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Förord 
 
Idén till denna uppsats kommer ifrån Sara Emilsson och hennes forskning om Metoder att 
hantera indirekt miljöpåverkan inom organisationers miljöledningssystem –med fokus på den 
offentliga sektorn. 
 
Uppsatsen är det avslutande projektet på min utbildning vid Miljövetarprogrammet, vilket 
innebär att jag nu äntligen är framme vid mitt slutmål – en magisterexamen i Miljövetenskap. 
 
Jag vill här passa på och rikta ett stort tack till alla de personer som har ställt upp på att bli 
intervjuade, utan Eran medverkan hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Ett stort 
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och som hela tiden har kommit med goda råd, tips och idéer.  
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känts tungt under alla dessa studieår. 
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Ladan Sharifian 
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Sammanfattning 
 
I och med samhällets utveckling från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt samhälle, och 
vidare till ett tjänste- och kunskapssamhälle har antalet tjänsteföretag växt, och därmed även 
miljöpåverkan från denna sektor. Tjänstesektorns miljöpåverkan kan delas upp i två delar, en 
direkt miljöpåverkan kopplat till kontorsverksamheten, såsom energianvändning, samt en 
indirekt miljöpåverkan, som är ett resultat av tjänstens framtida nytta och bestående värde. Ett 
vanligt verktyg som svenska företag, och andra typer av organisationer, använder sig av för 
att strukturera upp sitt miljöarbete är miljöledningssystem enligt den internationella 
standarden ISO 14001. Miljöledningssystem är dock inte lika vanligt förekommande i 
tjänstesektorn som inom tillverkningsindustrin. Syftet med denna uppsats är därför att studera 
hur indirekt miljöpåverkan hanteras, och kan bli mer hanterbart, inom tjänstesektorn. Detta 
belyses genom att diskutera varför organisationer har valt att certifiera sina verksamheter, hur 
organisationer definierar, och hanterar, indirekt miljöpåverkan, samt vilken roll ledningen och 
medarbetarna har vid hanteringen av den indirekta miljöpåverkan.  
 
Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer med miljöansvariga på fyra 
tjänsteföretag samt fyra myndigheter. Resultatet av intervjuerna sammanställdes, analyserades 
och kopplades samman med tidigare studier. Därefter drogs ett antal slutsatser. Slutsatserna 
visar att organisationerna har valt att certifiera sina verksamheter p.g.a. efterfrågan och 
intresse hos kunder, samt för att visa på att företaget besitter en hög miljökompetens. De flesta 
av de medverkande organisationerna har format egna definitioner av begreppet indirekt 
miljöpåverkan. Gemensamt för dessa definitioner är att samtliga kopplas ihop med kundernas 
miljöpåverkan.  Slutsatserna visar även att hanteringen av organisationernas indirekta 
miljöpåverkan sker inom ramen för deras miljöledningssystem. Det upplevs dock mycket 
svårt att formulera mätbara miljömål som berör den indirekta miljöpåverkan vilket troligen 
beror på att ISO 14001 bl.a. ställer krav på att det ska finnas mätbara mål och att 
möjligheterna till att formulera icke-kvantifierbara miljömål har undgått organisationerna. Ett 
alternativ för att underlätta hanteringen av den indirekta miljöpåverkan skulle kunna vara att 
låta bli att dela in miljöpåverkan i kategorierna direkt och indirekt, och istället se till den 
totala miljöpåverkan med hjälp av ett processbaserat tillvägagångssätt. Det kan även 
diskuteras huruvida begreppet ”mätningar” är lämpligt vid arbetet med miljömål då termen 
leder till tankar kring kvantifierbarhet. Vidare visar slutsatserna att ledningens och 
medarbetarnas kompetens samt engagemang är två nyckelfaktorer för att organisationerna ska 
lyckas med miljöarbetet.  
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1. Inledning 
I detta första kapitel ges en introduktion till uppsatsens centrala ämnesområden. Vidare 
presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis ges även några 
läsanvisningar.  
 
Under de senaste decennierna har miljöfrågorna kommit att bli inkluderade i allt fler delar av 
samhället. Det har gradvis utvecklats olika principer för hur miljöarbetet i organisationer bör, 
och skall, utföras. Från och med tidigt 1990-tal har olika typer av deklarationer, program, 
förordningar och standarder, som exempelvis miljöledningssystem, utarbetats (Ernstson, 
2006, s.1). De två vanligaste standarderna för miljöledning är EU-förordningen Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS) och den internationella standarden ISO 14001 
(Ammenberg, 2004, s.155). 
 
Standarden ISO 14001 antogs internationellt år 1996 (SIS, 2004) och det har sedan dess blivit 
ett alltmer vanligt verktyg som svenska företag och andra typer av organisationer använder sig 
av för att strukturera upp sitt miljöarbete, för att på så sätt leva upp till de miljökrav som ställs 
på dem från diverse intressenter som t.ex. kunder, aktieägare och myndigheter (Ernstson, 
2006, s.2 samt Ammenberg, 2004, s.144 och s.155). I takt med att miljöledningssystem har 
blivit ett vanligare inslag i företagens miljöarbete har också mängden studier om ISO 14001 
växt. Idag finns det många tidigare studier utförda om denna miljöledningsstandard med 
diverse olika teman, bl.a. om huruvida tillämpningen av miljöledningssystem leder till 
förbättrad miljöprestanda, granskningar av miljöledningssystem ur ekonomisk synvinkel samt 
om miljöpolitikens betydelse för utvecklingen av miljöledningssystem m.m. (Ernstson, 2006, 
s.62-63). 
 
Samtidigt visar flera andra studier på att vi har förflyttat oss ifrån det s.k. industriella 
samhället och att vi idag istället befinner oss i ett tjänste- och kunskapssamhälle 
(Naturvårdsverket, 2002, s.9). Detta innebär att antalet tjänsteföretag växer och i takt med 
denna tillväxt ökar också miljöpåverkan från denna sektor (Naturvårdsverket, 2002, s.10-15). 
Denna miljöpåverkan kan delas upp i två delar, en direkt miljöpåverkan som är kopplat till 
kontorsverksamheten, såsom energianvändning och avfall (Naturvårdsverket, 2002, s.25) 
samt en indirekt miljöpåverkan vilket Naturvårdsverket (2007, s.18) definierar på följande 
sätt: indirekt påverkan avses företagens kunders miljöpåverkan genom sina varor, tjänster 
och verksamhet. Trots denna miljöpåverkan är användningen av miljöledningssystem inte lika 
utbrett i tjänstesektorn som inom tillverkningsindustrin (Naturvårdsverket, 2002, s.6). Studier 
visar också på att den indirekta miljöpåverkan upplevs som särskild svår att hantera och 
förhålla sig till då den ses som ett abstrakt och komplext fenomen som är svår att mäta och 
följa upp. Mätbarheten är dock viktig för att kunna påvisa nyttan av ett miljöledningssystem, 
för såväl externa, som interna, intressenter (Emilsson och Hjelm, 2007, s.76). Det är därför 
intressant att utforska denna problematik närmare för att på så sätt bidra till en förbättrad 
hantering av den indirekta miljöpåverkan som sker inom tjänstesektorn. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det har tidigare, i viss utsträckning, studerats hur kommuner hanterar sin indirekta 
miljöpåverkan (se Emilsson och Hjelm, 2007), men utöver detta finns det få studier vars fokus 
har varit att studera tjänstesektorns indirekta miljöpåverkan. Därför är syftet med denna 
uppsats att studera hur indirekt miljöpåverkan hanteras, och kan bli mer hanterbart, inom 
tjänstesektorn. Detta belyses genom att diskutera följande frågeställningar: 
 

