miljölagstiftning och andra förebyggande åtgärder har det skett många förbättringar. Detta har 
resulterat i att attityden till miljöfrågor förändrats både i samhället och hos företag. Att ta 
hänsyn till miljön har med andra ord blivit allt viktigare (Brorson & Larsson 1997).  
 
När miljökonferensen ägde rum i Rio de Janeiro år 1992 var det många miljölarm som var 
aktuella och som ansågs riskera leda till hämning av den industriella utvecklingen. Därför tog 
det internationella näringslivet initiativet till aktiviteter som kom att leda fram till 
miljöstandarder i ISO 14000-serien (Brorson & Almgren 2005). Att företag idag vill arbeta 
enligt mer miljöanpassade principer beror bland annat på att miljömedvetenheten har ökat hos 
lagstiftare, försäkringsbolag och företagens affärsförbindelser. Det har tillförts allt strängare 
miljökrav samtidigt som det tillkommer allt fler internationella och nationella miljöprogram 
och lagar. För att få företag att minska sina utsläpp och sin resursförbrukning har ekonomiska 
styrmedel införts i form av skatter och avgifter. Om ett företag inte har någon miljöstrategi 
kan detta få stora effekter i form av negativ publicitet, ifrågasättande av företagets produkter 
och därmed ett negativt rykte (Brorson & Larsson 1997). 
 
Under det senaste decenniet har stor del av miljöarbetet inom svenskt näringsliv kommit att 
handla om miljöledningssystem. De flesta företag har valt att arbeta utifrån den internationella 
miljöledningsstandarden ISO 14001, men det finns även företag som arbetar utifrån den 
europeiska EMAS-förordningen. Företag som väljer att införa miljöledningssystem är både 
företag som länge arbetat med miljöfrågor och företag som nyligen påbörjat sitt miljöarbete. 
Syftet med miljöledningssystem är att ge ett strukturerat arbetssätt som ökar potentialen till 
miljöförbättringar inom företaget. Systemet bygger på målstyrning där det egna företaget 
väljer vilken ambitionsnivå miljömålen skall hålla. Det enda kravet som finns är att arbetet 
skall leda till ständig förbättring (Axelsson et al 2003).  
 
Den centrala delen inom ISO 14001 är identifiering och värdering av miljöaspekter. En 
miljöaspekt är en aspekt som har en påverkan på miljön och som leder till en miljöförändring. 
Ett exempel kan vara oljeläckage från ett rör som genom att kontaminera mark och vatten 
förändrar miljön. För att fastställa vilka miljöaspekter som är betydande genomförs en 
värdering. När de betydande miljöaspekterna har konstaterats ligger dessa sedan till grund för 
företagets miljöprogram. Det finns ingen specificerad teknik eller tillvägagångssätt inom ISO 
14001 kring hur identifieringen och värderingen av miljöaspekterna skall gå till. Dock finns 
det vissa riktlinjer som ackrediteringsföretagen har bestämt, gällande metodens noggrannhet 
och möjlighet att upprepa, för att företag skall bli certifierade enligt ISO 14001 (Lawrence et 
al 2002).  
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Att använda och arbeta med miljöledningssystem är ett frivilligt val och kan fungera som ett 
komplement till lagstiftning och andra tvingande styrmedel. Grundtanken med 
miljöledningssystem och standarder som är frivilliga att använda är att det skall vara lönsamt 
med ett bra miljöarbete. Ett bra miljöarbete kan leda till positiv uppmärksamhet samt ökad 
effektivitet gällande material- och energiflöden (Ammenberg 2004). Många företag som är 
certifierade enligt ISO 14001 har uppmärksammat att systemet givit positiva effekter i form 
av ordning och reda samt att företagen blivit medvetna om sitt tidigare slöseri med resurser. 
Att arbeta med ett miljöledningssystem ger även företagen kontroll på miljölagstiftningen och 
medför att de kan känna sig trygga med att de följer den (Brorson & Almgren 2005).   
 
Det är företagen själva som väljer om miljöledningssystemet skall utvecklas till ett effektivt 
verktyg. Dock kan kunders krav på leverantörer med ett seriöst miljöarbete samt revisorernas 
tolkning av kraven i systemen spela en viktig roll. Trots att företagen frivilligt kan välja 
vilken ambitionsnivå de vill ha gällande arbetet med sitt miljöledningssystem så har negativ 
kritik riktats mot miljöledningssystemen. Anledningen är att systemen uppfattas som alltför 
byråkratiska med fokus på pappersarbeten istället för på förbättrad miljöprestanda. Det är 
viktigt att kritiken utvärderas och åtgärder vidtas för att bevara och förbättra systemens 
trovärdighet och miljönytta. Trots kritiken har ISO 14001 sedan det etablerats kommit att 
uppfattas som ett trovärdig och kraftfullt redskap för att nå ett effektivare miljöarbete 
(Axelsson et al 2003).  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka vilken miljönytta ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 har givit företag i form av förändrade miljöaspekter 
och värdering av dessa.  Jag vill även undersöka vilka problem, möjligheter och potential det 
finns för att effektivisera ett miljöledningssystem.  

1.3 Forskningsanknytning 
För att knyta an min studie till den forskning som sker inom området miljöledningssystem har 
jag valt att studera vetenskaplig litteratur som berör problem, möjligheter och potential till att 
effektivisera arbetet med ett miljöledningssystem. Syftet är att se vilka tillvägagångssätt som 
företag kan använda sig utav för att göra sitt miljöarbete än mer effektivt och ge ett bättre 
resultat i form av miljönytta och förbättrad miljöprestanda. 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna studera och utvärdera miljönyttan efter ett införande av ett miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 har jag valt företaget SSAB Oxelösund AB som min fallundersökning. 
Studerandet av miljönyttan kommer att ske utifrån företagets miljöaspektsregister och 
värdering av miljöaspekterna. Resultatet kommer att jämföras med vetenskaplig litteratur för 
att diskutera generella problem och möjligheter ett miljöledningssystem kan leda till, samt hur 
systemet kan effektiviseras. Detta för att SSAB Oxelösund AB skall kunna effektivisera sitt 
miljöledningssystem som på sikt kan komma att leda till en förbättrad miljöprestanda. 
 
Mitt uppdrag för SSAB Oxelösund AB är att uppdatera deras miljöaspektsregister för 
verksamheten som omfattades av den tidigare genomförda miljöutredningen. Dock har jag 
bortsett från de enheter som behandlar frågor gällande exempelvis personal, 
marknadsutveckling och ekonomi då dessa har en ringa miljöpåverkan samtidigt som de inte 
behandlades i miljöutredningen från år 2001-2002. Jag utgår ifrån att jag har samtalat och 
uppdaterat registret tillsammans med kunnig och ansvarig personal för respektive avdelning. 
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Den värderingsmetod jag har använt mig utav för att värdera miljöaspekterna är en metod som 
är framtagen utav externa konsulter ifrån Det Norske Veritas AB. Jag har utgått ifrån att det är 
en relevant värderingsmetod och har därmed inte sökt efter en annan värderingsmetod. Då 
denna uppsats är skriven på uppdrag för SSAB Oxelösund AB är den belagd med sekretess. 
Inga uppgifter rörande företagets miljöaspekter och dess kvantitet kommer därmed att 
redovisas i denna uppsats.  
 
För min studie av effekten av miljöledningssystemet kommer miljöaspektsregistren och 
värderingen att fungera som underlag. Jag kommer att studera miljönyttan i form av 
förändringar gällande miljöaspekterna och bortser därmed från annan miljönytta i form av 
exempelvis kommunikation och rapportering.  

1.5 Frågeställningar 
• Är de listade miljöaspekterna relevanta idag? Bör några aspekter tas bort?  
• Har det tillkommit nya miljöaspekter? I så fall vilka?  
• Har aspekternas betydelse ökat eller minskat? Hur ser detta ut i så fall?  

 
Svaren på dessa frågor kommer leda till en diskussion rörande hur miljöledningssystemet kan 
effektiviseras och hur detta skall genomföras. Diskussion kommer även att ske kring vilka 
tidigare konstaterade problem och möjligheter som synliggjorts med att arbeta med 
miljöledningssystem.  

1.6 SSAB Oxelösund AB  
SSAB Oxelösund AB ingår i SSAB Svenskt stål AB som bedriver sin verksamhet på orterna 
Oxelösund, Borlänge och Luleå. SSAB Svenskt stål AB är Nordens största tillverkare av 
platta handelsstålprodukter. Vid SSAB Oxelösund AB finns även dotterbolaget SSAB Merox 
AB som förädlar och återvinner cirka 90 % av biprodukterna från verksamheterna vid 
Oxelösund och Borlänge (Löfblad 2006). SSAB Oxelösund AB är beläget öster om 
Oxelösunds kommuns centrala delar och omfattar cirka 400 hektar (Lundbergh 2006).  
 
