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Sammanfattning

Allt fler företag arbetar idag förebyggande med miljöfrågor samt med införande av 
miljöledningssystem enligt ISO 14001. ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem 
som blivit ett allt mer använt verktyg för företag som vill arbeta för en hållbar utveckling. Ett 
miljöledningssystem kan vara ett bra verktyg för ett företag som vill utforma sitt miljöarbete 
systematiskt och effektivt. ISO 14001 är tillräckligt brett och flexibelt för att kunna användas 
av alla typer av företag och organisationer. Införandet av ett miljöledningssystem leder till ett 
effektivare miljöarbete och skapar trovärdighet hos samarbetspartner och en alltmer 
miljöintresserad allmänhet.

Syftet med detta arbete var att komma fram till vilka möjligheter och problem som kan 
uppkomma med införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 på ett företag. Det 
leder i sin tur till förbättringsförslag inför framtida arbete med miljöledningssystemet för att få 
större efterlevnad och bättre effekt. Studien tittar även på de eventuella affärsmässiga fördelar 
som miljöledningssystemet kan leda till. Det empiriska materialet består av intervjuer med sex 
anställda på Lantmännen Agroetanol AB. Tidigare studier inom området har använts för att 
jämföra med de resultat som intervjuerna lett fram till. 

De slutsatser jag kommit fram till genom studien är att inköpsrutinerna är bristfälliga och 
behöver uppdateras. Den utbildning som genomförts i samband med införandet av 
miljöledningssystemet har varit bra, men de anställda behöver få information kontinuerligt. 
Vad gäller frågan om vilka affärsmässiga fördelar som införandet av miljöledningssystemet 
kan leda till så är min slutsats från mina intervjuer och andra studier på området att företaget 
troligen kommer spara pengar på en väl fungerande sopsortering, en minskning av 
vattenförbrukningen och den höga stärkelsehalten i säden. 
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1. Inledning

I detta kapitel presenteras och förklaras den problematik som ligger till grund för denna 
studie. 

Alltfler företag arbetar idag förebyggande med miljöfrågor samt med införande av 
miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem kan vara ett bra verktyg för ett företag som vill 
strukturera sitt miljöarbete systematiskt och effektivt. ISO 14001 är en standard för 
miljöledningssystem som blivit ett allt mer använt verktyg för företag som vill arbeta för en 
hållbar utveckling (MacDonald, 2004). Inom EU finns EMAS, en standard som baseras på 
ISO 14001 men som är mer detaljerat i sina krav och även kräver att organisationen eller 
företaget ger en offentlig miljöredovisning som granskas av tredje part (NUTEK, 2006). 
Utöver ISO 14001 och EMAS finns flera sorter av förenklade system såsom 
miljödiplomeringar och liknande.

ISO 14001 är tillräckligt brett och flexibelt för att kunna användas av alla typer av företag och 
organisationer. Flera studier visar på att införandet av ett miljöledningssystem leder till ett 
effektivare miljöarbete och skapar dessutom trovärdighet hos samarbetspartner och en alltmer 
miljöintresserad allmänhet (Bansal & Bogner, 2002). Arbetet med införandet av 
miljöledningssystemet är en pågående process som påverkar de anställda på olika sätt 
(Hillary, 2004), men det ska också vara en process där de anställda bör vara delaktiga i 
processen (Zobel & Burman, 2003). Denna studie visar på synpunkter som anställda på 
Lantmännen Agroetanol AB har.

Lantmännen Agroetanol AB införde sitt miljöledningssystem under hösten 2006 och våren 
2007 med syfte att skapa ordning och reda i sitt miljöarbete, för att öka sin trovärdighet som 
ett miljöföretag och för att öka sina konkurrensfördelar. Denna studie ska 1) belysa de 
anställdas syn på vilka möjligheter och problem som kan uppkomma vid införandet av ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 på Lantmännen Agroetanol AB och 2) ge förslag på
hur företaget kan lösa eventuella problem. Studien ska även titta på de eventuella ekonomiska
fördelar som miljöledningssystemet kan leda till. Det empiriska materialet består av intervjuer 
med sex anställda på Lantmännen Agroetanol AB. En stor fördel med att använda sig av 
intervjuer för materialinsamling är att metoden är flexibel och en skicklig intervjuvare kan 
följa upp idéer, sondera svar och gå in i motiv och känslor på ett sätt som inte är möjligt i en 
enkät hävdar Judith Bell (2006). Tidigare arbeten om ISO 14001 som studerat den 
ekonomiska nyttan och de anställdas engagemang kommer användas för att jämföra med de 
resultat som intervjuerna leder till. Arbetet utförs som ett examensarbete åt Lantmännen 
Agroetanol AB där jag under sex veckor även tillbringade min praktik som en del av min 
utbildning till miljövetare.
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2. Bakgrund

I detta avsnitt ges en beskrivning av vad ett miljöledningssystem är och vad som är dess syfte. 
Det ges även en djupare förklaring till ISO 14001 då det beskrivs hur det är uppbyggt och 
vilka för och nackdelar det har. I bakgrunden finns också en kortare beskrivning av 
Lantmännen Agroetanol AB för att ge läsaren en överskådlig bild av företaget.

2.1 Miljöledningssystem

Arbetet med miljöledningssystem har funnits ända sedan 70-talet då större företag arbetade 
efter system som motsvarar dagens miljöledningssystem (Almgren et.al, 2003). Syftet med ett 
miljöledningssystem är att se företagets miljöpåverkan och hur man kan minska denna 
samtidigt som man sparar pengar eller ökar produktiviteten (Bansal & Bogner, 2002). 
Miljöledningssystemet ska också leda till en samordning av miljöaktiviteter för att förbättra 
företagets organisatoriska effektivitet och verkningsgrad. Ett väl inarbetat 
miljöledningssystem leder troligen till minskning av materialmängd, effektivare energiflöden 
och förbättrad sophantering vilka samtliga leder till minskade utgifter för företaget. 
Förespråkare för miljöledningssystem hävdar att besparingar tack vare införandet av ett 
miljöledningssystem ofta överstiger arbetet med att ta fram dessa. 

2.2 ISO 14001 

FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 blev startskottet för 
framtagandet av ISO 14000 serien (Bansal & Bogner, 2002). Inför konferensen publicerades 
rapporten Changing Course från World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), (Ammenberg 2004). I rapporten behandlades bland annat kopplingen mellan 
ekonomisk tillväxt, miljöpåverkan och mänskliga behov. Det är The International 
Organization for Standardization (ISO) som ligger bakom standarden som färdigställdes i 
september 1996 (Bansal & Bogner, 2002). ISO 14001 standarden innehåller kriterier som ska 
uppfyllas vid framtagande av ett miljöledningssystem. Det finns flera olika standarder för att 
bygga ett miljöledningssystem men ISO 14001 är den standard som fått störst genomslag och 
idag finns det 3 376 giltiga ISO 14001 certifieringar i Sverige (certifiering.nu, 2007). Dock 
var det en långsam start för ISO 14001 då det år 1999, tre år efter införandet, endast fanns 
cirka 10 000 certifierade företag i världen (Gavronski et.al 2006). Men redan tre år senare var 
siffran över certifierade företag i världen 46 000 och år 2005 fanns mer än 88 000 certifierade 
företag. Flertalet av dessa företag finns i den industrialiserade världen.