- Varför har tjänsteorganisationer valt att certifiera sina verksamheter? 
- Hur definierar organisationer indirekt miljöpåverkan? 
- Hur hanteras den indirekta miljöpåverkan i organisationer? 
- Vilken roll har ledningen och medarbetarna vid hanteringen av den indirekta 

miljöpåverkan? 
 
Utöver informationsinsamlingen via intervjuer kopplas uppsatsen samman till tidigare studier 
inom angränsande ämnesområden för att på så sätt kunna ge förslag på hur indirekt 
miljöpåverkan kan hanteras. 
 

1.2 Avgränsningar 
För att begränsa studiens omfattning till en hanterbar nivå omfattar uppsatsen endast 
tjänsteföretag, som bedriver sin verksamhet i Sverige samt fyra centrala myndigheter. Vid 
urvalsprocessen av företag och myndigheter innefattades endast de med ett etablerat samt 
fungerande miljöledningssystem enligt ISO 14001.  
 

1.3 Läsanvisningar 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel med tillhörande underkapitel. Kapitel 2 består bl.a. av en 
introduktion till ISO 14001 samt ett avsnitt om processbaserad verksamhetsutveckling. 
Kapitel 3 beskriver intervjustudiens och analysprocessens tillvägagångssätt. I kapitel 4 
presenteras resultatet av intervjuerna. Därefter analyseras resultatet i kapitel 5. Uppsatsen 
avslutas med ett kapitel där slutsatserna presenteras och ett kort avsnitt där några förslag på 
vidare studier ges.   
 
I uppsatsen benämns företagen och myndigheterna ibland med det gemensamma 
samlingsbegreppet organisationer för att öka läsbarheten. För en kortare förklaring till några 
av de ofta återkommande begreppen se bilaga 1. Bilagorna 2 och 3 består av två 
intervjuguider. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en kortare genomgång av ISO 14001 och dess komponenter. Vidare 
presenteras även ett avsnitt om kopplingen mellan indirekt miljöpåverkan och ISO 14001. 
 

2.1 Miljöledningssystem enligt ISO 14001 
Grundtanken som ligger bakom miljöledningssystem är att ett bra miljöarbete är kommersiellt 
lönsamt, eftersom det både leder till minskad material- och energianvändning men också till 
en förbättrad image för organisationen ifråga (Ammenberg, 2004, s.157-160). ISO 14001 är 
en internationell standard för miljöledningssystem som är konstruerad efter den s.k. Deming-
cykeln vilket också är känt som PDCA-cykeln. PDCA står för de engelska orden Plan, do, 
check, act d.v.s. planera, utföra, kontrollera och agera. Tanken är att den organisationen som 
har valt att implementera ett ledningssystem baserat på Deming-cykeln skall arbeta 
strukturerat och systematiskt (Ammenberg, 2004, s.157-160).  
 
När en organisation har beslutat att implementera ett miljöledningssystem är första steget att 
utföra en miljöutredning, där verksamhetens aktiviteter kartläggs och dess miljöaspekter 
identifieras. Därefter värderas miljöaspekterna och organisationen formulerar sin miljöpolicy. 
Utifrån värderingen av miljöaspekterna kan organisationen sedan utforma övergripande och 
detaljerade miljömål samt ett miljöledningsprogram där detaljerna i hur varje mål skall 
uppnås beskrivs. För att säkerställa att förbättringar i miljöarbetet har uppnåtts är det viktigt 
med både interna och externa revisioner (SIS, 2004).  
 
ISO 14001 saknar absoluta krav på verksamhetens miljöarbete. Det finns t.ex. inga krav på 
hur mycket energi en organisation får använda, istället är kraven riktade mot olika 
organisatoriska frågor. Organisationen sätter själv upp mål som den skall arbeta för och de 
olika avsnitten i standarden skall verka som ett stöd för organisationen (Ammenberg, 2004, 
s.158). Detta innebär att en viss grad av miljöprestanda inte kan garanteras endast p.g.a. att 
standardens krav är uppfyllda, snarare beror detta på organisationens ambitioner och vilka mål 
som ledningen beslutat att verksamheten skall uppnå (Procopé och Axelsson, 2003, s.10).  
 
Miljöledningsstandarder har utvecklats för att vara ett stöd i organisationers miljöarbete, i 
hopp om att på så sätt ständigt förbättra miljöprestandan. Begreppet ständiga förbättringar är 
ett nyckelord i ISO 14001 (SIS, 2004). Termen definieras i standarden som en process för att 
förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre total miljöprestanda i enlighet med 
organisationens miljöpolicy (SIS, 2004). Det har dock debatteras mycket kring vad termen 
innebär eftersom standarden inte definierar vad som skall förbättras. Detta innebär att det 
finns en del oklarheter kring om det till exempelvis räcker att förbättra 
miljöledningssystemets funktioner eller om organisationen skall uppnå miljömässiga 
förbättringar genom t.ex. minskade transporter (Emilsson och Hjelm, 2007, s.74). 
 