Företaget producerar både färdig plåt och halvfabrikat i form av stålämnen1. Under år 2005 
producerades 1 584 000 ton stålämnen, varav 648 000 ton till färdig plåt. Antalet anställda vid 
företaget var 2005 cirka 2 400 personer. De stålämnen som produceras säljs främst till SSAB 
Tunnplåt AB i Borlänge för att där valsas till tunnplåt. Stålämnen kan även säljas till externa 
kunder. Stålet som valsas vid SSAB Oxelösund AB kan användas både till enklare 
stålkonstruktioner men även till mer komplicerade konstruktioner där slitstyrka och 
hållfasthet är viktigt. Företaget tillverkar främst två olika typer av varumärken, som är 
benämnda HARDOX® och WELDOX®. HARDOX® är en slitplåt och WELDOX® är ett 
hållfast konstruktionsstål. Dessa två är de ståltyper som utgör företagets kärnaffär. Företaget 
tillverkar även verktygsstålet TOOLOX® och skyddsplåten ARMOX® (Lundbergh 2006).   
 
SSAB Oxelösund AB har en världsledande position gällande tillverkning och försäljning av 
höghållfasta kylda stål i form av grovplåt. Det höghållfasta konstruktionsstålet minskar 
påverkan på miljön då stålet kan användas till att bygga lättare konstruktioner med hög 
nyttolast. Ett exempel är containrar som måste byggas av slitstarkt stål som tål stötar. Genom 
att använda företagets stål har tillverkaren kunnat tillverka 45 % lättare containrar samtidigt 
som nyttolasten ökat med 15-25 %. Att företaget tillverkar slittåligt stål leder till att 
                                                 
1 Flytande stål som gjuts till en sträng av färdigstelnat stål. Den stelnade stålsträngen kapas till bitar på cirka elva 
meter, så kallade stålämnen (SSAB Oxelösund AB 2007c). 
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produkterna får en längre livslängd. Något som är positivt ur en resursutnyttjande synpunkt. 
En annan positiv aspekt gällande resursutnyttjande är att stål kan återvinnas och kan smältas 
om ett oändligt antal gånger (Löfblad 2006).  

1.6.1 Företagets medvetenhet om sin miljöpåverkan 
SSAB Oxelösund AB omnämns som ett av världens renaste stålverk. Företagets ambition är 
att vara i täten gällande miljöarbete inom stålindustrin (SSAB Oxelösund AB 2007a). Alla 
miljöfrågor inom stålindustribranschen har dock inte blivit lösta än. Några av de större 
frågorna som det återstår att arbeta med är främst koldioxidutsläpp, restprodukter samt 
energihanteringen. Utsläppen av koldioxid går inte att undvika vid en malmbaserad 
ståltillverkning som sker vid SSAB Oxelösund AB. Anledningen är att det krävs kol till 
processerna. Med tanke på den produktutveckling företaget arbetar med kommer utsläppen 
dock successivt att minska (SSAB Oxelösund AB 2007b).   
 
Vid produktion av stål kommer restprodukter i form av bland annat slagg och spilloljor att 
uppstå. Därför är det viktigt att företaget har en effektiv restprodukthantering då dessa 
restprodukter idag måste deponeras (SSAB Oxelösund AB 2007b).  
 
SSAB Oxelösund AB är idag självförsörjande till cirka 30 % av den el som företaget behöver. 
Elenergin kommer ifrån de energirika gaserna som uppkommer vid några av 
verksamhetsprocesserna och motsvarar mer än 7000 hushålls årsförbrukning av energi. En 
energieffektivisering skulle därmed resultera i stora besparingar i både energi och pengar 
(SSAB Oxelösund AB 2007b).  

1.6.2 Införandet av miljöledningssystemet ISO 14001 
En miljöutredning genomfördes under åren 2001-2002 med syfte att få ett helhetsperspektiv 
över SSAB Oxelösund AB: s miljöaspekter, betydande miljöaspekter och detaljerade 
miljömål. För att få helhetsperspektivet utformades miljöutredningen och övrig 
dokumentation som en röd tråd löpande genom hela systemet. Det vill säga att det finns en 
koppling mellan företagets miljöpolicy, de betydande miljöaspekterna, de övergripande och 
de detaljerade miljömålen och att dessa skall vara knutna till de handlingsplaner som 
upprättades för att kunna nå miljömålen (Bergman 2002).  
 
I ett försök att strukturera upp miljöledningssystemet valde SSAB Oxelösund AB att bryta 
ned företagsorganisationen genom att utforma sitt miljöledningssystem i en överbyggnadsdel 
med nio tillhörande delsystem. Miljöutredningar som genomförs i överbyggnaden redovisas 
både i separata miljöutredningar och dels i överbyggnadens dokumentation. I de nio 
delsystemen ingår sedan avdelningarna. Delsystemen har egna processrelaterade 
miljökartläggningar. Inför varje miljöutredning i delsystemet skall en arbetsgrupp utses från 
olika yrkesgrupper och dessa skall sedan genomgå en utbildning i hur framtagandet av 
miljöaspekter går till. Vid vissa avdelningar har företaget tagit hjälp av externa konsulter ifrån 
Det Norske Veritas AB Consulting för att ta fram miljöutredningar (Bergman 2002).  
 
År 2004 blev SSAB Oxelösund AB certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Företaget 
fick certifikatet från det norska sällskapet Det Norske Veritas (DNV). Miljöledningssystemet 
har lett till att miljöarbetet har blivit en del i det dagliga arbetet. Under det första året har fem 
olika delsystem granskats av interna revisorer. En gemensam revision av miljö och kvalitet 
har även genomförts av DNV. Företaget har utarbetat en miljöpolicy som ligger till grund för 
själva miljöledningssystemet och som visar vilken riktning företagets miljöarbete skall ta. 
Genom att införa miljöledningssystemet har det krävts ett gediget arbete för att kartlägga 
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företagets miljöpåverkan och att värdera miljöaspekterna. De värderade miljöaspekterna har 
sedan beroende på hur betydande de blivit omformulerats till miljömål som företaget skall 
arbeta med. Miljömålen och arbetet med miljöledningssystemet har sedan granskats av både 
interna och externa revisorer (Löfblad 2006). För att kunna prioritera de kartlagda 
miljöaspekterna är det viktigt att aspekterna värderas för att det skall bli möjligt att kunna 
formulera miljömål och fastställa miljöprogram i förbättringsarbetet. Prioriteringen av 
miljöaspekterna sker genom att varje miljöaspekt värderas mot fastställda signifikanskriterier. 
De fastställda signifikanskriterierna berör frågor som är aktuella för SSAB Oxelösund AB: s 
produktion. För att enklare kunna genomföra en värdering har företaget valt att sortera 
miljöaspekterna i följande grupperingar: resursförbrukning, avfall, utsläpp till luft, utsläpp till 
vatten, markförorening, störning och transporter (Lundbergh 2002a).  
 
Sedan företaget påbörjade sitt arbete med miljöledningssystemet har det skett stora 
verksamhetsförändringar både vad gäller tillverkning och företagets organisationsstruktur 
(Lundbergh 2006). Organisationsstrukturen har förändrats på så sätt att företaget idag består 
av enheter. Varje enhet utgörs av olika antal avdelningar och inom avdelningarna kan det 
finnas specificerade avsnitt, ett fåtal avsnitt kan innehålla särskilda grupper (SSAB Oxelösund 
AB 2007d). Med tanke på de förändringar som skett kan det vara lämpligt att genomföra en 
ny inventering och värdering av miljöaspekterna för att kunna formulera miljömål som är mer 
aktuella för företaget. Detta stöds även av kraven gällande miljöaspekter inom ISO 14001. 
Kraven säger att efterhand som ett företags miljöarbete utvecklas, och när 
verksamhetsförändringar sker som kan påverka miljöaspekterna, skall informationen om 
miljöaspekterna uppdateras (Piper et al 2001).   

2 Metod 

2.1 Val av metod 
Då syftet är att studera effekterna av ett miljöledningssystem efter ett införande vid ett företag 
samt att undersöka vilka typiska problem som kan uppstå och möjligheter till effektivisering 
av ett miljöledningssystem utsågs en fallstudie som den mest lämpliga metoden.  

2.2 Fallstudie 
En fallstudie kan vara både kvalitativ och kvantitativ då den kan utföras med olika metoder. 
Fallstudien är en undersökning av en specifik företeelse, exempelvis ett program, ett 
händelseförlopp eller en institution. Företeelsen väljs för att belysa en del av ett problem som 
iakttagits eller för att den anses vara viktig och intressant. Genom att välja att använda en 
fallstudie som metod visar detta att studien syftar till att få fördjupad kunskap inom en 
specifik situation eller händelse. Syftet är därmed inte att försöka ta reda på något som är 
generellt för andra situationer (Merriam 1994).  
 
Styrkan med att genomföra en fallstudie är att forskaren ges möjlighet att fokusera på en 
specifik händelse och att försöka få fram de faktorer som påverkar händelsen. Problemet med 
att genomföra en fallstudie på egen hand är risken för snedvridna resultat. Detta beror på att 
forskaren själv bestämmer vilket område som skall studeras och vilket resultat som ska 
presenteras i rapporten. Det är därmed svårt att med oberoende källor kontrollera 
informationen. Kritiker till denna metod påpekar svårigheten med att generalisera resultatet 
och ifrågasätter vad det leder till att endast studera en händelse (Bell 1995).  
 
Att genomföra en fallstudie lämpar sig särskilt för forskare som arbetar på egen hand eftersom 
det ger möjlighet att under en bestämd tidsperiod få studera en avgränsad del av ett problem 
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(Bell 1995). Samtidigt som kunskaper från en fallstudie är mer levande och mer konkreta än 
andra metoder (Merriam 1994). Därför har fallstudien ansetts vara en bra metod för att 
utforska mitt syfte rörande effekter efter ett införande av ett miljöledningssystem vid företaget 
SSAB Oxelösund AB. I denna uppdragsuppsats är fallstudien kvantitativ, då den har 
genomförts genom användandet av en beräknande värderingsmetod för att kunna jämföra 
företaget med sig självt.  