ISO 14001 är uppbyggt efter fem huvudkomponenter och sjutton olika systemelement 
(Brorson & Almgren 2005). Systemelementen specificerar vilka krav som ställs på 
miljöledningssystemet och i den senaste versionen av ISO 14001 uppgår dessa krav till ett 
antal av 55. 

Det första steget i framtagandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 är att identifiera 
organisationens miljöaspekter (Bansal & Bogner, 2002). Miljöaspekter kan definieras som 
interaktioner mellan företaget och miljön och kan exempelvis vara utsläpp till luft, vatten och 
mark, användning av energi och avfall samt restprodukter. Vid framtagande av miljöaspekter 
skall hänsyn även tas till indirekt miljöpåverkan såsom transportörers och entreprenörers 
miljöprestanda (Brorson & Almgren 2005). 
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Andra steget är att utforma en handlingsplan för att minska företagets miljöpåverkan utifrån 
miljöaspekterna (Bansal & Bogner, 2002). I detta steg ingår att utforma miljöpolicy, 
miljömål, utse ansvariga, lägga upp dokumentationsprocessen och ändra organisationsstruktur
och system för att arbeta mot miljömålen. Miljöpolicyn är det centrala dokumentet som 
miljöledningssystemet utgår från då det anger organisationens ambition och visar 
övergripande på miljöarbetet (Emilsson & Hjelm, 2002). Miljöpolicyn måste vara tillgänglig 
för allmänheten och ska innehålla en bas för miljömål samt åtagande att företaget ska uppfylla 
miljölagar, minska miljöpåverkan och arbeta för ständig förbättring.

I det tredje steget ska företaget implementera miljöpolicyn i företaget för att nå upp till 
miljömålen (Bansal & Bogner, 2002). Det innebär att Miljöledningssystemet måste 
kommuniceras ut till de anställda genom exempelvis en internutbildning. 

Det fjärde steget innebär att företaget låter en ackrediterad revisor gå igenom hela 
miljöledningssystemet som ger en muntlig redogörelse med de viktigaste iakttagelserna
(Brorson & Almgren 2005). En ackrediterad revisor arbetar på ett certifieringsorgan som 
ackrediteras och kontrolleras av SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity 
Asessment), (Ammenberg, 2004). Efter en tid får företaget också en skriftlig revisionsrapport 
med avvikelser angivna och kommentarer på miljöledningssystemets bra och dåliga delar
(Brorson & Almgren 2005). Revisorn skickar sedan sin revisionsrapport till 
certifieringsorganet som beslutar om företagets miljöledningssystem kan godkännas enligt 
ISO 14001.

2.3 Fördelar och nackdelar med miljöledningssystem ISO 14001

Enligt Summers Raines (2002) använder företag i många länder ISO 14001 
miljöledningssystem för att dels uppnå de minskningar av föroreningar som ställs på dem av 
myndigheter, samtidigt som företagen stärker sin konkurrenskraft genom minskat 
resursutnyttjande och innovativa produktmetoder. Summers Raines genomförde en 
enkätundersökning som publicerades 2002 där 131 företag i femton länder tillfrågades om 
kostnader, vinster och motivering till sina miljöledningssystem enligt ISO 14001. I 
undersökningen svarade 56 procent att deras företag gjorde besparingar i sin energikostnad, 
56 procent ansåg sig göra besparingar tack vare minskad avfallshantering och 44 procent 
svarade att de gjorde minskningar i sin användning av naturresurser. Endast 15 procent av 
företagen svarade att de inte gjorde några besparingar på grund av ISO 14001, men hälften av 
dessa sade också att miljöledningssystemet var så nytt att besparingar inte gick att se.

En anledning till att ISO 14001 standarden ger en bra bild är att den inte är bransch- eller 
landsspecifik, att den kontrolleras av en extern revisor samt att den kräver en noggrann 
dokumentation och spårbarhet (Bansal & Bogner, 2002). Då ett företag är ISO 14001 
certifierat kan det också leda till att organisationer som Naturvårdsverket och Greenpeace har 
mer överseende om företaget råkar ut för en miljöolycka. Att se kostnaden för att införa ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 är enkelt, men att se den ekonomiska och instutionella 
vinsten är ofta svårt och ibland omöjligt. Som exempel kan sägas att man inte bara kan titta på 
vinster av olika slag utan också på undvikande av olyckor som kan kosta stora pengar att 
åtgärda. 

Att ha anställda som är medvetna och engagerade i miljöfrågor nämns ofta i litteraturen som 
en viktig faktor för att få ett miljöledningssystem som fungerar (Zobel & Burman, 2003). Ett 
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sätt att öka de anställdas engagemang och medvetenhet är att involvera dem i 
miljöledningssystemets framtagande. Det kan exempelvis vara att låta de anställda delta vid 
framtagande av ny miljöpolicy och nya miljömål. 

En viktig del i miljöledningssystemet är att utbilda de anställda och utveckla rutiner och 
procedurer för att öka möjligheterna att uppfylla miljömålen (Emilsson & Hjelm, 2002).

ISO 14001 standarden kräver inte kontinuerlig förbättring av miljöprestanda, men den kräver 
kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet (Summers Raines, 2002). Summers Raines 
tror dock det verkar rimligt att anta att om man gör förbättringar i miljöledningssystemet så 
leder det till förbättringar i miljöprestanda. 

2.4 Presentation av företaget – Lantmännen Agroetanol AB

Lantmännen Agroetanol AB är Sveriges enda storskaliga producent av spannmålsbaserad 
drivmedelsetanol (Lantmännen Agroetanol AB, 2007). Företaget invigde sin etanolanläggning 
2001. Anläggningen, som är lokaliserad på Händelö i Norrköping byggdes för att tillsammans 
med de stora oljebolagen få erfarenhet av etanol som biodrivmedel och skapa förutsättningar 
för en framtida etanolutbyggnad. Agroetanols produktion och försäljning har gått så bra att en 
ny anläggning håller på att byggas som ska stå klar i augusti 2008. Den nya anläggningen 
kommer tillsammans med dagens att producera 210 000 kubikmeter etanol. Råvaran i 
etanolen är spannmål, främst från lokala odlare. Som energikälla för destilleriet och för
torkning av foder används processånga från energibolaget Eon:s värmekraftverk, där 
biobränsle omvandlas till el och ånga. Biprodukter som bildas vid etanolframställning är 
pellets som säljs för att användas till djurfoder och så kallad ”drank” som Svensk biogas 
använder till biogasframställning vid sin anläggning på Händelö. 

Den etanol som Agroetanol producerar säljs i huvudsak till oljebolag i Sverige. Etanolen 
används främst för låginblandning i bensin, vilket innebär cirka fem procent etanol och 
nittiofem procent bensin. I Sverige förbrukades 275 000 m3 etanol år 2005 vilket innebär att 
Agroetanol producerade cirka tjugo procent av den totala användningen av etanol. För att 
producera en liter etanol åtgår 2,6 kilo vete och restprodukten foder uppgår till 0.85 kilo.