2.1.1 Indirekt miljöpåverkan och ISO 14001 
Gemensamt för de indirekta miljöaspekterna är att de oftast är av mjukare karaktär. De 
uppstår inte som ett direkt resultat av aktiviteter inom organisationen och kan vara svåra att 
mäta kvantitativt. För många organisationer utgör emellertid de indirekta miljöaspekterna de 
mest miljöpåverkande. Ändå väljer många verksamheter att då exkludera dessa ur 
miljöledningssystemet. Detta beror till stor del på att ISO 14001 ställer krav på mätbarhet och 
dokumentation (Procopé och Axelsson, 2003, s.10-13). Syftet med dessa krav på att 
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regelbundet övervaka och mäta verksamhetens miljöprestanda är att organisationen skall få 
tillgång till uppdaterad information om hur dess miljöprestanda utvecklas. Detta för att 
verksamheten skall få en möjlighet att reagera innan tillåtna gränsvärden eller riktvärden 
överskrids, vilket annars skulle kunna leda till att uppsatta miljömål inte uppnås (Piper et al, 
2004, s.83). Dock kan dessa krav även ses som en indikation på att organisationer skall 
prioritera miljöaspekter utefter möjligheterna att mäta eventuell förbättrad miljöprestanda. 
Ytterligare ett skäl till varför indirekta miljöaspekter ofta exkluderas är troligen okunskap hos 
den eller de miljöansvariga i organisationen. Men då syftet med ISO 14001 är att konkretisera 
begreppet hållbar utveckling bör de miljöaspekter som är mest betydande hanteras i 
miljöledningssystemet, oavsett om de är direkta eller indirekta och kvantifierbara eller inte. 
Särskilt med tanke på att förbättra några, för verksamheten, mindre betydande miljöaspekter 
istället för att fokusera på de mest betydande i värsta scenario skulle, enligt Procopé och 
Axelsson (2003, s.10-13) kunna resultera i en försämrad total miljöprestanda. Detta är 
emellertid inte enkelt och många organisationer har stora problem med att påverka de mest 
betydande miljöaspekterna. Problematiken med att kvantitativt mäta effekten kan dock 
jämföras med arbetet för en social hållbar utveckling där många företag tar något slags 
åtaganden. Även här är det svårt att kvantitativt uppskatta effekterna, dock leder det inte till 
att dessa förbises (Procopé och Axelsson, 2003, s.10-13). Begreppet indirekt miljöpåverkan 
diskuteras vidare i avsnitt 5.2 samt 6.2.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ansats. Den teori som främst används är 
processbaserad verksamhetsutveckling dock presenteras även ett avsnitt om ledningens och 
medarbetarnas roll i organisationer.  
 

3.1 Processbaserad verksamhetsutveckling 
I och med samhällets utveckling från ett s.k. industrisamhälle till kunskaps- och 
informationssamhälle har tjänsteproduktionen ökat på bekostnad av varuproduktionen. Även 
den offentliga sektorn kännetecknas sedan länge av tjänsteproduktion, vilket innebär att 
näringsliv och den offentliga sektorn får desto mer gemensamt med varandra, och därför 
också kan lära av varandra. Författarna påpekar att processorientering i mycket hög grad går 
att generalisera och tillämpa på både tjänstesektorn, industrin samt offentlig sektor (Ljungberg 
och Larsson, 2001, s.28-33). 
 
Processer i sig är inget nytt påfund. Alla organisationer har, har alltid haft och kommer att 
alltid ha dem (Ljungberg och Larsson, 2001, s.29). Utmaningen ligger i att identifiera dem, 
vilket kan upplevas som svårt i och med att de flesta organisationer är vana vid att tänka och 
arbeta funktionsorienterat (Ljungberg och Larsson, 2001, s.33). Den funktionsorienterade 
organisationen präglas av en särskild trygghet och tydlighet för såväl medarbetare som chefer. 
Det råder inga tveksamheter om vem som är chef och gränserna för ett ansvarsområde är 
mycket tydliga (Ljungberg och Larsson, 2001, s.70). Den processorienterade verksamheten 
bygger på ett annat paradigm och processtänkandet bygger på ett nytt systemsynsätt 
(Ljungberg och Larsson, 2001, s.35). För att lyckas med att processorientera organisationer 
måste vi inse att de snarare är sociala system än tekniska system (Ljungberg och Larsson, 
2001, s.36).  Den viktigaste förklaringen till varför organisationer är utformade samt bedrivs 
som de görs idag är inte p.g.a. ändamålsenlighet utan av tradition (Ljungberg och Larsson, 
2001, s.26). Verksamheterna är förvisso välbeprövade och när de kom till var de 
ändamålsenliga men framtiden är på intet sätt en förlängning av gången tid (Ljungberg och 
Larsson, 2001, s.26-27).  
 
I processorganisationen är processerna utgångspunkterna för hur verksamheten ses, utformas, 
leds, bedrivs samt utvecklas. Detta bygger på ett synsätt som, om det används fullt ut, kan ge 
nya perspektiv på både den egna organisationen och medarbetarna samt dess omgivning. 
Ljungberg och Larsson (2001, s.89) skriver att det är när man väljer att omprioritera som 
verksamheten kan börja fungera bättre än förväntat eller än vad man enkelt kan förklara. I den 
processorienterade verksamheten finns inte heller funktionerna kvar i sina tidigare skepnader. 
Verksamheten utformas så att funktionerna inte längre har makten att leda och utveckla, 
istället utvecklar de kompetenta medarbetare och andra resurser, d.v.s. de transformeras till 
kompetens- och resurscentra. I och med att kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga blir 
medarbetarnas status lika hög, och förmodligen även högre än i funktionsorienterade 
organisationer. Vidare kräver den processorienterade organisationen ett modernt ledarskap, 
vilket innebär en delvis ny syn på makt kontra kontroll över beslutsprocesser, information och 
kunskap (Ljungberg och Larsson, 2001, s.90). I den processorienterade organisationen är alla 
medarbetare delaktiga och både ”tänker och genomför” (Ljungberg och Larsson, 2001, s.27-
28). Ledarskapet är också nära relaterat verksamhetens bedrivande. Arbetet är uppbyggt kring 
processerna och dessa utgör basen för fördelningen av ansvar och befogenheter samt 
resurstilldelning i allmänhet. Den processbaserade verksamhetens utveckling sker ur ett både 
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, i syfte att skapa harmoni såväl mellan som inom 
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processerna samt mellan processerna och organisationens övriga strukturer och system 
(Ljungberg och Larsson, 2001, s.90-91).  
 
I den processorienterade organisationen är fokus på att uppnå någon form av slutmål för varje 
process. I slutmålet står kunden i centrum. Det kan dock vara svårt att definiera begreppet 
”kunder” i en organisation, och för att förenkla kundbegreppet kan det vara mera lämpligt att 
införa termen ”intressenter”. För många processer, t.ex. ledningsprocesser får man ingen 
komplett kravbild om fokus endast ligger på kunderna. Några exempel på andra intressenter 
är ägare, anställda medarbetare och p.g.a. miljöaspekter även samhället (Ljungberg och 
Larsson, 2001, s.102-105).  
 