2.3 Urval av kontaktpersoner 
Då företaget har genomgått organisatoriska förändringar har jag och ledningen utgått ifrån det 
organisationsschema som finns över företagets uppbyggnad för att komma fram till vilka 
enheter som är aktuella för denna studie. För att kunna besvara frågeställningarna har det varit 
väsentligt att jag har kontaktat den person som ansvarar för arbetet med 
miljöledningssystemet vid enheterna. Genom att få tillgång till dessa kontaktuppgifter av 
företagets ledning har detta kunnat uppfyllas. Jag har utgått ifrån att företaget har kunskap om 
vilka kontaktpersoner som varit bäst lämpade att samtala med. Därmed har jag inte ställt 
några ytterligare krav gällande exempelvis kontaktpersonernas kompetens eller antal år som 
ansvarig för miljöledningssystemet.  

2.4 Insamling av kvantitativ data 
Mina frågeställningar rörande de befintliga miljöaspekternas relevans, ifall det har tillkommit 
nya miljöaspekter eller om aspekternas betydelse har förändrats, har kunnat besvaras genom 
informationsutbyte med den kontaktperson som ansvarar för miljöledningssystemet vid varje 
avdelning. Jag valde att ringa eller besöka kontaktpersonerna för att informera om mitt syfte 
med uppsatsen, reda ut eventuella oklarheter samt klargöra vilka material jag önskade få 
tillgång till. Vid samtalen har jag fått tillgång till den senast genomförda revisionen av 
miljöaspektsregistret vid enheterna. Varje kontaktperson har sedan identifierat den data som 
är aktuell för varje miljöaspekt idag. Detta för att jag skall kunna genomföra en ny värdering 
av miljöaspekterna samtidigt som jag fått möjlighet att utvärdera vilken förändring som skett 
över miljöaspekterna sedan miljöutredningen genomfördes år 2001-2002. På så sätt har jag 
kunnat fastställa vilka miljöaspekter som ej längre är relevanta för avdelningen, ifall det 
tillkommit någon ny miljöaspekt samt om det finns miljöaspekter som har ökat respektive 
minskat i betydelse. 

2.5 Bearbetning av material  
Rådata som är ett resultat från bland annat checklistor måste registreras, analyseras och tolkas, 
men det är viktigt att komma ihåg att människan söker efter likheter och skillnader och 
ständigt letar efter det som är viktigt. Siffror som ej är relaterade till varandra har därmed 
ingen betydelse (Bell 1995).  
 
När jag fick tillgång till aktuell data för miljöaspekterna från varje enhet kunde jag börja 
bearbetningen av materialet. Miljöaspekterna registrerades utifrån de grupperingar som 
företaget har beslutat att aspekterna skall sorteras utifrån. Om samtliga miljöaspekter var 
kategoriserade enligt samma grupperingar skulle detta komma att underlätta jämförelsen 
mellan det befintliga och det uppdaterade miljöaspektsregistret. Dessutom kräver ISO 14001 
att det skall införas rutiner över hur företag identifierar och bedömer sina miljöaspekter (Piper 
et al 2001). Miljöaspekterna för varje enhet kategoriserades i sju grupperingar: 
 

• Resursförbrukning – råmaterial, energi och bimaterial/insatsvaror 
• Avfall/Restprodukter 
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• Utsläpp till luft 
• Utsläpp till vatten 
• Markförorening 
• Störning 
• Transporter                                                                                                                                                

 
Genom att dokumentera varje miljöaspekt i ett särskilt dokument för varje enhet kunde nya 
miljöaspektsregister som gäller utifrån 2006 års kvantitativa data formuleras. Om uppgifter 
gällande 2006 års kvantitativa data saknades användes den senast framtagna data för att 
uppdatera miljöaspektsregistren. När registren hade uppdaterats genomfördes en värdering av 
miljöaspekterna för att komma fram till vilka aspekter som bör anses vara betydande 
miljöaspekter vid varje enhet. Värderingen utfördes enligt den redan framtagna 
värderingsmetoden som företaget använder sig utav.  

2.6 Värderingsmetod 
Inom ett miljöledningssystem är identifiering och värdering av miljöaspekterna och dess 
påverkan det första steget för företag att inse sin miljöpåverkan. Det är miljöaspekterna som 
utformar ett effektivt miljöprogram och miljömål som företaget skall arbeta med för att nå 
ständig förbättring (Põder 2006). Alla företag och organisationer som har infört ISO 14001 
har arbetat fram en metod för att kunna bedöma de identifierade miljöaspekternas betydelse. 
För att bedömningen skall kunna genomföras måste metoden innehålla särskilda kriterier för 
att aspekternas betydelse skall bli synliga. Inom ISO 14001 finns inga krav gällande vilka 
kriterier som skall ingå. Istället är det upp till företaget själv att bestämma vad som gör en 
miljöaspekt till betydande. Anledningen är främst att kriterier kommer att ändras då 
kunskapen om olika aspekters miljöpåverkan kommer att öka. Dessutom måste 
bedömningarna ha lokal förankring och ta hänsyn till lokala omständigheter. Metoden som 
företaget använder bör dock ta hänsyn till storleken på miljöpåverkan som aktuella 
miljöaspekter ger upphov till. Det är mer allvarligt om aspekter ger upphov till stor 
miljöpåverkan än om miljöpåverkan är begränsad. Att ta hänsyn till externa intressenters 
synpunkter är likaledes viktigt att beakta. Även om lagen beviljar en viss begränsad 
utsläppsmängd kan närliggande områden uppleva det som miljöpåverkan. 
Bedömningskriterierna som väljs ut måste vara föränderliga över tiden. Genom ökad kunskap 
om vad som är farligt för miljön bör bedömningskriterierna förändras (Piper et al 2001).  
 
För att SSAB Oxelösund AB skall kunna prioritera sina kartlagda miljöaspekter har företaget 
tillsammans med sin externa revisionsbyrå DNV tagit fram en värderingsmetod för att kunna 
prioritera miljöaspekterna, se tabell 1 (Löfblad 2006). Varje miljöaspekt skall prövas mot 
särskilda signifikanskriterier och anges ett värde mellan 1-5, där 1 innebär lägst signifikans. 
Ett totalvärde för miljöaspektens signifikans tas fram genom produkten av de värden som 
angivits för respektive kriterium. Totalvärdet för miljöaspekten möjliggör i första hand en 
prioritering av miljöaspekterna inom varje gruppering. Att göra ett urval av betydande 
miljöaspekter kan ske på många olika sätt, det enklaste är att bestämma en poänggräns och 
ange samtliga miljöaspekter som får högre poäng som betydande. Urvalet av företagets 
betydande miljöaspekter har skett på ett sådant sätt att samtliga miljöaspekter som fått en 
signifikanspoäng högre än 12 har betraktats som betydande miljöaspekter. Inga prioriteringar 
grupperingarna emellan har genomförts (Hägglöf 2001). Dessa urval har även tillgodosetts i 
denna uppsats. Förteckningen över de betydande miljöaspekterna utgör sedan beslutsunderlag 
i målformuleringsprocessen tillsammans med andra faktorer såsom tekniska möjligheter och 
ekonomiska förutsättningar (Lundbergh 2002a).  
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De signifikanskriterier som är aktuella för samtliga grupperingar är: 
 

• Resursförbrukning (ton/år) 
• Restprodukter och avfall (ton/år) 
• Utsläpp till luft och mark (ton/år) 
• Utsläpp till vatten (kbm/år) 
• Omvärldskrav inklusive lagar och tillstånd 

 
I värderingsmetoden värderas miljöaspekterna utifrån de sju kategorierna. Alla aspekter 
numreras, värderas och dokumenteras kategorimässigt, detta för att tydliggöra prioritering av 
miljöaspekterna inom respektive grupp (Lundbergh 2002a).   
 