I oktober 2006 blev Lantmännen Agroetanols miljöutredning klar. Den lade grunden till 
arbetet med att arbeta fram ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 standarden för företaget. 
Lantmännen Agroetanol ville bli certifierade enligt ISO 14001 därför att företaget ville ha ett 
verktyg för att skapa ordning och reda i sitt miljöarbete, för att öka sin trovärdighet som ett 
miljöföretag och för att öka sina konkurrensfördelar. Arbetsgruppen Lindö (som består av 
personer boende på Lindö) har tryckt på att de önskar att Lantmännen Agroetanol AB ska 
certifieras enligt ISO 14001 och det har också bidragit till beslutet att införa ISO 14001. 
Miljöledningssystemet var klart för att certifieras i april 2007. Företaget har sedan 2006 också 
ett energiledningssystem enligt SS 62 77 501 vars syfte är att effektivisera företagets 
energianvändning.

                                                
1 Energiledningssystemet SS 62 77 50 är till strukturen liknande ISO 14001 vilket gör att systemen går bra att 
integrera med varandra. Syftet med energiledningssystem enligt SS 62 77 50 är att få kontroll över och 
effektivisera sin energianvändning och dessutom få löpande återkoppling om hur systemet fungerar och vad som 
kan förbättras (SEMKO Certification AB, 2007).
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3. Syfte och frågeställningar

Detta kapitel innehåller en beskrivning av syftet och de frågeställningar som ska besvaras, 
samt hur arbetet avgränsats.

Syftet med uppsatsen är att visa på de möjligheter och problem som miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 har gett upphov till på företaget Lantmännen Agroetanol AB. Arbetet ska 
leda till förbättringsförslag inför framtida arbete med miljöledningssystemet för att få större 
efterlevnad och bättre effekt. 

Frågeställningar: 

 Vilka brister finns i miljöledningssystemet?
 Hur kan man åtgärda dessa brister?
 Vilka företagsekonomiska fördelar kan ett miljöledningssystem leda till för 

Lantmännen Agroetanol AB?

3.1 Avgränsningar

Arbetet bygger på intervjuer med sex utvalda medarbetare på Lantmännen Agroetanol AB 
och den tidigare forskning som finns i ämnet. Anledningen till att endast sex anställda 
intervjuas är på grund av att företaget endast har ca 45 anställda och då bör sex 
intervjurespondenter ge en tillräckligt bra bild för att kunna dra slutsatser om de anställdas 
uppfattningar. Resultaten diskuteras sedan och appliceras på det miljöledningssystem som 
Lantmännen Agroetanol AB har.
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4. Metod och material

Detta kapitel syftar till att redovisa valet av tillvägagångssätt, hur urval av respondenter skett 
och de etik- och integritetsfrågor som tagits hänsyn till. Stycket fortsätter med en förklaring 
till reliabilitet och validitet följt av en motivering av analysmetod. Kapitlet avslutas med kritik 
kring vald metod.

4.1 Kvantitativa och kvalitativa intervjufrågor

Frågorna för intervjun är en blandning av kvalitativa och kvantitativa. Anledningen till det är 
att man då kan få ut det bästa av de två metoderna och på så sätt nå ett bättre resultat än om 
man endast använt en av metoderna (Holme & Solvang, 1997). Båda slagen av information 
kan ömsesidigt stärka varandra och ge en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning av 
det man studerar. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som fungerade som 
en mall för frågeställandet (se bilaga 1). Intervjufrågorna är så långt som möjligt strukturerade 
så att svaren ska kunna skrivas in i ett svarsformulär. Denna metod har använts för att 
underlätta transkribering och tolkning. Intervjuerna har också spelats in för att få med de 
kommentarer som kan vara svåra att skriva ned under intervjun. Inspelningen kan också 
användas om man vill få med vad en respondent sagt för att kunna citera den exakta 
ordalydelsen. Det bidrar också till att man kan ägna större uppmärksamhet åt det 
respondenten säger istället för att koncentrera sig helt på att sitta och anteckna.  

4.2 Enkätfrågor

För att på ett bra sätt formulera frågorna till intervjun används i denna rapport delvis 
skalfrågor. I skalfrågor används en skala för att få fram t.ex. styrkan i en känsla eller attityd 
(Bell, 2006). Det finns flera olika sorter av skalor och i denna studie används Likertskalan 
som bedöms som en av de enklare att arbeta med. Likertskalan innebär att man ber
respondenterna att indikera i vilken utsträckning de håller med om eller tar avstånd från ett 
eller flera påståenden. Svaren markeras sedan på en fem- eller sjugradig skala. Svaren kodas 
därefter, i detta fall från 1 (helt avvikande åsikt) till 5 (instämmer helt) och på så sätt kan man 
få ett mått på respondenternas uppfattningar, åsikter eller attityder. Enligt Judith Bell kan det 
vara riskabelt att använda procentuella fördelningar i små undersökningar utan att ha absoluta 
tal (2006). Läsaren kan då få en missvisande bild och tro att urvalet är större än vad det i 
verkligheten är. Om man anser att det är viktigt att känna till andelen respondenter som håller 
med respektive inte håller med om påståendet ifråga, kan man omvandla frekvenserna till
procentuella tal och utforma en variant av ett stapeldiagram. I detta arbete används därför inte 
procentuella tal utan svaren är skrivna i exakta tal.

4.3 Öppna frågor

Många av frågorna i intervjun har en karaktär som kan kallas för öppna frågor. Dessa frågor 
finns med för att respondenterna ska kunna berätta om något som de har starka åsikter om
(Bell, 2006). De finns också med för att man vid genomgång av svaren kan få tips och 
uppslag till vilka frågor som kan vara värda att följa upp i framtida studier. De öppna frågorna 
används också för att intervjurespondenten ska kunna tala mer fritt än i skalfrågorna och kan 
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till exempel komma med förslag på förbättringar och förändringar i miljöledningssystemet.
Vid framtagandet av de kvalitativa frågorna till intervjuerna har vikt lagts vid att inte använda 
ledande eller värderande frågor, i enlighet med de rekommendationer som Judith Bell tar upp 
i sin bok introduktion till forskningsmetodik (Bell, 2006). Syftet med en kvalitativ intervju är 
att öka värdet av informationen och skapa en djupare och mer komplett förståelse av det som 
studeras, samt att förstå världen från subjektets sida (Holme & Solvang, 1997).

4.4 Urval

Respondenterna består av ett urval av de anställda och tanken är att de ska ge en representativ 
bild av de anställdas åsikter. Respondenterna är utvalda efter vilken arbetsuppgift de innehar 
och de grupper som är med i studien är operatörer, ingenjörer, underhållstekniker, 
laborationstekniker och administratörer. Beroende på hur många anställda som finns i varje 
grupp så har en eller två anställda ur varje grupp valts ut. Urvalet har skett i samarbete med 
Jan-Erik Andersson som är miljösamordnare på Lantmännen Agroetanol AB. De kriterier som 
användes vid urvalet var att respondenterna inte skulle vara med i miljögruppen som finns på 
företaget då deras åsikter läggs fram på de möten miljögruppen har. Dessutom ville vi få med 
två kvinnor i studien för att få ett bra urval av de anställda. På Lantmännen Agroetanol AB 
arbetar cirka 45 anställda varav 7 av dem är kvinnor. Därför bedömdes två kvinnor vara 
tillräckligt att ha med i studien. Till slut blev det en operatör, en ingenjör, en 
underhållstekniker, en laborationstekniker och två administratörer som intervjuades.