3.1.1 Mätning av processer  
Syftet med att mäta är inte att skapa diagram, utan istället att skapa kunskap som leder till 
ökad förståelse, utveckling och förbättring av organisationen. För att uppnå detta krävs det 
dock att ”rätt saker mäts på rätt sätt” (Ljungberg och Larsson, 2001, s.226). För att närma sig 
ett angivet mål är det nödvändigt att använda mått som kan ge underlag för vilken åtgärd som 
bör vidtas för att uppnå målet. Mätningar ger information om var en organisation står och 
huruvida den är på väg att närma sig ett uppsatt mål eller ej (Ljungberg och Larsson, 2001, 
s.217). Genom mätningar kan också problem identifieras. Mätningar ger även möjligheter till 
att jämföra t.ex. två organisationer med varandra (Ljungberg och Larsson, 2001, s.223). 
Kraven på mätningar i den moderna organisationen har dock förändrats. Behovet av kunskap 
och information är idag så betydande att det finns en risk att verksamheten fokuserar på 
mätningarnas omfattning istället för på deras kvalitet. Utmaningen ligger dock inte i att mäta 
tillräckligt utan snarare att mäta rätt och tillräckligt bra (Ljungberg och Larsson, 2001, s.217). 
Det är också viktigt att komma ihåg att mäta inte enbart innebär att fastställa kvantitativa 
värden, t.ex. kostnaden för en resursinsats eller tiden från det att en order är placerad till dess 
att produkten levereras. Kvalitativa värden är minst lika viktiga beroende på vilka frågor som 
skall besvaras genom mätningen (Ljungberg och Larsson, 2001, s.216). De mått som skall 
användas måste väljas omsorgsfullt och systematiskt (Ljungberg och Larsson, 2001, s.217).  
 
De traditionella mått som används i dagens organisationer har ett antal brister. Några exempel 
på dessa brister är att dessa mått är för finansiellt fokuserade, för internt fokuserade och även 
för historiska, vilket ger för lite information om framtiden (Ljungberg och Larsson, 2001, 
s.218-219). Ibland är det dock svårt att göra tidiga mätningar, i sådana fall bör verksamheten 
se över möjligheterna att mäta indirekt. Ett exempel på detta är om välutbildade medarbetare 
antas göra organisationen mer konkurrenskraftig så kan en mätning av organisationens totala 
utbildningsnivå ge ett bidrag till bedömningen om den framtida konkurrenskraften (Ljungberg 
och Larsson, 2001, s.219). Traditionella mått är även för funktionsorienterade vilket beror på 
att de används i de s.k. funktionsorienterade organisationerna. Detta innebär att de är 
suboptimerade, vilket kan leda till att de motverkar varandra ur helhetssynpunkt. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att traditionella mått bygger på ett gammalt paradigm som 
fokuserar på kontroll och styrning av ett isolerat system (Ljungberg och Larsson, 2001, s.220-
221). 
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3.2 Ledningens och medarbetarnas roll i en organisation 
I alla typer av organisationer kan en stabilitet och regelbundenhet observeras. Detta beror 
högst troligen på att de allra flesta individer får sitt beteende reglerat genom strukturen i 
organisationen. En organisations struktur sägs ha tre allmänna effekter på beteendet. Dessa är: 
stabilitet, begränsning samt koordinering. Detta beror på att alla medarbetare har mer eller 
mindre fasta uppgifter som ska lösas med mer eller mindre bestämda metoder, vilket skapar 
en stabilitet och regelbundenhet i det som händer i organisationen (Jacobsen och Thorsvik, 
2002, s.83). Organisationsstrukturen har också en avgränsande effekt på beteendet, detta 
p.g.a. att varje medarbetare inte kan arbeta med alla möjliga uppgifter efter sitt egna val, 
därmed uppkommer en begränsning. Strukturen på en organisation verkar även 
koordinerande, vilket beror på att om flera individers beteende samordnas presterar de mer än 
om en samling enskilda individer arbetar enskilt (Jacobsen och Thorsvik, 2002, s.84).  
 
Stabilitet uppfattas oftast som något positivt och för de flesta individer som arbetar i, eller på 
något annat sätt är beroende av, en organisation är det tryggt att veta ungefär vad de kan 
förvänta sig av en viss organisation. För att garantera stabilitet i en organisation skapas regler 
och riktlinjer för hur uppgifter ska lösas (Jacobsen och Thorsvik, 2002, s.84). Dock kan 
stabilitet även inverka negativt och fungera som en broms vid utveckling och förändring. 
Detta leder till att en av de viktigaste utmaningarna i en organisation är att utveckla en 
struktur där både stabilitet och innovation samt nytänkande existerar (Jacobsen och Thorsvik, 
2002, s.85).  
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s.233) är medarbetarnas självbestämmande en 
förutsättning för lärande i organisationen, detta då handlingsfriheten förlöser både initiativ 
och kreativitet. När en ledning ger sin personal makt bidrar det till att främja både motivation, 
uppslutning och lojalitet kring organisatoriska mål. Govindarajulu och Daily (2004, s.367) 
påpekar att medarbetarnas självbestämmande inte bara är att föredra, utan att det snarare är en 
nödvändighet för att en organisation ska lyckas implementera och nå sina uppsatta miljömål. 
Ytterligare en viktig faktor för att få engagerade medarbetare i en organisations miljöarbete är 
ledningens engagemang, vilket kan sägas fungera som ett ramverk för hela miljöarbetet i en 
organisation (Govindarajulu och Daily, 2004, s.364). Andra avgörande faktorer för att få 
motiverade medarbetare är belöningar och feedback samt kontinuerliga revisioner 
(Govindarajulu och Daily, 2004, s.365).  
 

3.3 Uppsatsens analytiska verktyg 
Den teoretiska ansatsen i denna studie är processbaserad verksamhetsutveckling, detta då 
uppsatsens fokus ligger på hanteringen av indirekt miljöpåverkan inom ramen för 
miljöledningssystem och processbaserad verksamhetsutveckling bl.a. innefattar nya 
angreppssätt för att mäta processer, vilket kan sägas vara huvudproblemet när det gäller 
hanteringen av indirekt miljöpåverkan (se t.ex. Emilsson och Hjelm, 2007). För att ytterligare 
bredda ansatsen knyts dock även delar av studien till organisationsteori.  
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras först valet av intervjumetodik och därefter ges en beskrivning av 
hur intervjuerna genomfördes. Vidare redovisas även bl.a. analysprocessen. 
 

4.1 Intervjumetodik 
När intervjuer används som datainsamlingsmetod innebär det att data kommer att utgöras av 
utsagor, från intervjurespondenterna, om det som undersöks. Utsagorna är det som sedan blir 
föremål för analys samt tolkning och slutligen även för de slutsatser som dras (Lantz, 2007, 
s.12).  
 