Tabell 1. SSAB Oxelösund AB: s värderingsmetod (Lundbergh 2002b).  
      Värdering av SSAB Oxelösund AB: s miljöaspekter 2002   

 
I kolumnen miljöaspekt värderas de identifierade miljöaspekterna utifrån vilken kategori de 
tillhör, det vill säga de sju grupperingarna. Exempelvis värderas samtliga miljöaspekter inom 
kategorin resursförbrukning för att sedan värdera miljöaspekterna inom avfall/restprodukter. 
Grupp är en kolumn där en siffra anges för vilken grupp som miljöaspekten tillhör, eller vilket 
samlingsnamn den tillhör (Lundbergh 2002b). Det finns totalt 12 grupper: 
 
1. Kemikalier 
2. Bränslen, oljor och fetter 
3. Tegel och keramiska material 
4. Gaser 
5. Färger och lösningsmedel 
6. Slagg och slaggbildare 
7. Metaller och legeringar 
8. Vatten 
9. Kol och koks 
10. Slam 
11. Filter och fiber 
0. Övrigt 
 
Vilken enhet som är aktuell för miljöaspekten anges i kolumnen enhet. Enhet kan exempelvis 
vara ton, gigawatt eller liter (Lundbergh 2002b). För att kunna genomföra värderingen av 
miljöaspekten måste det finnas kvantitativ data över hur mycket som används av 
miljöaspekten. Det kan röra sig om hur mycket vatten som förbrukas eller hur mycket el som 
används. Data skall sedan transkriberas till ett signifikansvärde mellan 1-5 rörande hur stor 
mängd som används av miljöaspekten. Denna mängd dokumenteras i kriteriet mängd. 
Signifikanskriteriet mängd är aktuellt vid bedömning av resursförbrukning, utsläpp, avfall, 
transporter samt material som följer med produkterna. För att genomföra en bedömning av 
miljöpåverkan används delvis som underlag de 14 miljöhot som enligt Naturvårdsverket är 
aktuella för Sverige. Vid resursanvändning fastställs om det är ändliga resurser eller förnybara 
resurser som används. Vid utsläpp och avfall bedöms om påverkan på miljön är stor eller 
liten. Genom att multiplicera värdet i kriteriet mängd med värdet i kriteriet miljöpåverkan 
resulterar produkten i den totala signifikansen för miljöaspekten. Vad gäller krav och kritik 

  Miljöaspekt Grupp Mängd Enhet Värdering 
Omvärlds- 
uppfattning Kommentarer

NR Resursförbrukning       Mängd Miljöpåverkan Signifikans     
1.1   X Y X * Y           
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från omvärlden samt vad som regleras från lagar och tillstånd gällande miljöaspekten, anges 
detta inom kolumnen omvärldskrav (Lundbergh 2002a). I värderingsmetoden finns en kolumn 
för kommentarer. Kommentarerna fungerar som ett förtydligande över miljöaspekten, 
exempelvis gällande längden på transportsträckor, hur stor tillgången på naturresurser är eller 
hur avfall hanteras (Lundbergh 2002b).  

2.7 Jämförelse mellan miljöaspekterna och dess värdering 
Efter att miljöaspekterna värderats och betydande miljöaspekter för varje avdelning 
prioriterats fram jämfördes dessa med de befintliga aspektregistren. Detta för att kunna 
konstatera och utvärdera vilken förändring som skett gällande miljöaspekterna och deras 
påverkan under tidsperioden mellan de befintliga miljöaspektsregistren och de numera 
uppdaterade miljöaspektsregistren. På så sätt kan den miljönytta som skett i form av 
förändrade miljöaspekter och dess kvantitet vid respektive enhet konkretiseras.  

2.8 Generaliserbarhet 
I människors vardag sker generalisering på ett spontant sätt. Utifrån våra erfarenheter av en 
situation eller en person skapar vi förväntningar om vad som kommer att ske i liknande 
situationer. Även den vetenskapliga kunskapen ställer krav på generaliserbarhet. Det finns 
olika former av generalisering och när det gäller fallstudier så är det främst kvalitativ 
generalisering som är aktuell. Det är speciellt tre former av generaliserbarhet som tas upp när 
det gäller kvalitativ generaliserbarhet. Dessa är naturalistisk-, statistisk- samt analytisk 
generalisering. Naturalistisk generalisering baseras på personlig erfarenhet och blir tydlig av 
en tyst kunskap om hur saker förhåller sig, som sedan utvecklas till förväntningar istället för 
tydliga visioner. Den statistiska generaliseringen är formell och uttrycklig. Generaliseringen 
bygger på undersökningar som baserats på slumpmässigt utvalda personer ur en population. 
Analytisk generalisering går ut på att genomföra en tydligt klargjord bedömning av vad 
resultatet från en undersökning kan ge för instruktion och hjälp för vad som kan komma att 
hända i en annan situation. Den baseras på en jämförelse av likheter och skillnader mellan de 
olika situationerna (Kvale 1997).  

2.8.1 Uppsatsens generaliserbarhet 
Då syftet med denna uppsats endast berör den miljönytta som skett i form av förändrade 
miljöaspekter så har enheter inom hela SSAB Oxelösund AB: s verksamhet tagits med i 
studien. Detta för att få en bättre helhetsbild och bättre generaliserbarhet över vilka faktiska 
förändringar som skett inom respektive enhet. Med tanke på att företaget är unikt inom sitt 
verksamhetsområde kan en generalisering vara svår. Dock anser jag att det finns anledning att 
försöka generalisera resultatet på företag med liknande förutsättningar som SSAB Oxelösund 
AB för att kunna ha ett fungerande miljöledningssystem.  

2.9 Reliabilitet och validitet  
Oavsett vilken metod som används för att samla in information så måste informationen 
kritiskt granskas för att kunna avgöra hur tillförlitlig och aktuell informationen är (Bell 1995). 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett begrepp som innebär att en mätning som genomförs vid 
en särskild tidpunkt skall vid en förnyad mätning ge samma resultat. Begreppet förutsätter 
därmed ett statiskt förhållande (Trost 1994). Något som blir problematiskt både inom 
samhällsforskningen och inom naturvetenskapen, eftersom människans beteende och 
naturvetenskapliga fenomenen ej är statiska eller konstanta. Reliabiliteten inom en 
forskningsmetod antar att om metoden utförs ett upprepande antal gånger så kommer samma 
resultat alltid att uppnås (Merriam 1994).  
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Validitet är ett mått på hur en metod mäter det som syftet vill att den skall mäta. Inom 
kvalitativ forskning är ett av de grundläggande antagandena att verkligheten förändras hela 
tiden. Det är därmed svårt att mäta validiteten (Merriam 1994).  

2.9.1 Uppsatsens reliabilitet och validitet  
Vad gäller uppsatsens reliabilitet anser jag att den är reliabel då studien kan komma att 
upprepas och i så fall kommer att ge samma resultat då tillvägagångssättet är noggrant 
beskrivet.  
 
Eftersom arbetet med miljöledningssystem är baserat på ständig förbättring så förändras 
ständigt sammanhanget. Vilket försvårar möjligheten att mäta validiteten. Denna uppsats 
validitet stärks av att metoden anses vara korrekt och mäta det den skall mäta för att 
uppsatsens syfte skall uppfyllas.  

2.10 Bortfall 
Under arbetet med uppsatsen har det skett förändringar inom företagets elektroniska 
dokumenthanteringssystem. Det har lett till att dokument som tidigare varit tillgängliga på det 
interna nätet har varit oåtkomliga under denna förändringsfas, vilket har resulterat i att 
samtliga dokument inte har kunnat användas som underlag för denna uppsats. Detta medför 
att de berörda avdelningarna studeras utifrån de dokument som är tillgängliga. Det har ej 
heller varit möjligt att komma fram till aktuell kvantitet rörande samtliga miljöaspekter vid 
specifika enheter på grund av olika orsaker. När detta har påträffats angivs det under 
resultatredovisningen.   

3 Resultat och diskussion 

3.1 Utvärdering av miljöaspekterna och dess värdering 
Som tidigare nämnts i uppsatsen har utvärderingen genomförts på ett sådant sätt att företagets 
avdelningar som ingick i den stora miljöutredningen som påbörjades år 2001 och därmed fick 
sina miljöaspekter kartlagda och värderade, har i denna studie jämförts med sig själva genom 
att studera miljöaspekterna och dess kvantitet som är aktuell för år 2007. Genom att 
miljöaspekterna blivit uppdaterade har en ny värdering av miljöaspekterna kunnat 
genomföras. På så sätt kan den miljönytta som skett under tidsperioden 2001-2007 kunnat 
konkretiseras i form av förändrade miljöaspekter.  
 
Med tanke på de organisatoriska verksamhetsförändringar som har skett inom företaget har 
miljöledningssystemet inom vissa avdelningar kommit att delas upp på de mindre avsnitten. 
Vilket medför att det idag hos vissa avdelningar ej finns något övergripande 
miljöledningssystem, utan systemet finns på avsnittsnivå. Dessa förändringar medför att vissa 
avdelningar idag omfattas av fler eller färre avsnitt. De nyligen genomförda förändringarna 
visar att det finns oerfarenhet gällande hur miljöledningssystemet skall hanteras inom den nya 
strukturen med avdelningar och avsnitt. Detta är dock någonting som det arbetas med inom 
respektive avdelning för att åtgärda. Efter den genomförda miljöutredningen har avdelningar 
slagits samman och innehåller andra avsnitt samtidigt som vissa delsystem har blivit avsnitt, 
vilket kan resultera i större eller mindre miljöpåverkan hos miljöaspekterna jämfört med 
tidigare miljöaspektsregister eftersom verksamhetens organisationsstruktur inte ser likadan ut 
som åren innan. Denna organisationsförändring komplicerar möjligheten till jämförelse av 
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miljöaspekterna under tidsperioden 2001-2007. Det framgår i resultatredovisningen då detta 
råder.  
  
Alla avdelningar har ändå lyckats organisera sitt miljöledningssystem så att det är anpassat 
efter avdelningens utformning. Detta försvårar dock möjligheten till jämförelse av systemen 
avdelningarna emellan. Kontaktpersonerna vid de olika avdelningarna har framhävt 
problematiken med omsättning av personal. Ett problem som blir märkbart då personer som 
antas ha kunskap inom avdelningens arbete med miljöledningssystemet inte haft möjlighet till 
att sätta sig in i arbetet och vad det innebär. Anledningen är, anser jag, att arbetet med 
miljöledningssystemet är alltför byråkratiskt. Detta är något som inte är unikt för SSAB 
Oxelösund AB utan är kritik som många företag och organisationer riktar mot standarden 
(Axelsson et al 2003).  
 