Samtliga intervjuer utfördes i Agroetanols lokaler på Händelö. Fem av intervjuerna 
genomfördes i ett mindre sammanträdesrum och en intervju genomfördes i operatörsrummet i 
fabriken då intervjurespondenten var tvungen att arbeta på grund av personalbrist. Intervjun 
som genomfördes i operatörsrummet kan dock i stort likställas med de övriga intervjuerna då 
endast författaren och respondenten var närvarande i rummet.

4.5 Etik och integritet

Judith Bell skriver i sin bok om forskningsmetodik att ”konfidentialitet är ett löfte att man inte 
ska kunna identifieras (eller beskrivas på sådant sätt att man kan identifieras), medan 
anonymitet betyder att inte ens forskaren själv ska veta vilka svar som angivits av vilken 
respondent” (Bell, s.57, 2006). Med detta som grund har samtliga intervjurespondenter 
meddelats att deras svar från intervjun kommer att redovisas konfidentiellt. 

4.6 Reliabilitet och validitet

Oavsett vilken metod som används i en studie för att samla in information så måste man alltid 
granska den kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig och aktuell informationen är (Bell, 2006). 
”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter”
(Bell, s.117, 2006). Det finns olika beskrivningar på validitet men en är att det är ett mått på 
om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 
2006). Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, men bara för att reliabiliteten är 
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hög behöver inte validiteten vara det skriver Bell (2006). Hon fortsätter med att skriva att i ett 
kortare projekt är det sällan nödvändigt att fördjupa sig i de tekniska aspekterna av validitet. 
En viktig punkt som hon tar upp är att man som student ska fråga sig om en annan student 
skulle komma fram till samma resultat om personen ifråga använde sig av samma verktyg.
För att säkerställa denna upprepbarhet har den för studien valda metoden tydligt beskrivits 
precis som syfte och frågeställningar. 

4.7 Bearbetning av data

De rådata som fås från intervjuer måste registreras, analyseras och tolkas (Bell, 2006). 
Enskilda upplysningar betyder inget för en forskare eller läsare om de inte kategoriseras på 
något sätt. Det som är viktigt vid kategoriseringen är att leta efter likheter, skillnader, 
grupperingar och mönster och efter det som är speciellt viktigt. För att underlätta detta arbete 
skrivs alla svar ut på separata papper för att få en överblick av alla frågeställningar och för att 
se om det finns några teman som återkommer. Vissa svar kan utgöra bra citat som visar på 
vissa teman. I detta ska man dock vara medveten om tendensen att ge större tyngd åt det som 
stöder de åsikter man själv har. Man kan också utföra någon form av innehållsanalys vid 
bearbetningen av svaren från de öppna frågorna. En sorts innehållsanalys har utförts till 
resultatdelen där jag tagit ut valda delar av intervjusvaren och redovisat dessa.

Under ett så tidsbegränsat projekt som denna studie kan man inte räkna med att få fram 
resultat som kan ligga till grund för generaliseringar, men däremot är det rimligt att tro att 
resultaten kan fungera som en utgångspunkt för andras reflektioner (Bell, 2006). Man kan 
alltså relatera resultaten till en konkret verklighet. Utöver dessa instruktioner har ingen 
speciell teori legat till grund för analysen utan den kan sägas vara empiristyrd.

4.8 Metodkritik

En nackdel med intervjuer är att dem är tidskrävande och därför blir antalet respondenter låg i 
jämförelse med om man genomför en enkätundersökning (Bell, 2006). Det kan också finnas 
problem i att analysera de svar man får, och om man genomför en komplett transkribering så 
är den mycket tidskrävande. I denna studie har dock inte en komplett transkribering utförts 
utan de svar som antecknats vid intervjutillfället har sammanställts med de inspelningar som 
gjordes samtidigt. Intervjuerna spelades in och en nackdel med att göra det är att vissa 
respondenter kan känna sig hämmade av vetskapen att intervjun spelas in och det kan påverka 
resultatet negativt. 

En annan sak man ska vara medveten om är att de förkunskaper, tidigare erfarenheter och 
intuitiva uppfattningar som man har kan leda till att man gissar hur respondenternas svar 
kommer fördela sig (Bell, 2006). Det kan i sin tur leda till att man ställer sina frågor på ett 
visst sätt och det kan leda till att respondenternas svar går i den riktning man har förväntat sig.

Jag utförde min praktik under sex veckor på Lantmännen Agroetanol AB innan arbetet med 
denna studie började. Det bidrog till en grundläggande kunskap om företaget ifråga och en 
viss kontakt med flertalet av de anställda. Det i sin tur har gjort att intervjuerna gick lättare att 
genomföra och att svaren blev mer ärliga än om respondenten inte känt intervjuaren.   
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En faktor som gjorde att arbetet höll på att inte alls bli av var den osäkerhet som fanns i 
huruvida studien kunde leda till något konkret i så snar anslutning till införandet av 
miljöledningssystemet. Min egen uppfattning var dock att studien kunde bli användbar då de 
anställda har sin utbildning färskt i minnet och precis har börjat arbeta efter de nya rutinerna. 
Jag tror också att det blir lättare att genomföra förändringar innan de anställda hunnit rota sig 
allt för mycket i rutinerna och därför har de lättare att ta till sig nya rutiner. 
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5. Resultat

I detta kapitel redogör jag det empiriskt insamlade materialet. Respondenternas svar 
redovisas i sammanfattad form. Intervjuerna återges inte i sin helhet utan det är endast de 
delar som är viktigast för att besvara studiens frågeställningar som presenteras.  

Tabell 1. Fråga 1. Tycker du att du fått den information som behövs för att arbeta 
enligt miljöledningssystemet?

Helt avvikande åsikt     Något avvikande åsikt     Vet ej     Instämmer i viss mån    Instämmer helt                                                                                                                                                         

              0     1               1                   3                        1

2. Vad skulle du vilja ha mer information om?

En intervjurespondent vill ha mer information om miljöledningssystemet generellt, ungefär 
som den utbildning som bedrivits. Två respondenter tycker sig ha den information som 
behövs och vet var informationen finns om man behöver friska upp minnet. Dock bör 
informationen vara enklare att hitta enligt en av dem. En av de anställda behöver själv avsätta 
tid för egen inläsning av miljöledningssystemet. En annan vill konkret veta vad som är nytt 
med miljöledningssystemet då mycket är rutiner som använts innan miljöledningssystemet 
togs i bruk. En person vill få en upprepning av den utbildning som varit för ett mer långvarigt 
lärande. Dessutom bör information om nyheter ges fortlöpande.

3. Har du några idéer om hur den informationen skulle kunna ges?

Informationen bör enligt flera av de tillfrågade ske i organiserad form såsom den utbildning 
som varit tidigare under våren, dels med ny information men också med gammal information 
för uppfräschning av befintlig kunskap. För mycket information förmedlas idag via papper 
och mail sade någon. En respondent gav som förslag att informationen bör ges avdelningsvis 
för att få den mer specifik. Fem till tio minuters diskussion i samband med morgonmötet 
tyckte en person kunde vara en bra metod för att få ut ny information och för att ge de 
anställda en chans att dela med sig av varandras erfarenheter och åsikter. 

Tabell 2. Fråga 4. Tycker du att miljöledningssystemet fungerar i det dagliga arbetet?

Helt avvikande åsikt     Något avvikande åsikt     Vet ej     Instämmer i viss mån    Instämmer helt                                                                                                                                                         

              0     1               1                   3                            1
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5. Vad är det som fungerar respektive inte fungerar?