Den intervjumetod som har valts till denna studie är den s.k. semistrukturerade intervjun, 
detta p.g.a. att denna intervjuform tillåter intervjuaren att ställa eventuella följdfrågor som inte 
står med i intervjuguiden (Bryman, 2002, s.301). En annan styrka med denna kvalitativa 
intervjumetod är att den ger möjlighet att hitta eventuella nya centrala spår och företeelser 
som det inte har reflekterats över tidigare, det kan därmed bli en s.k. explorativ studie 
(Wibeck, 2006) vilket anses vara passande för denna studie då mängden av tillgängligt och 
lämpligt material är något bristfällig. Ytterligare en fördel med den semistrukturerade 
intervjun är att man får en uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att intervjuerna 
kan jämföras med varandra. En svaghet med intervjumetoden är dock att det inte går att 
kvantifiera resultaten (Krag Jacobsen, 1993, s.19). Kvalitativa intervjuer är av naturen 
subjektiva, eftersom intervjupersonens svar bygger på dennes upplevelser. Det är därför inte 
möjligt att eftersträva objektivitet istället skall intervjuarens ambition vara att spegla 
intervjupersonen (Lantz, 2007, s.13). 
 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Val av organisationer och intervjupersoner 
Studien omfattas av fyra företag, varav två försäkringsbolag och två konsultföretag, samt fyra 
myndigheter (se tabell 1). Alla de medverkande organisationerna har tvåhundra, eller fler, 
anställda och är certifierade enligt ISO 14001, sedan år 2004 eller tidigare. Valet föll på att 
studera organisationer med s.k. ”mogna” miljöledningssystem p.g.a. att tidigare studier har 
visat på att när miljöledningssystemet är nytt ligger fokus på den direkta miljöpåverkan 
eftersom den är mer konkret och lätt att förstå för gemene man. Vidare har det även funnits 
påståenden om att ju mer miljöledningssystemet vidareutvecklas blir desto lättare blir det att 
hantera organisationens indirekta miljöpåverkan (Emilsson och Hjelm, 2007, s.78-79). Skälet 
till varför dessa typer av organisationer valdes är att det just är dessa verksamheter som ofta 
lyfts fram som exempel på organisationer med stor indirekt miljöpåverkan (se t.ex. Emilsson 
och Hjelm, 2007 samt Procopé och Axelsson, 2003). 
 
Gemensamt för alla studieobjekten är också att certifieringen innefattar hela verksamheten, 
undantaget är ett av de två försäkringsbolag, som valt att endast certifiera skadeprocesserna 
för bil och byggnad. Fem av organisationerna var enbart miljöcertifierade medan de övriga tre 
även har valt att kvalitetscertifiera sig enligt ISO 9001. Totalt intervjuades åtta personer. För 
en översiktlig bild av de medverkande organisationerna, se tabell 1. 
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Tabell 1. Översiktlig tabell över de medverkande organisationerna. 

 
Alla intervjupersoner har hand om miljöfrågorna på respektive organisationen, dock skiljer 
sig titlarna på deras befattningar åt. Ett par av respondenterna var miljöchefer medan de 
övriga hade titlarna miljö- och kvalitetssamordnare eller verksamhetsutvecklare. 
Intervjupersonerna valdes ut med hjälp av respektive organisations hemsida, där information 
om vem som är miljöansvarig fanns tillgänglig. I de fall denna information inte framgick på 
hemsidan kontaktades istället kundtjänstservice som kunde hänvisa vidare till den 
miljöansvarige.  
 
Alla intervjupersoner kontaktades initialt via e-post där studiens syfte presenterades kort och 
en förfrågan om deltagande i denna studie ställdes tillsammans med förslag på datum då 
intervjun kunde äga rum. Majoriteten av intervjupersonerna svarade relativt snabbt på detta 
och återkom med tid och datum som passade respektive intervjurespondent. Vid uteblivet svar 
på den första e-postkontakten togs telefonkontakt för att utreda huruvida personen ifråga 
kunde tänka sig att ställa upp. Samtliga tillfrågade tackade ja till medverkan.  
 

4.2.2 Formulering av intervjufrågor 
Innan den första intervjun ägde rum, framställdes två intervjuguider för att säkerställa att alla 
intervjupersoner besvarar samma typ av frågor och teman (Krag Jacobsen, 1993, s.19). Den 
ena intervjuguidens frågor är företagsinriktade medan den andra guiden är skriven för att 
passa vid intervjuer med myndigheter. 
 
Utgångspunkten vid formuleringen av intervjufrågorna var uppsatsens syfte samt de 
tillhörande frågeställningarna. Utöver detta baserades intervjuguiden på studerad litteratur 
samt tidigare inhämtade kunskaper. För att skapa en logisk följd av frågorna delades de in i 
olika teman som följde på varandra, detta för att frågeföljden skulle kännas så naturlig som 
möjligt för intervjupersonen, vilket Bryman (2002, s.305) rekommenderar. Majoriteten av 
frågorna var öppna, på så sätt undviks för specifika frågeställningar som kan hindra 
alternativa idéer eller synsätt att komma fram (Bryman, 2002, s.305). Ibland ställdes spontana 
följdfrågorna för att ge intervjupersonen möjlighet att utveckla och förklara sitt svar. 
Intervjuguiderna återfinns i bilagorna 2 och 3.  
 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjupersoner har svarat i egenskap av respektive organisations representant, 
vilket påpekades för alla intervjurespondenterna för att undvika personliga svar och åsikter. 
Vid förfrågan om medverkan i studien informerades alla intervjurespondenterna om att de 

Organisation Certifierade i antal år Antal 
anställda 

Innefattar certifikatet hela 
verksamheten? 

Kvalitets- 
certifierade, 
enligt ISO 9001? 

Konsultföretag 1 10 2000 Ja Ja 
Konsultföretag 2 10 4000 Ja Ja 
Försäkringsbolag 1 4 290 Ja Nej 
Försäkringsbolag 2 8 3300 Nej Nej 
Skogsstyrelsen 5 1200 Ja Nej 
Lantmäteriet 4 2200 Ja Nej 
Räddningsverket 6 800 Ja Nej 
Kemikalie -
inspektionen 3 200 Ja Ja 
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kommer att förbli konfidentiella, eftersom uppsatsens syfte berör organisationernas 
miljöarbete och inte de enskilda individernas åsikter. Även företagens namn är konfidentiella, 
och benämns istället som försäkringsbolag 1 och 2 samt som konsultföretag 1 och 2, vilket 
beror på att uppsatsen inte heller syftar till att peka ut något eller några enskilda företag. 
Däremot presenteras det vilka myndigheter som har medverkat, vilket beror på att dessa är 
offentliga instanser och därmed berörs av offentlighetsprincipen.  
 