Då enheternas datum för senaste revision av miljöaspektsregisten skiljde sig åt har det skett 
olika stora förändringar vid respektive enhet. Detta är något som bör beaktas vid tolkning av 
resultatet. Stor miljönytta kan ha skett trots att det inte syns i denna studie, vilket kan bero på 
att det varit en kortare tidsperiod mellan revidering och värdering av miljöaspekterna vid den 
specifika enheten.  
 
Avdelningarna har valt olika signifikanspoäng som avgränsning för att särskilja de betydande 
miljöaspekterna från samtliga miljöaspekter. Därmed bör ingen avgörande jämförelse ske 
mellan de olika avdelningarna för att påvisa inom vilken enhet störst miljöförbättring har 
skett.  
 
Inom tre avdelningar har det försvunnit miljöaspekter, dock har miljöaspekternas kvantitet 
och betydelse förändrats inom de flesta avdelningarna. Det har tillkommit miljöaspekter inom 
fyra avdelningar.  
 
Värderingsmetoden som används vid företaget för att fastställa de betydande miljöaspekterna 
är framtagen av konsultbyrån DNV. För att värderingen av miljöaspekterna skall vara möjlig 
att följa är det viktigt att företaget använder en värderingsmetod som tydligt visar vilka 
kriterier som används för att bedöma miljöaspekterna. Den största anledningen till att 
bedömningen skall vara möjlig att spåra är att bedömningen riskerar att bli subjektiv. Detta 
för att betydelsen av de olika kriterierna är beroende av den som utför bedömningen (Piper et 
al 2001). Därmed är det viktigt att metoden är väl dokumenterad för att avdelningarna inom 
företaget skall kunna genomföra värderingen av sina miljöaspekter på ett korrekt sätt. 
Att varje miljöaspekt värderas på en skala 1-5 under varje signifikanskriterium förenklar 
värderingen och beslutet om storleken på miljöaspektens mängd och miljöpåverkan. Fler 
respektive färre värden skulle försvåra uppfattningen om miljöaspektens betydelse, eftersom 
miljöaspekterna jämförs sinsemellan i ett försök att genomföra en så trogen och rättvis 
värdering som möjligt. Det som har varit för komplext att bedöma i denna studie är 
omvärldens uppfattning om miljöaspekten. Då jag inte haft möjlighet att införskaffa kunskap 
om detta har jag utgått ifrån att uppfattningen är densamma idag som den var då den senaste 
revisionen av miljöaspektsregistren genomfördes hos samtliga enheter.  
 
Dokumentet som berör värderingsmetoden bör dock uppdateras då de tidigare genomförda 
värderingarna vid avdelningarna visar att kriteriet grupp som ingår i värderingsmetoden inte 
används. Att det inte används kan förklaras med att det uppfattas som en extra kategorisering 
av miljöaspekten eftersom det redan finns sju identifierade grupperingar att utgå ifrån. 
Samtidigt som det går att läsa i metoden att miljöaspekterna skall bedömas mot 
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Naturvårdsverkets 14 miljöhot. Dessa miljöhot har numera översatts till de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen.  
 
Att det skett förändringar gällande miljöaspekternas kvantitet inom samtliga avdelningar visar 
att miljöarbetet har givit resultat. Samtidigt som en ökad produktion hos företaget leder till en 
ökning av vissa miljöaspekters kvantitet. Detta är något som är viktigt att beakta och ta 
hänsyn till för att kunna utvärdera miljönyttan av miljöledningssystemet. Utvärderingen av 
miljöaspekterna visar att varje avdelning har tagit till sig miljöledningssystemet och utformat 
det på sitt sätt för att det skall passa varje avdelning. Dock råder det variation mellan 
avdelningarna gällande signifikanspoängen för de betydande miljöaspekterna. Om 
signifikanspoängen vore konsekvent för hela företaget så skulle detta underlätta en jämförelse 
avdelningarna emellan för att kunna fastställa inom vilken enhet eller avdelning som den 
största specifika miljöaspekten återfinns. Att det råder skillnad gällande signifikanspoängen 
innebär däremot inte att avdelningarna inte arbetar med miljöaspekter som har en lägre 
signifikans. En del avdelningar har inte möjlighet att arbeta med vissa miljöaspekter som 
enligt värderingen fastställdes till betydande miljöaspekter. I sådana fall väljer avdelningen att 
arbeta med en annan miljöaspekt som de på egen hand kan påverka i positiv riktning.  
 
Valsverk och Efterbehandling och Härdning har valt annorlunda kriterium för mängd än 
övriga avdelningar. Något som kan förklaras med att det är stora skillnader gällande 
miljöaspekternas mängd inom avdelningarna. Då Valsverk och Efterbehandling och Härdning 
använder mindre mängder av sina miljöaspekter har de valt att anpassa mängdkriterierna efter 
detta.   

3.1.1 Grovplåt  

3.1.1.1 Service 
Avdelningen Service består idag av fyra avsnitt. Inom Service finns det ett stort antal olika 
miljöaspekter, för att få en bättre översikt och kontroll över dessa har avdelningen valt att dela 
upp sina miljöaspekter utifrån de fyra avsnitten. Av dessa fyra avsnitt finns det två som 
omfattades av den tidigare miljöutredningen, avsnitten utgjorde då två delsystem. Orsak till 
att de övriga två inte har miljöaspekter från år 2001 beror på de organisationsförändringar 
som skett. För att få kontroll över avdelningens samtliga avsnitt och dess miljöaspekter 
kommer åtgärder att vidtas inom en snar framtid. Idag finns det tillgång till tre av avsnittens 
miljöaspektsregister som är aktuella år 2007. Avsnittet som saknas har inget eget 
miljöledningssystem utan ingår i de tre övriga.  
 
Avsnitten som både har ett gammalt och ett uppdaterat miljöaspektsregister har det både 
tillkommit samt försvunnit miljöaspekter. Det har även skett förändringar gällande 
miljöaspekternas kvantitet. De två avsnitten genomför årligen en revision av 
miljöaspektsvärderingen, något som även skall övergå till rutin för de övriga avsnitten. De tre 
avsnitten som i år har genomfört en värdering av sina miljöaspekter har valt att sortera 
miljöaspekterna utifrån en signifikanspoäng som är minst 15 poäng. 
 
Många av de identifierade miljöaspekterna hanteras genom återvinning vilket får anses leda 
till en förbättring vad gäller aspekternas miljöpåverkan. Återvinningen genomförs av SSAB 
Oxelösund AB: s dotterbolag Merox AB som bedriver sin verksamhet inom SSAB Oxelösund 
AB: s område. Miljöaspekterna som främst är aktuella för denna avdelning berör transporter 
och avdelningen är medveten om denna påverkan och utbildar sina förare i Eco-Driving för 
att kunna köra transporterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Dessutom har ett 
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transportsystem tagits fram för att förarna skall kunna planera och effektivisera sina körningar 
för att undvika överflödiga transportsträckor, något som resulterar i tidsbesparing och mindre 
påverkan på miljön.  

3.1.1.2 Valsverk 
Valsverket består idag av ett avsnitt. Deras senaste version av miljöaspektsregister samt 
värdering av miljöaspekterna skedde år 2002. Valsverket har genomfört samma 
bedömningskriterier som övriga enheter vid verksamheten. Däremot är mängdkriterierna 
annorlunda i förhållande till den framtagna värderingsmetoden.  
 
Då värderingen genomfördes valdes 8 poäng som lägsta signifikanspoäng för att kunna 
sortera fram de betydande miljöaspekterna. Miljöaspekterna som blev betydande var främst 
sådana miljöaspekter som avsnittet inte kan åtgärda på egen hand utan måste åtgärdas på ett 
företagsövergripande nivå. Valsverket har byggt upp sitt miljöledningssystem på så sätt att 
avdelningens miljöaspektsregister och värdering av miljöaspekter genomförs fyra gånger per 
år då avdelningens skyddsgrupp har möte. Då sammanräknas och värderas det totala värdet 
för avdelningen. Då ledningen har sin genomgång en gång per år redovisas miljöaspekterna 
och dess värdering.  
 
På grund av förändringar i dokumenthanteringen hos avdelningen har en uppdaterad version 
av Valsverkets miljöaspektsregister samt en värdering av miljöaspekterna inte varit möjlig att 
få tillgång till. Däremot finns det dokument som berör rutiner för hur miljöaspekter skall 
identifieras och värderas, samt hur de betydande miljöaspekterna som fastställdes år 2002 
skall kontrolleras och hur uppföljningsarbetet skall gå till.  

3.1.2 Råjärn och Energi 

3.1.2.1 Energi och kokstillverkning 
Energi och kokstillverkningen genomförde sin senaste revision av miljöaspektsregistret och 
en värdering av miljöaspekterna år 2006. Uppdateringen anses därmed vara aktuell och därför 
har ingen revision av miljöaspekterna genomförts i denna studie. Miljöaspekterna som är 
aktuella för avdelningen är både sådana som avdelningen själv kan arbeta med och aspekter 
som företaget endast på en övergripande nivå kan påverka. För att värdera miljöaspekterna 
har avdelningen beslutat att aspekter med lägst 12 i signifikanspoäng skall anses vara 
betydande miljöaspekter.  
 