Flera respondenter tycker inköpsrutinerna behöver uppdateras. Exempelvis skulle man kunna 
lägga in i rutinen att man i första hand skall köpa miljömärkta produkter såsom 
svanenmärkning då inköp sker av kontorsmaskiner, papper och kuvert. Det var också någon 
som påtalade att det finns formuleringar i inköpsrutinen som är oklara. Det gäller bl.a. om 
leverantör behöver vara godkänd för inköp och vad det är för skillnad på de olika 
leverantörerna. En anställd har inte märkt av miljöledningssystemet utan allt fungerar på som 
vanligt. Flera respondenter tycker också att många av rutinerna är de samma som innan 
införandet av miljöledningssystemet så rutinerna kan dem sen förr. Dock finns i detta en risk 
för slentrian sade en person. En av de intervjuade gör idag inga större inköp men om det blir 
aktuellt i framtiden så behövs mer utbildning i inköpsrutiner. En person kom med praktiska 
förslag på förbättringar exempelvis att inpasseringsgrinden är ivägen när man ska slänga 
sopor och att en dörr från hissen skulle kunna underlätta detta. Samma person sade också att 
det behövs en förvaringslåda för kuvert med fönster i kopieringsrummet.

6. Har du några förslag på förbättringar i miljöarbetet, t.ex. miljömål osv?

En anställd tycker det behövs fler kärl för avfall speciellt för olja och fett, som det är nu så är 
det för krångligt att behöva gå till avfallsskåpet. Det behövs också fler sopbehållare i fabriken, 
de som finns idag räcker knappt till för dagens behov och med den nya fabriken i drift så 
kommer det att behövas många fler. En respondent tycker att Agroetanol ska ta hand om den 
kolidioxid som bildas vid etanolframställningen, och kanske göra det till ett miljömål. En 
annan tycker att man vid framtagande av nya miljömål kan titta på utbyte av kemikalier och 
minskad energiförbrukning.

Tabell 3. Fråga 7. Tror du att införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 
kommer leda till några affärsmässiga fördelar för Agroetanol?

Helt avvikande åsikt     Något avvikande åsikt     Vet ej     Instämmer i viss mån    Instämmer helt                                                                                                

              1          1               0                 4                           0

8. Vilka affärsmässiga fördelar respektive nackdelar tror du införandet kan leda till?

En anställd tror att införandet av miljöledningssystemet kan leda till konkurrensfördelar på 
sikt men att det nu är kvalitén på etanolen som är det viktiga. Att ha en bra fungerande 
sopsortering kommer företaget spara pengar på tyckte någon. Miljömålen är relevanta och ger 
en trovärdig bild till allmänheten sade en respondent. Att dra ner på vattenförbrukningen 
sparar pengar och att få en så hög stärkelsehalt som möjligt är också fördelaktigt. Att 
miljöledningssystemet ger en bra positiv bild utåt var något som i princip samtliga 
respondenter nämnde.

En nackdel med miljöledningssystemet kan vara att företaget inför rutiner som inte är 
relevanta sade en av de intervjuade. En annan tyckte att ISO certifieringen inte spelar någon 
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roll för slutkunden. En tredje konstaterade att införandet och upprätthållandet av ett 
miljöledningssystem kostar pengar.

Tabell 4. Fråga 9. Känner du att du har möjlighet att påverka miljöarbetet på 
företaget?

Helt avvikande åsikt     Något avvikande åsikt     Vet ej     Instämmer i viss mån    Instämmer helt                                                                                                                                                         

               0                           0               0                    3       3

10. Hur tror du att dina möjligheter att påverka miljöarbetet skulle kunna bli bättre?

Samtliga respondenter tycker att dem har möjlighet att påverka miljöarbetet på företaget. 
Någon sade att mer information till de anställda skulle kunna leda till en mer kunnig personal 
med mer åsikter. En annan tyckte att en förslagslåda skulle kunna vara en variant att få fram 
sina idéer. 

Tabell 5. Fråga 11. Har du fått större förståelse för Agroetanols miljöarbete efter 
införandet av miljöledningssystemet?

Helt avvikande åsikt     Något avvikande åsikt     Vet ej     Instämmer i viss mån    Instämmer helt                                                                                                                                                       

              3         1               0                    2       0

12. Vad tror du är anledningen till att Agroetanol har infört ett miljöledningssystem?

Flera respondenter tror att Agroetanol infört miljöledningssystemet för att visa allmänheten att 
man är ett bra miljöföretag som håller sig till reglerna. Någon sade att det är för att ISO 14001 
är ett bra verktyg för att se till att företaget sköter sig. En annan motiverade sig med att 
miljöledningssystem är bra för miljön och att det samtidigt går att tjäna pengar på det. En 
person sa att det är Lantmännen centralt som vill att de dotterbolag som arbetar med 
biobränslen ska vara ISO certifierade. Intressenter såsom lindögruppen trycker på att företaget 
ska vara certifierade sade någon. 

13. Vad tror du allmänheten har för om åsikt Agroetanol och etanol?

Flera av de intervjuade tror att lindöbor har en negativ bild av Agroetanol pga. lukten, men att 
allmänheten är mer positiv ju längre bort från fabriken som dem bor. Några respondenter tror 
att norrköpingsborna ser positivt på Agroetanol då företaget är en arbetsgivare och 
Norrköping har förhållandevis många arbetslösa. Att ersätta bensin med etanol är något som 
debatteras mycket i media nu och det kan påverka allmänhetens uppfattning om företaget sa 
någon. En annan tror att allmänheten tycker bra om Agroetanol då företaget visat att 
etanolsatsningen lyckats.
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14. Har du några övriga åsikter om miljöledningssystemet på Agroetanol som du vill få 
fram?

En respondent tycker att det var en illa vald tidpunkt att införa miljöledningssystemet 
samtidigt som den nya fabriken byggs. ISO certifieringen borde man ha väntat med tills efter 
den nya fabriken är klar. En annan tycker att det är bra att företaget arbetar med kretslopp och 
resurshantering. En anställd hade funderingar om vem som ska vara ansvarig för 
miljöledningssystemet då Erik Rosenquist slutar och tror att det blir för mycket arbete för Jan-
Erik Andersson om han ska vara ansvarig även för det. Samma person tycker även att 
företaget behöver en miljöansvarig som arbetar med miljöfrågor och miljöledningssystem på 
heltid. En respondent ser att en ISO 9001 certifiering bör vara nästa steg. Flera respondenter 
nämnde att de tyckte utbildningen var bra. En person hade ett konkret förslag på en 
förbättring i fabriken, nämligen att man idag spolar bort skräp på marken istället för att först 
sopa upp skräpet och sedan spola. Att spola ner skräpet i avloppet leder till en ökning av 
smutsen i avloppsvattnet. 
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6. Diskussion

I detta kapitel är syftet att med hjälp av tidigare forskning och mina egna åsikter analysera 
det insamlade materialet från intervjuerna samt sammanställa dem. Det följs av en diskussion 
om val av metod.