Alla intervjuer spelades in på band, efter medgivande av intervjupersonerna, vilket också 
rekommenderas av Bryman (2002, s.306) som skriver att om det endast förs anteckningar vid 
intervjun är det lätt hänt att speciella fraser och meningar tappas bort. Alla intervjuer 
genomfördes under perioden 13 november - 14 december, 2007, och varade mellan 25-50 
minuter. Intervjuerna genomfördes per telefon, vilket till största del skedde p.g.a. praktiska 
skäl, såsom minskad tidsåtgång och resor. En annan fördel med telefonintervjuer är att 
intervjupersonens svar inte i lika hög grad påverkas av diverse yttre faktorer hos intervjuaren, 
såsom kön och ålder (Bryman, 2002, s.128-129). Nackdelen med telefonintervjuer är att 
intervjuaren inte kan se intervjupersonen vilket innebär att respondentens ansiktsuttryck som 
visar på osäkerhet eller undran inte kan upptäckas av intervjuaren (Bryman, 2002, s.129). 
Eventuella missförstånd har dock minimerats genom att transkriberingarna av intervjuerna 
skickats till respektive intervjuperson för verifiering av dennes svar.  
 

4.2.4 Analys av intervjumaterialet 
Alla transkriberingar av intervjumaterialet gjordes ordagrant, inklusive ”extra ljud” såsom 
skratt och upprepningar. Därefter gjordes en genomgång av varje transkriberad intervju där 
extra ljuden togs bort. Sedan sammanställdes alla intervjusvaren till ett dokument där svaren 
från alla intervjurespondenter placerades under respektive fråga, då togs även allt som 
bedömdes som irrelevant bort, d.v.s. när intervjupersonerna kom bort från undersökningens 
ämnesområde. Efter denna sammanställning skrevs resultatkapitlet, där alla organisationers 
svar redovisas under ett antal ämneskategorier, som har tagits fram med hjälp av 
intervjufrågorna samt studiens frågeställningar.  
 
När citat redovisas har de tagits direkt från de första transkriberingarna, men med hänsyn till 
ökad läsvänlighet har alla extraljud tagits bort. Meningar och upprepade ord som har tagits 
bort i citaten har ersatts med […]. I något enstaka fall har även ord lagts dit för att öka 
läsvänligheten, och även då används hakparenteser, [exempel på ord]. 
 
Efter att resultatkapitlet var färdigskrivet genomfördes en s.k. horisontell analys av studiens 
resultat, där syftet är att hitta och redovisa återkommande ämnen (Wibeck, 2006). Både 
samstämmigheter och skillnader i intervjusvaren har analyserats, då syftet med studien var att 
studera hur hanteringen av indirekt miljöpåverkan sker. Detta innebär att analysen är grundad 
på den insamlade empirin, d.v.s. intervjusvaren. Analysprocessen är delvis inspirerad av 
innehållsanalys (Bergström och Boréus, 2000, s.44-45) då resonemang som ofta dök upp i 
resultatet knöts an till tidigare forskning.  Avslutningsvis drogs slutsatser utifrån analysen för 
att på så sätt besvara studiens syfte och de tillhörande frågeställningarna.  
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4.3 Etiska aspekter 
Vid publicering av forskningsrapporter och studier bör vissa etiska riktlinjer, såsom 
informerat samtycke och konfidentialitet, följas. Informerat samtycke innebär att forskaren 
bör vara helt överens med intervjurespondenterna om hur intervjuerna kommer att användas 
(Kvale, 1997, s.235).  
 
I syfte att följa dessa etiska riktlinjer, har alla intervjupersoner i denna studie blivit 
informerade om uppsatsens syfte, via e-post då förfrågan om medverkan skickades men också 
som inledning vid varje intervju. Alla intervjurespondenter har frivilligt valt att ställa upp i 
studien och delgivit sitt godkännande gällande citat och bandinspelning av intervjun. Vidare 
har även varje transkribering skickats till respektive intervjuperson, där 6 av de totalt 8 
intervjupersonerna valde att skriftligen (via e-post) bekräfta det transkriberade 
intervjumaterialet. Utöver detta har alla intervjupersoner givits ett löfte om konfidentialitet 
samt att den färdiga uppsatsen kommer att skickas till dem, innan den publiceras.  
 
I och med att intervjupersonerna tagit del av det transkriberade materialet uppfylls även kravet 
på validering, som i detta fall har skett genom s.k. respondentvalidering, vars mål är att få en 
bekräftelse på att den beskrivning som forskaren förmedlar är korrekt (Bryman, 2002, s.259). 
På grund av begränsad tid är underlaget i denna studie avgränsad till ett mindre antal 
intervjuer, vilket innebär att resultatet inte kan sägas spegla hela den svenska tjänstesektorn. 
Däremot kan resultatet sägas spegla källan väl, i och med uppfyllandet av kravet på 
respondentvalidering (Lantz, 2007, s.14) samt öka förståelsen av det undersökta 
ämnesområdet.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras sammanställningen av intervjuerna. De olika företagen benämns 
som försäkringsbolag 1 och 2 samt som konsultföretag 1 och 2. Inledningsvis ges en kort 
redovisning över varför de olika organisationerna har valt att certifiera sina verksamheter. 
Därefter presenteras hur varje organisation har valt att definiera begreppet indirekt 
miljöpåverkan, och hur hanteringen av denna miljöpåverkan sker. Slutligen redovisas ett 
avsnitt om medarbetarnas och ledningens roll i miljöarbetet. 
 

5.1 Organisationernas skäl till ISO 14001 certifiering 
På frågan om varför företagen har valt att certifiera sin verksamhet framkom det ett antal olika 
skäl. Konsultföretagen menade på att det fanns en efterfrågan samt ett intresse hos deras 
kunder, och att därför ”föll det sig naturligt” att certifiera sig för att på så sätt visa på att de 
har rätt kompetens, särskilt med tanke på att de själva verkar inom miljöbranschen. 
Försäkringsbolagen svarade istället att det rörde sig om beslut från företagsledningen, ett 
beslut som var i syfte att stärka varumärket. Försäkringsbolag 2 påpekade att det även fanns 
en förhoppning om att miljöledningssystemet skulle ge bättre stadga i vissa processer i 
verksamheten, men att certifieringen i sig inte var något självändamål. 
 