Denna signifikansnivå användes även då miljöaspekterna identifierades och värderades år 
2002. Jämförelse av de två värderingarna visar att det skett en förändring vid avdelningen 
gällande miljöaspekter och dess signifikanspoäng. Två miljöaspekter har tillkommit under den 
senast genomförda revisionen samtidigt som en miljöaspekt idag ingår i en annan miljöaspekt. 
De flesta miljöaspekter har dock samma signifikanspoäng som i den tidigare genomförda 
värderingen, även om det skett förändringar gällande miljöaspekternas kvantitet.  
 
Vid Energi och kokstillverkning finns ett stort antal miljöaspekter. Många miljöaspekter inom 
avdelningen saknar uppgifter över kvantitet vilket försvårar möjligheten till utvärdering av 
den miljönytta som skett. Utvärderingen försvåras även av att två delsystem som berördes av 
den tidigare genomförda miljöutredningen har slagits samman till att utgöra denna avdelning. 
De två delsystemen använde olika enheter för att fastställa miljöaspekternas kvantitet vilket 
har komplicerat möjligheten att summera delsystemens kvantitetsdata för respektive 
miljöaspekt från år 2001. 
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De flesta miljöaspekterna som är aktuella för avdelningen är miljöaspekter som utgör delar i 
avdelningens verksamhet. Utan aspekterna skulle inte en produktion av koks kunna ske och 
därmed skulle företaget få importera större mängder koks från utlandet. Detta försvårar 
arbetet med de betydande miljöaspekterna. Därför har avdelningen prioriterat miljöaspekter 
som de själva kan påverka och arbeta med. För att säkerställa hur arbetet med miljöaspekterna 
skall genomföras har avdelningen infört så kallade statuskoder. Statuskoderna visar om 
problemet utreds eller om åtgärder genomförs eller planerar att genomföras. De miljöaspekter 
som enligt värderingen fastställdes till att vara betydande miljöaspekter har planerade åtgärder 
identifierats, arbetet med åtgärderna har påbörjats på ett antal av de betydande 
miljöaspekterna.  

3.1.2.2 Råjärnstillverkning 
Den senaste uppdatering och värdering av miljöaspektsregistret vid Råjärnstillverkningen 
skedde år 2004. Signifikanspoängen fastställdes till minst 12 poäng för att miljöaspekten skall 
anses vara betydande. Delar av Råjärnstillverkningens miljöaspekter har kunnat uppdateras 
för denna studie gällande kvantitetsdata från år 2006. Vid avsaknad av aktuell data har 
jämförelse genomförts utifrån data från den senaste genomförda uppdateringen år 2004.  
 
För att fastställa de betydande miljöaspekterna utifrån aktuell kvantitetsdata användes samma 
signifikanspoäng som vid tidigare revision för att tydliggöra de förändringar som skett. De 
miljöaspekter som har uppdaterats visar på att det skett både en ökning och en minskning av 
miljöaspekternas kvantitet. Värderingen visar att det skett en förändring gällande ett antal 
miljöaspekters signifikans. Ett flertal miljöaspekter har fått en ökad signifikanspoäng då 
kvantiteten har ökat avsevärt. Ett problem med de betydande miljöaspekterna som är aktuella 
för avdelningen är att de flesta är miljöaspekter som är för stora för att ett förbättringsarbete 
skall kunna ske inom avdelningen. Det är miljöaspekter som måste tas om hand på en 
företagsövergripande nivå, samtidigt som en del miljöaspekter får stor betydelse eftersom 
verksamheten grundar sig på icke-förnyelsebara råvaror. En miljöaspekt har tillkommit sedan 
den övergripande miljöutredningen genomfördes.  
 
Kvantiteten för en del miljöaspekter har under den studerade tidsperioden ökat avsevärt. 
Anledningen är att det under år 2006 skedde en stor ombyggnad inom avdelningens 
verksamhet vilket medförde att det skedde diverse komplikationer. Därför har en del 
miljöaspekters kvantitet ej kunnat fastställas. Samtidigt som det försvårar möjligheten att 
utvärdera om kvantitetsökningen som skett är relevant för den verksamhetsförändring som 
skett, eller om ökningen är orimlig och bör ses över.  

3.1.3 Ämne 

3.1.3.1 Stålverk 
Stålverket är den avdelning som visat på störst förändring gällande miljöaspekterna och dess 
kvantitet. Detta kan förklaras med att den senast genomförda kartläggningen och värderingen 
av miljöaspekter skedde år 2001. Därefter har det skett stora förändringar inom avdelningen 
vad gäller personalomsättning samt utbyggnad av avdelningens verksamhet. Uppdatering och 
värdering av miljöaspekterna som genomfördes i och med denna uppsats är baserade på 2006 
års kvantitetsdata. Insamlingen av kvantitativa data över Stålverket genomfördes i år av en 
annan anställd än vad som skedde i och med miljöutredningen år 2001, och detta kan leda till 
olika sätt att samla in kvantitativa data, vilket i sin tur kan medföra märkliga jämförelsevärden 
mellan de olika värderingarna. Samtidigt har de största förändringarna inom företagets 
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verksamhet skett inom Stålverket mellan tidsperioden 2001 och 2006, vilket bör påverka 
miljöaspekternas kvantitet. Data över samtliga miljöaspekter lyckades inte att tas fram under 
tidsramen för uppsatsen, något som kommer att fullföljas under året för att värderingen skall 
bli komplett.   
 
De uppdateringar som har genomförts visar att det skett en förändring och att ett antal 
miljöaspekter ej längre är aktuella för Stålverket. Även förändringar i miljöaspekternas 
kvantitet har skett. Miljöaspekterna som finns inom Stålverkets verksamhet är många och 
omfattande. För att särskilja aspekterna åt har avdelningen antagit att miljöaspekter med 
signifikanspoängen 12 eller mer bör anses som betydande. Det har hittills resulterat i väldigt 
många miljöaspekter att arbeta med. Därför har avdelningen valt att genomföra en prioritering 
av de betydande miljöaspekterna som de formulerar miljömål kring.  
 
Under detta år kommer dessutom fler förändringar att ske inom avdelningen. Därmed 
rekommenderas att en uppdatering av miljöaspektsregistret och att en ny värdering av 
miljöaspekterna genomförs efter att dessa förändringar har genomförts. Anledningen är 
miljöaspekterna och den kvantitet som är angiven för dem idag kan komma att förändras i och 
med verksamhetsförändringarna som sker inom Stålverket.  

3.1.4 Härdning 

3.1.4.1 Efterbehandling och Härdning 
Efterbehandling och Härdning är egentligen två separata avdelningar. Inom avdelningarna 
ingår det totalt sex olika avsnitt. Då avdelningarnas verksamhet följer varandra åt har de valt 
att hantera och värdera miljöaspekterna med hjälp av en processanalys. Genom att 
dokumentera samtliga miljöaspekter i separata dokument för avsnitten kan varje avsnitt se sin 
miljöpåverkan. Samtidigt som en summering av samtliga avsnitts miljöaspekter resulterar i 
information över den totala kvantiteten som Efterbehandling och Härdning påverkar varje 
miljöaspekt. Sammanställningen visar även inom vilket avsnitt som den största inverkan på 
miljön återfinns för varje miljöaspekt. Den totala kvantiteten används sedan som underlag i 
värderingen av miljöaspekterna. 
 
Inom dessa avdelningar betraktas de miljöaspekter som har en signifikanspoäng som är 8 
poäng eller mer som betydande miljöaspekter. År 2002 genomfördes en värdering av 
avdelningens miljöaspekter och i januari 2006 reviderades värderingen. Därför har ingen 
revision av underlaget genomförts i samband med denna uppsats. Jämförelse med den gamla 
miljöutredningen visar att ingen miljöaspekt har tillkommit eller försvunnit från avdelningen. 
Däremot har det skett flest förändringar gällande miljöaspekternas kvantitet och 
signifikanspoäng inom Efterbehandling och Härdning. Många miljöaspekter har minskat i 
kvantitet vilket visar att miljöarbetet har givit ett positivt resultat. Samtidigt är de flesta 
miljöaspekterna vid avdelningarna sådana aspekter som avdelningarna kan arbeta med själva. 
 
Att det skett en ökning av några miljöaspekters signifikanspoäng kan förklaras med att 
aspekterna är beroende av den verksamhet som bedrivs. Eftersom det skett en ökad 
produktion vid företaget medför detta att det sker en ökning av miljöaspekternas kvantitet 
inom avdelningen.  
 
Efterbehandling och Härdning använder samma mängdkriterier som Valsverket när deras 
miljöaspekter skall bedömas.  
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Resultatet i denna uppsats skulle ha blivit än mer givande om de anställda som ansvarar för 
miljöarbetet inom avdelningarna hade identifierats tidigare. På så sätt skulle informationen 
rörande uppsatsens syfte kunnat klargöras tidigare och möjligheten att få tillgång till samtliga 
dokument hade blivit större. Dokumenten kunde då ha gjorts tillgängliga innan 
dokumenthanteringssystemet förändrades. Detta hade möjliggjort att mer resurser kunde ha 
lagts ned på analysen av miljöaspekterna och dess värdering. 