6.1 Engagemang och medvetenhet bland de anställda

Att ha anställda som är medvetna och engagerade i miljöfrågor nämns ofta i litteraturen som 
en viktig faktor för att få ett miljöledningssystem att fungera (Zobel & Burman, 2003). För att 
se hur engagemanget är hos de anställda på Lantmännen Agroetanol AB ställdes frågorna
”Har du fått större förståelse för Agroetanols miljöarbete efter införandet av 
miljöledningssystemet”, ”Tycker du att du fått den information som behövs för att arbeta 
enligt miljöledningssystemet”, ”Känner du att du har möjlighet att påverka miljöarbetet på 
företaget” och ”Hur tror du att dina möjligheter att påverkan miljöarbetet skulle kunna bli 
bättre”? Fyra av sex intervjurespondenter svarade att de helt eller delvis hade avvikande åsikt
i förståelsefrågan. Motiveringen till det var att miljöarbete hela tiden funnits på företaget och 
att det var något som de anställda var väl insatta i. Flera respondenter sa också att de hade ett 
intresse för miljön på det privata planet som gjorde att det fanns en stor förståelse för 
företagets miljöarbete. I enlighet med Zobel & Burman (2003) som säger att ett sätt att öka de 
anställdas engagemang och medvetenhet ännu mer är att involvera dem i 
miljöledningssystemets framtagande, så är även min uppfattning att de anställdas engagemang 
och medvetenhet ökar om de får en chans att medverka i arbetet med miljöledningssystemet.
På frågan om de anställda tycker sig fått den information som behövs för att arbeta enligt 
miljöledningssystemet så svarade fyra av sex respondenter att de fått det, dock tyckte flera av 
dem att de behöver fortlöpande utbildning, både med upprepningar och med ny information.
Detta är enligt mig en viktig punkt och man kan titta på möjligheten att införa en kontinuerlig 
utbildning. Studien visar att samtliga medarbetare tycker att de har möjlighet att påverka 
miljöarbetet på Lantmännen Agroetanol AB. Det är min uppfattning att det visar att klimatet 
på företaget är bra och att de anställa inte har några problem med att säga vad de tycker. Jag 
anser som Zobel och Burman att man inte ska försumma denna resurs utan ta tillvara på de 
anställdas åsikter om miljöarbetet på ett bra och utvecklande sätt.

6.2 Brister i miljöledningssystemet 

En viktig del i miljöledningssystemet är att utbilda de anställda och utveckla rutiner och 
procedurer för att öka möjligheterna att uppfylla miljömålen (Emilsson & Hjelm, 2002). För 
att uppfylla denna viktiga del och hitta brister i miljöledningssystemet gällande utbildning av 
de anställda och rutiner som inte fungerar ställdes frågorna ”Tycker du att 
miljöledningssystemet fungerar i det dagliga arbetet”, ”Vad skulle du vilja ha mer 
information om” och ”Har du några idéer hur den informationen skulle kunna ges”? En brist 
som kom fram vid intervjuerna är att mycket av informationen om miljöledningssystemet idag 
förmedlas via papper eller mail. Det är en faktor som kan leda till att de anställdas 
engagemang i miljöledningssystemet och i miljöfrågan generellt minskar. Jag anser att de 
anställda tar till sig informationen på ett bättre sätt om den förs fram via utbildning eller 
annan muntlig presentation. Informationen skulle kunna förmedlas avdelningsvis för att få 
den mer specifik för varje grupps arbetsuppgifter. För operatörerna som har morgonmöte 
skulle information kunna ges då under fem till tio minuter. Det kan också vara ett tillfälle att 
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låta de anställda dela med sig av sina egna erfarenheter och diskutera miljöarbetet. Dessa 
punkter är viktiga då det är bra att få igång en dialog med de anställda om 
miljöledningssystemet.

Som Emilsson & Hjelm sagt är utvecklandet av rutiner en viktig del i ett miljöledningssystem. 
För att se hur man kan rätta till denna punkt ställdes frågan ”Vad är det som fungerar 
respektive inte fungerar”? I svaren har jag sett att inköpsrutinerna är en punkt där flera 
respondenter var eniga om att problem fanns. Bland annat finns det formuleringar i rutinen 
som vissa tycker är otydliga. Det gäller dels om huruvida en leverantör måste vara godkänd 
och dels råder det otydligheter i vilka krav som gäller för vilken leverantörer. Min studie visar 
att inköpsrutinen bör uppdateras så att man är tvingad att välja en produkt med miljömärkning 
om det finns möjlighet. En positiv sak som kom fram när brister söktes var att flera av de 
anställda tycker att många rutiner är de samma nu som de var innan miljöledningssystemet 
infördes och att de därför kunnat dessa rutiner sedan tidigare. Detta anser jag visar att 
miljöledningssystemet är byggt efter de behov som Lantmännen Agroetanol AB har.

6.3 Drivkrafter 

Några drivkrafter till att ISO 14001 standarden används är att den ger en bra bild utåt då den 
inte är bransch- eller landsspecifik, att den kontrolleras av en extern revisor samt att den 
kräver en noggrann dokumentation och spårbarhet (Bansal & Bogner, 2002). För att se vad de 
anställda hade för åsikter om företagets drivkraft att införa ISO 14001 ställdes frågorna ”Vad 
tror du är anledningen till att Agroetanol har infört ett miljöledningssystem” och ”Vad tror 
du allmänheten har för åsikt om Agroetanol och etanol”? Flera medarbetare tror att 
Agroetanol har infört ett miljöledningssystem för att visa allmänheten att man är ett bra 
miljöföretag som håller sig till reglerna. De tror också att ISO 14001 är ett bra verktyg för att 
se till att företaget sköter sig och att ett miljöledningssystem är bra för miljön samtidigt som 
det går att tjäna pengar på det. De anställdas åsikter anser jag stämmer bra överens med de 
motiv som företaget själva ger till införandet av miljöledningssystemet, nämligen att företaget 
ville ha ett verktyg för att skapa ordning och reda, för att öka sin trovärdighet som ett 
miljöföretag och för att öka sina konkurrensfördelar (Agroetanol, 2007).

6.4 Affärsmässiga fördelar

Enligt Summers Raines arbete från 2002 använder företag i många länder ISO 14001 
miljöledningssystem för att stärka sin konkurrenskraft genom minskat resursutnyttjande och 
innovativa produktmetoder. En majoritet av de tillfrågade företagen svarade också att de 
gjorde besparingar i sin energikostnad och i minskad avfallshantering. Då jag ville se vad de 
anställda tror att Lantmännen Agroetanol AB kan få för affärsmässiga fördelar på sitt 
miljöledningssystem ställdes frågorna ”Tror du att införandet av ett miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 kommer leda till några affärsmässiga fördelar för Agroetanol” och ”Vilka 
affärsmässiga fördelar respektive nackdelar tror du införandet kan leda till”? Svaren visar att 
medarbetarna som deltagit i studien tror att införandet av miljöledningssystemet kan leda till 
konkurrensfördelar på sikt och att en bra fungerande sopsortering kommer spara pengar åt 
företaget. Att dra ner på vattenförbrukningen och att få en så hög stärkelsehalt som möjligt är 
även det saker som kan leda till minskade utgifter. Att se kostnaden för att införa ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 är enkelt, men att se den ekonomiska och instutionella 
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vinsten är ofta svårt och ibland omöjligt (Bansal & Bogner, 2002). Som exempel kan sägas att 
man inte bara kan titta på vinster av olika slag utan också på undvikande av olyckor som kan 
kosta stora pengar att åtgärda. Jag har därför svårt att svara på vad Lantmännen Agroetanol 
AB kommer att ha för affärsmässiga fördelar av sitt miljöledningssystem, men klart är att en 
majoritet av de företag som är ISO 14001 certifierade och som deltagit i studien av Summers 
Raines säger sig spara pengar på sitt miljöledningssystem och då finns det mycket som talar 
för att Lantmännen Agroetanol AB kommer att göra detsamma. Resultat från min studie visar 
att miljöledningssystemet och dess syfte är väl förankrat hos personalen vilket bör leda till en 
bra efterlevnad som i sin tur bidrar till ekonomiska fördelar i form av exempelvis en 
fungerande sopsortering.