Myndigheterna i denna studie har haft i uppdrag av regeringen att införa ett 
miljöledningssystem för verksamheten, men däremot inget krav på att certifiera 
ledningssystemet. Därför ställdes frågan om huruvida intervjupersonerna trodde att 
myndigheten skulle ha jobbat med miljöfrågor även om kravet om att inrätta ett 
miljöledningssystem inte hade funnits. Alla medverkade myndigheter menade på att kravet på 
ett miljöledningssystem har fungerat som ett incitament för starten av miljöarbetet och som en 
drivkraft för det fortsatta arbetet. Lantmäteriet påpekade att ”certifieringsbehovet” kom så 
småningom, men att det är svårt att veta i efterhand (se citat) hur verksamheten skulle ha 
arbetat med miljöfrågor om inte kravet på miljöledningssystem hade funnits, vilket även de 
övriga myndigheterna nämnde. Endast Kemikalieinspektionen svarade att de troligen skulle 
ha haft ett internt miljöarbete även om kravet inte hade funnits. Skälet till detta uppgavs vara 
att de i sin dagliga verksamhet arbetar mycket med miljöfrågor, och därmed blir det även en 
viktig fråga för dem att arbeta med internt. 
 
Citat från intervju med Lantmäteriet: 

Men jag tror inte att det hade varit på det här sättet. Jag tror inte det, men jag kan inte säga det, det 
beror ju på behovet av certifiering, certifieringsbehovet kom ju i för sig, äh jag är inte så säker på 
att det hade varit såhär […] det är svårt att säga vad som är hönan och ägget. 

 

5.2 Organisationernas definitioner av indirekt miljöpåverkan 
Då det inte finns någon vedertagen definition av vad begreppet indirekt miljöpåverkan 
innebär ställdes frågan om huruvida respektive organisation definierade denna term. 
 
Försäkringsbolagen svarade att de inte har någon speciell definition. Försäkringsbolag 1 
menade på att de istället ”har mera klassat inom vilka områden vi har en påverkan” medan 
försäkringsbolag 2 påpekade att de i verksamheten inte pratar i termer om direkt och indirekt 
miljöpåverkan, mer än att den uppdelningen finns i själva miljöledningssystemet. 
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Konsultbolagen definierar den indirekta miljöpåverkan som den påverkan som de har i sina 
kunders verksamhet. Båda intervjurespondenterna svarade att de i sin egen verksamhet också 
har en direkt miljöpåverkan, t.ex. energianvändning och resor, men att denna påverkan är 
betydligt mindre i jämförelse med den indirekta miljöpåverkan som finns i deras kunders 
verksamhet. Vidare påpekade konsultföretagen att denna påverkan varierade beroende på 
vilket typ av uppdrag det gäller, men att det, generellt sett, handlar om större anläggningar 
och projekt med stor potentiell miljöpåverkan. Det gavs dock ingen speciell förklaring till 
varför dessa konsultbolag har valt att definiera indirekta miljöpåverkan på detta vis, istället 
menade intervjupersonerna på att ”det föll sig naturligt” att definiera termen på det sättet. 
 
Även Lantmäteriet kopplar sin indirekta miljöpåverkan till det som sker hos deras kunder. De 
har definierat begreppet som den miljöpåverkan våra externa kunder kan åstadkomma genom 
att använda våra produkter. Inte heller här finns det någon specifik förklaring till varför de 
har valt just denna definition, förutom att Lantmäteriet, enligt intervjupersonen, har valt att 
definiera det på detta sätt för att kunna skilja på den direkta och den indirekta miljöpåverkan.  
 
Kemikalieinspektionen har valt att definiera indirekt miljöpåverkan på samma sätt som 
Naturvårdsverket. Enligt intervjupersonen innebär den definitionen följande: indirekt 
miljöpåverkan är hela vår verksamhet, vår myndighetsproduktion. 
 
Räddningsverket har ingen specifik definition på termen indirekt miljöpåverkan. Däremot är 
de medvetna om att verksamheten genererar både en direkt samt en indirekt miljöpåverkan, 
och har valt att dela upp den indirekta miljöpåverkan i två områden. Ett område berör 
myndighetsutövningen, t.ex. vid tillsyn och vid allmänna råd. Det andra området gäller 
utbildningsverksamheten, och den kunskapen som de studerande får med sig.  
 
På Skogstyrelsen finns ingen definition på vad indirekt miljöpåverkan är. Där har de istället 
valt att försöka få bort termen ur miljöarbetet då det ställer till ”tankevurpor” hos de 
medarbetare som inte arbetar med miljöfrågor dagligen. Istället försöker de bedöma allt i 
verksamheten utifrån samma kriterier. Även ett par av de andra intervjupersonerna nämnde att 
det i grunden bara handlar om ett ordval, samtidigt som i princip alla intervjurespondenter 
påpekade att den indirekta miljöpåverkan anses vara den största påverkan som 
organisationerna har på den yttre miljön. 
 

5.3 Organisationernas hantering av indirekt miljöpåverkan  
På frågan om hur organisationernas arbete för att identifiera verksamhetens miljöpåverkan har 
gått till framkom det att alla hade utfört någon form av miljöutredning och därefter värderat 
alla miljöaspekter samt listat de mest betydande och största aspekterna. Konsultbolagen 
nämnde också att de har utformat diverse miljöaspektslistor för olika typer av uppdrag och att 
de har identifierat sin uppdragsverksamhet som den största miljöpåverkan i sina respektive 
organisationer. Båda konsultföretagen har därför även satt upp miljömål som berör just 
uppdragsverksamheten och den tillhörande indirekta miljöpåverkan. Som exempel på 
miljömål nämnde konsultbolag 2 att de vid energieffektiviseringsprojekt mäter hur stor 
minskning kunden åstadkom med hjälp av konsultbolagets tjänster och att de därigenom har 
ett uppsatt mål som handlar om att årligen öka procentsatsen för den minskning som sker vid 
de erhållna energieffektiviseringsuppdragen. Även konsultbolag 1 har valt att skilja på de 
direkta och indirekta miljöaspekterna och som exempel på ett miljömål gällande den indirekta 
miljöpåverkan nämndes att i uppdrag där det är relevant genomförs och redovisas en eller 
flera lösningar som uppfyller högre krav än normkrav. Normkrav definieras som krav som 
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motsvarar normer i lagstiftning eller dagens praxis och ett högre krav än normkrav definieras 
som ”bra miljöval”. Därefter utgör statistik, från de interna revisionerna av avdelningarna, 
som underlag för att mäta miljömålet. Båda konsultbolagen påpekade dock att det är just 
målformulering och mätbarheten samt uppföljningen av de indirekta miljömålen som är 
problematiska. Konsultbolag 1 sa:  
 

[…] I vårt mål och målmätning så fungerar inte riktigt det upplägg vi har. Jag ska inte säga att vi 
inte gör bra uppdrag för jag menar där har vi ju då specialister på, om det nu är akustik så har vi ju 
dom som är akustiker […]. Men det är svårare och mäta och visa och sätta mål på och redovisa. 
Alltså miljöredovisning på den biten är ju väldigt svår. […] Dom är direkta aspekterna är lätta att 
mäta men dom indirekta är ju jättesvåra att mäta. […] Vi tycker att den indirekta miljöaspekten är 
viktigast. […] Vi kan ju mäta hur vi lyckas i projekteringsuppdragen med det här målet vi har att 
åstadkomma någonting som är bra miljöval, men i andra uppdrag så är det inte så lätt att mäta. Det 
är klart att vi har en jättestor påverkan när vi är inne och är rådgivare åt olika företag. […] men hur 
mäter vi det? Hur sätter vi siffror på det? 