3.2 Vilken miljönytta har ISO 14001 givit SSAB Oxelösund AB 
Generellt sett har miljönyttan med miljöledningssystemet ISO 14001 vid SSAB Oxelösund 
AB inte givit någon större förbättring gällande avlägsnandet av miljöaspekter. Däremot har 
det inom samtliga avdelningar skett förbättringar kring aspekternas kvantitet, vilket tyder på 
att företaget och avdelningarnas miljöarbete har givit resultat. Likväl finns det miljöaspekter 
som har ökat i kvantitet vilket kan leda till ett ifrågasättande av miljöarbetet och dess resultat. 
De miljöaspekter som har identifierats i denna uppsats som har ökat i kvantitet, går att 
förklara med att dessa hänger samman med den ökning av produktionen som skett inom 
SSAB Oxelösund AB. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan ha skett en effektivisering av 
avdelningarnas verksamhet och även miljöaspekternas kvantitet, för att arbetet skall kunna 
utföras på ett mer effektivt och resurssnålt sätt.  
 
Att studera SSAB Oxelösund AB som en fallundersökning har givit resultatet att företaget kan 
kombinera affärsintressen med miljöförbättringar. En ökad produktion behöver alltså inte leda 
till mer påverkan på miljön. Miljöförbättringar har i SSAB Oxelösund AB: s fall skett i form 
av förändrad och förbättrad kvantitet gällande miljöaspekter inom samtliga avdelningar. Detta 
är något som bör lyftas fram med tanke på att ISO 14001 har fått kritik för att standarden 
riskerar att leda i fel riktning med en svag hållbarhet och förbättring. Anledningen är att ISO 
14001 tillåter att företag utgår från sina affärsintressen när de arbetar med miljöfrågor och hur 
de väljer att formulera sina miljömål. Den stora frågan som företag måste ställa sig när det 
gäller sitt miljöarbete är hur de på bästa sätt skall kombinera sina vinstintressen med naturens 
intressen. Eftersom ISO 14001 tillåter företags vinstintressen att styra de beslut som fattas, 
finns det risk för att miljöledningssystemet leder åt motsatt riktning. För att undvika detta är 
det av stor vikt att företagen själva inser sitt ansvar både gällande sin egen och miljöns 
hållbarhet och utveckling (McDonach & Yaneske 2002).  
 
Att försöka utvärdera vilken miljönytta som ISO 14001 har givit SSAB Oxelösund AB är 
komplext. Anledningen till detta är att effekterna av ett miljöledningssystem inte går att 
identifiera direkt. Därför är det viktigt att ha tålamod och ta hänsyn till att systemet baseras på 
ett långsiktigt och ett kontinuerligt arbete. Dessutom garanterar inte miljöledningssystemet att 
det leder till en miljöförbättring, utan systemet bör ses som ett verktyg som företag använder 
sig utav för att nå ständig förbättring och förbättrad miljöprestanda (Lozano & Vallés 2007). 
Tanken bakom ISO 14001 är att företagen själva skall komma underfund med sin egen 
miljöpåverkan och vilka förbättringsåtgärder de bör vidta. Antaganden görs om att ju bättre 
miljöledningssystem som företaget upprättar, desto bättre blir resultatet i form av förbättrad 
miljöprestanda (Vastag & Melnyk 2002).  
 
Positiva effekter av ett miljöledningssystem syns främst inom den ekonomiska delen hos ett 
företag. Det kan vara i form av minskad konsumtion av råmaterial och förbättrad image. 
Samtidigt kan företag ofta vara oroliga och vill få kontroll över de aktiviteter som ligger till 
grund för själva produktionen som till exempel energiförbrukning och utsläpp till mark och 
vatten (Lozano & Vallés 2007). Dessa positiva faktorer går att identifiera med SSAB 
Oxelösund AB som genom att implementera sitt miljöledningssystem inom samtliga av 
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företagets avdelningar har lyckats få kontroll över sina miljöaspekter och hur stor påverkan på 
miljön de har. Då företaget är världsledande inom sin bransch får deras miljöarbete enligt ISO 
14001 ses som ett sätt att förstärka deras topposition inom stålindustrin. Ett annat viktigt 
resultat som går att se utifrån införandet av miljöledningssystemet är att kvantiteten hos ett 
stort antal miljöaspekter inom SSAB Oxelösund AB har minskat och därmed förbättrats. 
Samtidigt utgör de miljöaspekter som har ökat i kvantitet till något som företagets berörda 
avdelningar kommer att försöka åtgärda. Denna medvetenhet om miljöaspekter och 
möjligheten till påverkan kan vara ett resultat av införandet av miljöledningssystemet (Vastag 
& Melnyk 2002).  
 
Ett miljöledningssystem kräver en ordentlig dokumentering av företags miljöarbete. Något 
som medför att mätningar blir mer strukturerade och utförligare genomförda (Vastag & 
Melnyk 2002). Detta stämmer överens med SSAB Oxelösund AB då det under denna uppsats 
har varit möjligt att få tillgång till större delen av de kvantitativa data som behövdes för att 
kunna uppdatera avdelningarnas miljöaspekter. Många avdelningar har lyckats genomföra 
målet med att införa rutin över uppdatering av miljöaspekterna och att genomföra en 
värdering av dessa. Övriga avdelningar har påbörjat eller redan inlett sitt arbete med ett 
införande av en rutin, vilket bör anses som positivt. Arbetet med att införa rutiner har 
försvårats med tanke på att det har skett förändringar inom företagets organisation. Att det 
sker organisationsförändringar beror på de förnyelser som sker i samhället. Ny teknik och ny 
kunskap leder till förändringar i organisationer, samtidigt som de anställda kan ha krav och 
önskemål på hur organisationsstrukturen skall drivas i bestämda riktningar. Förändringar 
inom en organisation kan även bero på tekniska och ekonomiska förhållanden som påverkar i 
särskilda riktningar. När samhället förändras på många områden följer organisationerna efter. 
Detta sker dock inte per automatik och går inte särskilt fort att genomföra. Dessutom behöver 
inte förändringarna inom organisationen ta samma riktning som förändringarna i samhället 
(Bakka et al 2001). 
 
Att genomföra arbetet med att identifiera sin verksamhets miljöpåverkan är ett omfattande 
arbete. Identifieringen ger företaget en förståelse för vilka olika sorters miljöpåverkan som 
verksamheten har (McDonach & Yaneske 2002). Många företag upplever att identifiering och 
värdering av miljöaspekter är ett av de svåraste momenten inom ISO 14001. Denna process 
försvåras något då det inte finns någon tydlig definition över vad en miljöaspekt egentligen är 
(Põder 2006). För att kunna fastställa mål som företaget sedan skall arbeta med är det viktigt 
att en värdering av miljöaspekterna sker för att kunna sortera ut de betydande 
miljöaspekterna. Värderingen av miljöaspekterna är av stor vikt då det är kring denna som 
företaget baserar sitt miljöarbete kring. Eftersom det inom ISO 14001 saknas ett 
tillvägagångssätt för hur värderingen skall genomföras är det upptill företagen själva att 
komma framtill en rättvis metod (McDonach & Yaneske 2002).  
 
SSAB Oxelösund AB har tillsammans med sin konsultfirma lyckats ta fram en metod för att 
värdera sina miljöaspekter. Genom att företaget har dokumenterat värderingsmetoden och hur 
identifieringen av miljöaspekter skall genomföras har de reducerat svårigheterna med att 
identifiera miljöaspekterna och att värdera dessa.  
 
Att miljönyttan inte visat sig vara särskilt stor gällande avlägsnande av miljöaspekter för 
SSAB Oxelösund AB skulle kunna förklaras med företagets typ av verksamhet. Företag som 
är processrelaterade har mindre möjlighet att påverka processerna eftersom att det är 
processerna som utgör själva företaget. Dessa processer är dessutom starkt sammankopplade 
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med de mer långsiktiga förändringarna som sker inom processdesign (Vastag & Melnyk 
2002).   

3.3 Möjligheter att effektivisera ett miljöledningssystem 
För att kunna effektivisera ett miljöledningssystem är det viktigt att företaget tänker över vad 
syftet med införskaffandet och användandet av ett miljöledningssystem är. Ett syfte kan vara 
att företaget vill använda systemet för att kunna marknadsföra sig som ett miljömedvetet 
företag. Ett annat företag kan använda det för att få en bra översikt över den senaste tekniken 
på marknaden, för att kunna förändra sin verksamhet så att den baseras på miljövänlig teknik. 
Syftet kan skilja sig markant mellan företag och därmed även arbetet som läggs ned på 
miljöledningssystemet (Vastag & Melnyk 2002). 
 
Det är viktigt att företag ser miljöledningssystem som ett verktyg som kan användas till 
många olika saker. Företag som har implementerat miljöledningssystem ser som den bästa 
effekten av införandet att systemet har hjälpt dem att uppnå miljömål och att erhålla fördelar. 
Processen med ISO 14001 har hjälpt företagen att formulera specifika och uppnåeliga 
miljömål och att implementera lämpliga åtgärder för att uppnå målen. Ett annat sätt att 
använda miljöledningssystem på kan vara att företag kan hålla sig uppdaterade kring andra 
möjliga tillvägagångssätt för att förbättra sin miljöprestanda, då lämpliga åtgärder inte finns 
tillgängliga på marknaden ännu (Vastag & Melnyk 2002).  
 