6.5 Övriga förbättringsförslag

ISO 14001 standarden kräver inte kontinuerlig förbättring av miljöprestanda, men den kräver 
kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet (Summers Raines, 2002). Summers Raines 
tror dock det verkar rimligt att anta att om man gör förbättringar i miljöledningssystemet så 
leder det till förbättringar i miljöprestanda. För att få förslag på vad Lantmännen Agroetanol 
AB kan göra för att kontinuerligt förbättra sig ställdes frågorna ”Har du några förslag på 
förbättringar i miljöarbetet, t.ex. miljömål osv.” och ”Har du några övriga åsikter om 
miljöledningssystemet eller miljön på Agroetanol som du vill få fram”? Några av de åsikter 
som kom fram var att Lantmännen Agroetanol AB i framtagande av nya miljömål skulle 
kunna ta hänsyn till den koldioxid som bildas vid etanolframställningen samt titta på utbyte av 
kemikalier och en minskad energiförbrukning. Jag tycker att det är glädjande att se att flera av 
de anställda har tänkt på denna fråga och kan ge konkreta exempel på uppdateringar av 
miljömål. Andra åsikter som kom fram var att man i fabriken idag spolar bort skräp på 
marken istället för att först sopa upp skräpet och sedan spola av, detta är slarv som enkelt kan 
åtgärdas med information på ett morgonmöte. Fler konkreta förbättringsförslag är att det 
behövs en förvaringslåda för kuvert med fönster i kopieringsrummet, att det behövs fler kärl 
för avfall speciellt för olja/fett och att det behövs fler sopbehållare i fabriken. Allt detta är 
förslag som kan beaktas vid uppdatering av miljöledningssystemet och jag anser att så bör 
ske, dels för att visa de anställda att deras åsikter kan påverka samt att de ofta har en bra bild 
av hur miljöledningssystemet fungerar i det dagliga arbetet och hur det med enkla medel kan 
förbättras.

6.6 Reflektion över studien

Att välja rätt metod för ett arbete som detta kan vara svårt. I början av processen ville jag 
använda mig av en enkätundersökning. En anledning till att jag ville använda mig av enkäter 
var för att kunna genomföra undersökning på ett stort urval av de anställda. Efter att ha 
diskuterat detta med Jan-Erik Andersson framkom att resultatet troligen inte skulle vara 
tillfredsställande då många av de anställda redan var trötta på att lägga mycket av sin arbetstid 
på miljöledningssystemet. Det skulle förutom att ge dålig svarsfrekvens troligen också leda 
till minskad förståelse för miljöledningssystemet. Efter denna diskussion valde jag att 
använda mig av muntliga intervjuer. När det sedan skulle bestämmas huruvida intervjun 
skulle vara kvalitativ eller kvantitativ så kom jag fram till att en blandning av dem skulle vara 
det optimala. Enligt Holme och Solvang kan man då få ut det bästa av de två metoderna och 
nå ett bättre resultat än om man endast använt en av metoderna (1997).
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De kvantitativa skalfrågor som använts i studien anser jag fyller sin funktion då de på ett 
enkelt sätt visar personalens åsikter. Svaren presenteras i exakta tal istället för i procent då 
underlaget är för litet och kan ge läsaren en felaktig bild och tro att urvalet är större än det i 
verkligheten är.

De kvalitativa frågorna sammanställdes och huvuddrag som bedömdes som relevanta togs ur 
och skrevs ned. Intervjufrågorna är skrivna så att svaren ska kunna skrivas in i 
svarsformuläret. Den metoden valdes för att slippa en omfattande och tidskrävande 
transkribering. Det kan vara en brist att inte få fram allt det som en fullständig transkribering 
kan, men jag bedömde då valet togs att resultatet inte skulle beröras allt för mycket av det. 
Dessutom spelades samtliga intervjuer in och användes för att säkerställa att anteckningarna 
blev fullständiga.

I analysarbetet försökte jag vara medveten om och motverka den tendens som ofta finns att 
man ger större tyngd åt det som stöder de åsikter man själv har. Jag var också medveten om 
att intervjumetoden är en subjektiv metod och risken för skevheter är stor. Jag var likaså 
medveten om att de förkunskaper och tidigare erfarenheter som jag har kan leda till att man 
ställer frågorna på ett visst sätt och att det kan leda till att respondenternas svar går i den 
riktning som man förväntar sig.

Urvalet av respondenter skedde i samarbete med Jan-Erik Andersson som är miljösamordnare
på Lantmännen Agroetanol AB. De kriterier som användes vid urvalet var att respondenterna 
inte skulle vara med i den miljögrupp som finns på företaget. Dessutom ville vi få med två 
kvinnor i studien för att få ett bra urval av de anställda. Urvalsprocessen påverkar givetvis 
slutresultatet, men är en faktor som är svår att ta hänsyn till då man inte vet hur ett annat urval 
skulle påverka resultatet. Ett annat problem som jag drabbades av var att några anställda på 
Lantmännen Agroetanol AB arbetar i skift vilket ledde till att de var svåra att få kontakt med. 
Det gjorde att arbetet försenades med cirka en vecka, men var inte något som påverkade 
studien stort.

Att samtliga intervjuer utfördes i Agroetanols lokaler på Händelö bör kunna leda till att 
respondenterna kände sig trygga då de befann sig i en bekant miljö. Den intervju som utfördes 
i operatörsrummet bör kunna likställas med de övriga, dock kan det vara bra att vara 
medveten om den faktorn vid analys av intervjusvaren.

Vid intervjutillfället informerades varje respondent att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt och fråga ställdes om intervjun fick spelas in. Att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt var inget som någon respondent reagerade på, däremot när jag frågade om 
intervjun fick spelas in så reagerade flera respondenter med en blick att de inte var helt 
bekväma med det. Mitt löfte om att inspelningen endast skulle höras av mig och att de sedan 
skulle raderas lugnade dock ner respondenterna som sedan gick med på inspelningen. Jag 
uppfattade det som att de respondenter som var tveksamma till inspelningen glömde bort 
tvivlet sedan intervjun påbörjats. Jag tror därför inte att inspelningen påverkade resultatet 
nämnvärt. 

Denna studies reliabilitet kan besvaras med frågan om jag tror att en student som vill upprepa 
denna studie skulle komma fram till samma resultat förutsatt att personen ifråga använder sig 
av samma verktyg som mig. Jag tror att resultatet i stort skulle bli detsamma även om mindre 
skillnader kan finnas beroende på vilka respondenter som deltar i studien. Validiteten är 
svårare att visa, men om man tittar på de frågor som använts i intervjuguiden så tycker jag att 
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de är formulerade på ett sådant sätt att de mäter det jag vill att de ska mäta. En styrka med 
studien är att jag tillbringat sex veckor under min praktik på Lantmännen Agroetanol AB och 
därför känner företaget och flertalet av de anställda. 
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7. Slutsatser

I detta sista kapitel presenteras de slutsatser som jag genom arbetet med studien kommit fram 
till. Därefter presenteras de förbättringsförslag som arbetet lett fram till. Det följs av en 
kortare beskrivning på hur man kan gå vidare med fortsatta studier.