Många företag har kommenterat att det som de har upplevt som det svåraste med ett 
miljöledningssystem är att förändra attityden hos kunder och anställda (Vastag & Melnyk 
2002). Om attityden förändras och miljökunskapen och förståelse för dagens miljöproblem 
förbättras ökar även möjligheten till en effektivisering av ett miljöledningssystem. Många 
företag låter idag miljökonsulter bygga upp miljöledningssystemet och litar på deras 
miljökunskap, vilket kan leda till att systemet blir ett fristående system istället för integrerat 
med företagets andra system, samtidigt som kunskap kring vad ett miljöledningssystem är och 
vad det kan omfatta saknas (Axelsson et al 2003).   
 
Eftersom företagen själva får bestämma vilken nivå de skall ha på sitt miljöarbete och hur 
stränga miljömål de vill formulera påverkar detta effekten av ett miljöledningssystem. 
Studier visar att företag främst väljer att formulera miljömål där regleringar är möjliga att 
förvänta sig, där det är möjligt att göra kostnadsbesparingar eller där en påtaglig förbättring 
syns. Tillvägagångssättet är förståeligt men behöver inte vara det mest effektiva sättet att 
använda sig av ett miljöledningssystem på. Systemet kan leda till en mer förbättrad 
miljöprestanda om företag formulerar miljömålen mer närliggande de övergripande 
miljöprioriteringarna som görs. Dagens miljöproblem får anses vara globala då det sällan är 
ett ensamt företag som har orsakat problemet på egen hand. Därmed bör miljöprioriteringar 
göras på regional, nationell och internationell nivå. Prioriteringarna bör baseras på 
vetenskapliga och politiska beslut. Detta är särskilt viktigt vid prioritering av vilka 
miljöproblem som är mest allvarliga, något som inte kan utföras hos företagen själva. De 
nationella miljöplanerna som många länder har satt ut finns även att tillgå på regional nivå. 
Problematiken ligger dock i att informationen inte alltid är möjlig att tillgå eller att 
informationen är formulerad på ett sådant sätt att det inte är aktuellt för företagens behov att 
arbeta med (Steger 2000).  
 
SSAB Oxelösund AB har endast varit certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2004. Med tanke 
på att arbetet med ett miljöledningssystem är en ständigt pågående process är det viktigt att 
inte vara för ivrig när det gäller att utvärdera miljönyttan. Det krävs att ett 
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miljöledningssystem används under en lång tid för att det skall leda till konkret 
miljöförbättring i form av minskade luftutsläpp eller resursförbrukning. Därför är det viktigt 
att företag frivilligt väljer att arbeta med ett system som leder till förbättrad miljöprestanda 
främst i ett långsiktigt perspektiv. Många företag har idag olika system för miljö, säkerhet, 
kvalitet och arbetsmiljö. För att effektivisera hanteringen av dessa väljer alltfler att integrera 
systemen till ett gemensamt system. Anledningen är att samla alla definitioner och generella 
processer i ett samlat dokument. De mer specifika detaljerna för varje system hanteras dock i 
särskilda kapitel i det gemensamma systemet (Steger 2000).   

3.4 Förslag på fortsatt tillvägagångssätt för SSAB Oxelösund AB 
Resultatet av denna studie visar att det saknas kompletta värderingar av miljöaspekter för två 
avdelningar. Detta är något som bör åtgärdas innan 2007 års utgång för att 
miljöaspektsregistret och värderingen av miljöaspekterna skall vara aktuella. Stålverket bör 
genomföra en ny värdering av sina miljöaspekter så snart som verksamhetsförändringarna är 
genomförda. Anledningen är att förändringarna kommer leda till förändringar i miljöaspekter 
och dess kvantitet. Åtgärder bör vidtas gällande dokumenthanteringssystemet vid Valsverket 
så att avdelningens identifiering och värdering av miljöaspekter efter år 2002 blir tillgänglig.   
 
Värderingsmetoden bör ses över gällande kriteriet grupp och eventuellt avlägsna kriteriet då 
det idag inte används av de studerade avdelningarna. Alternativt bör syftet med kriteriet ses 
över och klargöras för avdelningarna varför kriteriet skall användas. Metoden bör även 
uppdateras så att den omfattar de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Dessa mål har idag ersatt de 
tidigare 14 miljöhoten som Naturvårdsverket arbetat fram. På en företagsövergripande nivå 
kan SSAB Oxelösund AB välja att arbeta gentemot dessa miljökvalitetsmål. På detta sätt kan 
företaget även ta kontroll över de större miljöaspekter som är för omfattande för att arbetet 
skall kunna genomföras på avdelningsnivå.  
 
Om samtliga avdelningar använder sig av en bestämd signifikanspoäng för att identifiera 
betydande miljöaspekter kommer detta att underlätta en jämförelse av de olika avdelningarnas 
miljöaspekter. Detta underlättar även för företaget ett sammanställande av de betydande 
miljöaspekterna som är aktuella för den totala verksamheten. Idag försvåras detta då 
avdelningarna kan ha värderat miljöaspekterna olika på grund av skillnader i 
signifikanspoängen.  
 
För att underhålla de anställdas miljökunskap och kunskapen om miljöledningssystem bör 
företaget införa årliga utbildningsträffar för att säkerställa att kunskapen bibehålls och 
aktualiseras.   
 
Genom att integrera företagets miljöledningssystem med de övriga systemen inom 
verksamheten kan en effektivisering av hanteringen uppnås. Att samla definitioner och 
generella processer i ett gemensamt dokument kan öka möjligheten att integrera systemen i 
den dagliga verksamheten.  

4 Slutsatser 
Denna fallstudie har visat att beroende på vilken verksamhet som studeras kan det kan vara 
svårt att utvärdera den miljönytta som skett i form av förändrade miljöaspekter. Orsaken i det 
här fallet är att SSAB Oxelösund AB får anses vara ett företag med en processtyrd 
verksamhet. Det är processerna som styr vilka tekniska förändringar som kan ske inom 
företaget, något som begränsar möjligheten till att förändra en del miljöaspekter. Trots detta 
har SSAB Oxelösund AB visat genom denna studie att de med hjälp av ISO 14001 kan 
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åstadkomma miljöförbättrande åtgärder och samtidigt öka sin produktion. Det resultatet stöds 
även av andra studiers resultat kring företags positiva inställning till miljöledningssystem.  
 
Ett problem som belyses i denna uppsats är att om ett miljöledningssystem inte är fullständigt 
integrerat i företagets övriga system kan de organisatoriska förändringarna som ständigt sker 
påverka miljöledningssystemet på ett negativt sätt. Denna fallstudie visar att 
miljöledningssystemet inte har hunnit anpassats på ett sätt som följer organisationsstrukturen.  
Det kan även förklaras med att ett miljöledningssystem är en ständigt pågående process och 
som kan ta lång tid innan det är fullständigt integrerat i ett företag.  
 
Uppsatsen har visat att det har skett en viss form av miljönytta inom de studerade 
avdelningarna inom SSAB Oxelösund AB. En del miljöaspekter har avdelningarna lyckats att 
ta bort, samtidigt som det inom en del avdelningar har tillkommit nya aspekter. Värderingen 
av miljöaspekterna har visat på att det skett förbättringar inom miljöaspekternas kvantitet 
vilket har resulterat i en lägre signifikanspoäng. De miljöaspekter som har ökat i kvantitet är 
sådana miljöaspekter som har påverkats av den ökade produktionen som sker vid företaget. 
Svårigheter har dock uppstått när det visat sig att avdelningar inte kan arbeta med några av 
sina betydande miljöaspekter, till exempel koldioxidutsläpp, då dessa endast kan påverkas på 
en företagsövergripande nivå. Detta sker samtidigt som en del miljöaspekter får höga 
signifikanspoäng eftersom verksamheten är baserad på icke-förnyelsebara material.  

För att kunna effektivisera miljöledningssystemet vid SSAB Oxelösund AB kan företaget 
välja att införa en bestämd signifikanspoäng som gäller för samtliga avdelningar inom 
verksamheten. På så sätt kan företaget få kontroll över företagets totala betydande 
miljöaspekter. Genom att införa informationsmöten för att underhålla och aktualisera de 
anställdas kunskap inom miljö och miljöledningssystem kan kunskapsluckor undvikas då det 
sker personalomsättningar och nya ansvariga utses. Att integrera miljöledningssystemet med 
företagets övriga system kan leda till att miljöledningssystemet hanteras på ett enklare sätt. 
Det ökar även möjligheten till att systemet kan integreras i företagsorganisationen och på så 
sätt undviks att miljöledningssystemet drabbas negativt när det sker organisatoriska 
förändringar.  
 
Denna studie har visat att ett miljöarbete kan fungera och ge resultat även om verksamheten är 
baserad på affärsintressen. Organisatoriska förändringar som ständigt sker kan ha en negativ 
påverkan på miljöarbetet då det försvårar möjligheten att integrera systemet med andra system 
inom företaget, samtidigt som förändringar i organisationen kan medföra förändrad struktur 
för hur miljöarbetet skall bedrivas. För att undvika detta bör mer forskning bedrivas om hur 
miljösystem kan anpassas till förändringar i organisationen och hur miljöledningssystem kan 
integreras i företags övriga system. På så sätt kan miljöledningssystemet enklare överföras till 
en rutin och inte ses som ett eget system som det måste arbetas med. Jag anser även att det är 
viktigt att det forskas mer i hur miljöledningssystem skall bedrivas på bästa sätt för företag 
inom olika branscher. Då företagen bedriver olika verksamheter har de även olika 
förutsättningar för att kunna arbeta med ett miljöledningssystem.  
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