Följande slutsatser har dragits ur arbetet med studien:

Vilka brister finns i miljöledningssystemet?
Min slutsats är att inköpsrutinerna är bristfälliga. Den utbildning som genomförts har varit 
bra, men de anställda behöver få information kontinuerligt.

Hur kan man åtgärda dessa brister?
Inköpsrutinerna behöver uppdateras och förtydligas. Information om miljöledningssystemet 
bör ges muntligt istället för skriftligt då medarbetarna tar till sig muntlig information bättre än 
skriftlig.

Vilka affärsmässiga fördelar kan ett miljöledningssystem leda till för Lantmännen Agroetanol 
AB?
Min slutsats är att företaget troligen kommer att spara pengar på en väl fungerande 
sopsortering, en minskning av vattenförbrukningen och den höga stärkelsehalten i säden. Det 
är också möjligt att införandet av miljöledningssystemet kan leda till att eventuella olyckor 
undviks i framtiden som kan kosta stora pengar att åtgärda (Bansal & Bogner, 2002). När jag 
tittat på tidigare forskning som gjorts så står det klart att en majoritet av de företag som 
certifierats enligt ISO 14001 anser sig spara pengar på sitt miljöledningssystem och jag anser 
att det bör gälla även för Lantmännen Agroetanol AB.

De brister som finns i miljöledningssystemet har lett fram till förbättringsförslag som 
presenteras nedan:

 Låt de anställda medverka vid förändringar i miljöledningssystemet såsom vid 
framtagande av nya miljömål och ny miljöpolicy.

 Fortlöpande utbildning behövs för att motivera de anställda till att följa 
miljöledningssystemet.

 De anställda tar till sig information på ett bättre sätt om informationen förs fram via 
utbildning eller annan muntlig presentation.

 Förmedla information avdelningsvis för att få den mer relevant för de anställda.
 På operatörernas morgonmöte skulle fem till tio minuter tas till att gå igenom någon 

punkt i miljöledningssystemet eller en rutin som behöver uppdateras.
 Inköpsrutinerna behöver uppdateras och förtydligas då flera anställda tycker att de är 

svåra att följa.
 Inköpsrutinerna kan också uppdateras så man är tvingad att välja en miljömärkt 

produkt då möjlighet finns.
 När framtagande av nya miljömål ska göras kan koldioxidåtervinning beaktas.
 Vid framtagande av nya miljömål kan också utbyte av kemikalier och minskad 

energiförbrukning ses över.
 Nästa steg i arbetet kan vara att kvalitetscertifiera företaget enligt ISO 9001.



25

 Uppmuntra de anställda att lägga fram förslag på förbättringar i 
miljöledningssystemet.

 Informera de anställda att vid rengöring av golv i anslutning till fabriken så ska golvet 
sopas innan det sköljs av för att minska mängden biologiskt avfall i avloppet.

 Se över möjligheten att gå direkt från hissen i kontoret till baksidan för att slippa gå 
runt byggnaden när sopor skall slängas.

 Tillse att en förvaring för kuvert med fönster placeras i kopieringsrummet.
 Ordna fram förvaringsutrymmen för farligt avfall såsom olja och fett i anslutning till 

serviceverkstaden.
 Ordna fram fler sopbehållare i fabriken då de som finns idag inte räcker till. 

7.1 Förslag på vidare studier

Genom att åtgärda de brister som identifierats anser jag att det miljöledningssystem som 
Lantmännen Agroetanol AB har kan få större efterlevnad och bättre effekt. Vidare studier
skulle kunna vara att upprepa detta arbete om cirka ett år för att se vilket genomslag de 
förändringar som genomförts har fått.
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9. Bilagor

9.1 Intervjuguide - Personalens åsikt om miljöledningssystem på
Lantmännen Agroetanol AB

Datum för intervjun: Plats:
Man/Kvinna

Fråga 1. Tycker du att du har fått den information du behöver för att arbetar enligt 
miljöledningssystemet?

Svar:  1  2  3  4  5 1 = Helt avvikande åsikt, 2 = Något avvikande åsikt, 3 = Vet ej, 
4 = Instämmer i viss mån, 5 = Instämmer helt

Fråga 2. Vad skulle du vilja ha mer information om?

Svar:  

Fråga 3. Har du några idéer om hur den informationen skulle kunna ges?

Svar:  

Fråga 4. Tycker du miljöledningssystemet fungerar i det dagliga arbetet?

Svar:  1  2  3  4  5 1 = Helt avvikande åsikt, 2 = Något avvikande åsikt, 3 = Vet ej, 
4 = Instämmer i viss mån, 5 = Instämmer helt

Fråga 5. Vad är det som fungerar respektive inte fungerar?

Svar:

Fråga 6. Har du några förslag på förbättringar i miljöarbetet, t.ex. miljömål osv?

Svar:

Fråga 7. Tror du att införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 kommer leda till 
några affärsmässiga fördelar för Agroetanol?

Svar:  1  2  3  4  5 1 = Helt avvikande åsikt, 2 = Något avvikande åsikt, 3 = Vet ej, 
4 = Instämmer i viss mån, 5 = Instämmer helt

Fråga 8. Vilka affärsmässiga fördelar respektive nackdelar tror du införandet kan leda till?
Svar: 

Fråga 9. Känner du att du har möjlighet att påverka miljöarbetet på företaget?
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Svar: 1  2  3  4  5 1 = Helt avvikande åsikt, 2 = Något avvikande åsikt, 3 = Vet ej, 
4 = Instämmer i viss mån, 5 = Instämmer helt

Fråga 10. Hur tror du att dina möjligheter att påverka miljöarbetet skulle kunna bli bättre?

Svar:

Fråga 11. Har du fått större förståelse för Agroetanols miljöarbete efter införandet av 
miljöledningssystemet?

Svar: 1  2  3  4  5 1 = Helt avvikande åsikt, 2 = Något avvikande åsikt, 3 = Vet ej, 
4 = Instämmer i viss mån, 5 = Instämmer helt

Fråga 12. Vad tror du är anledningen till att Agroetanol har infört ett miljöledningssystem?

Svar:

Fråga 13. Vad tror du allmänheten har för åsikt om Agroetanol och etanol?

Svar:

Fråga 14. Har du några övriga åsikter om miljöledningssystemet som du vill få fram?

Svar:
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9.2 Intervjuförfrågan

Hej!
Jag arbetar just nu med att skriva en uppsats om de möjligheter och problem som 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 kan innebära för Lantmännen Agroetanol AB. En 
viktig del i uppsatsarbetet är att få fram de anställdas åsikter om miljöledningssystemet och 
därför vore jag tacksam om du kan ställa upp på en intervju. Frågorna kommer bland annat att 
handla om hur du upplever miljöledningssystemet och hur det går att arbeta efter det i 
praktiken. Svaren kommer att behandlas anonymt och intervjun beräknas ta cirka 20-30 
minuter. Intervjuerna kommer att genomföras v.17 så jag vore tacksam om du kan meddela 
mig om och när du kan medverka. 

Med vänliga hälsningar

Oskar Klingvall