 
Försäkringsbolagen var överens om att den största miljöpåverkan från deras verksamhet sker 
vid återställning av skador, d.v.s. vid exempelvis renovering samt reparation, och inte i själva 
kontorsverksamheten eller vid tjänsteresor. Försäkringsbolag 2 har, i likhet med 
konsultbolagens miljöaspektslistor, utvecklat checklistor som innehåller 
miljökravspecifikationer för deras samarbetspartners för skadeprocesserna inom bil samt 
byggnad. Även försäkringsbolag 1 arbetar för att deras samarbetspartners skall förbättra sitt 
miljöarbete, och därmed indirekt minska försäkringsbolaget miljöpåverkan, dock sker detta 
arbete främst genom informationsinsatser. Som exempel på miljömål gällande indirekt 
miljöpåverkan har försäkringsbolag 2 ett ständigt högre mål för våra relationer med 
verkstäder och byggentreprenörer […] och hur många av våra entreprenörer som ska ha 
uppfyllt alla krav under året. Även försäkringsbolag 1 har miljömål kopplat till 
”skadeprocessen” dock har de valt att sätta mål för en reduktion av frekvensen vatten- och 
brandskador, ett arbete som handlar om att arbeta i förebyggande syfte, tillsammans med 
kunderna för att på så sätt aktivt minska antalet skador. Försäkringsbolag 2 nämnde också att 
de är ”klimatneutrala”. Detta sker genom att all koldioxidutsläpp från verksamheten 
kompenseras med hjälp av trädplantering, vilket kan ses som ett initiativ till att minska både 
direkt och indirekt miljöpåverkan.  
 
Även myndigheterna påpekade att de var medvetna om den miljöpåverkan som sker i och 
med kontorsverksamheten samt tjänsteresor men att den främsta miljöpåverkan är den 
indirekta som sker utifrån exempelvis de råd och föreskrifter som de ansvarar för. På 
Kemikalieinspektionen skiljs den direkta och indirekta miljöpåverkan som uppstår i 
organisationen åt. Den direkta miljöpåverkan ses årligen över av en så kallad miljögrupp som 
listar de olika miljöaspekter och där ledningen har ansvaret för prioriteringen av de mest 
betydande aspekterna samtidigt som den indirekta miljöpåverkan sker inom ramen för 
verksamhetsplaneringen. Myndigheten har dock inte själv satt upp särskilda miljömål som 
berör den indirekta miljöpåverkan utan istället har det tagits ett beslut, som enligt 
intervjupersonen lyder, att:  
 

Kemikalieinspektionens kvalitetsmål är lika med regeringens mål i regleringsbrevet. 
Kvalitetsmålen är också Kemikalieinspektionens indirekta miljömål. 

 
Detta innebär att regeringens mål i regleringsbrevet också anses vara Kemikalieinspektionens 
miljömål för de indirekta miljöaspekterna. Dock påpekade intervjupersonen att de flesta av 
dessa mål inte är särskilt tydliga samt att det är mycket svårt att mäta och följa upp de 
indirekta miljömålen. Som exempel på ett sådant mål nämndes att Kemikalieinspektionen 
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skall genom information m.m. stimulera näringslivet att utveckla krav på information om 
farliga ämnen i varor. Ett annat mål berör längden på handläggningstiden vid godkännande 
av bekämpningsmedel. Uppföljning av de indirekta miljömålen sker vid 
verksamhetsplaneringen samt i och med den årliga redovisningen som lämnas till regeringen. 
Men det har hittills, enligt intervjupersonen, varit väldigt få mål som det har funnits mätetal 
på.  
 
På Räddningsverket anses det vara viktigt att skilja på direkt samt indirekt miljöpåverkan och 
där identifieras myndighetsutövningen som den största indirekta miljöpåverkan. Men 
myndigheten har även hand om utbildningar, vilket leder till att även 
utbildningsverksamheten har identifierats som en stor indirekt miljöpåverkan. I likhet med 
Kemikalieinspektionen påpekade också Räddningsverket att det är svårt att formulera 
miljömål gällande den indirekta miljöpåverkan. Konsekvensen av detta blir att det är 
problematiskt att göra uppföljningar av verksamhetens eventuella förbättring. Som exempel 
på ett indirekt miljömål nämnde intervjurespondenten följande: att utveckla lokala former för 
löpande presentation av genomförda miljöförbättringar till alla deltagare i utbildning. Detta 
är något som en del utbildningar har lyckats genomföra, dock påpekas det att det är svårt att 
mäta effekterna av dessa råd och tips som de studerande får med sig.  
 
Även på Lantmäteriet skiljs den direkta och den indirekta miljöpåverkan åt, vilket till största 
del sades bero på att de två typerna av miljöpåverkan är så olika. Den indirekta miljöpåverkan 
anses vara den viktigaste, samtidigt som det anses vara svårt att mäta och följa upp dessa, till 
skillnad mot de direkta miljöaspekterna som är ”lätta att se och mäta”. Ett exempel på ett 
miljömål som berör den indirekta miljöpåverkan lyder: 
 

[…] Ska öka försäljning av produkter som vi kallar med miljöprofil, miljörelaterade produkter […] 
och det är inom förrättningsverksamheten då, med förrättningen, bildningen av naturreservat och 
förrättningen avseende ledningsrätter och också sånt som berör landsbygdsutveckling. 

 
Då miljömålet gäller ökad försäljning är det lätt att följa upp, däremot påpekade 
intervjupersonen att det är svårt att följa upp effekterna av detta. Vidare nämndes att på 
Lantmäteriet är de medvetna om att miljömålsuppföljningen inte är tillräckligt bra, dock är det 
något som det ständigt arbetas med för att vidareutveckla och förbättra. 
 
Den enda organisationen i denna studie som inte skiljer på den direkta och indirekta 
miljöpåverkan är Skogstyrelsen. På denna myndighet har de två typerna av miljöaspekter 
tidigare skiljts åt men nu arbetas det för att istället försöka att inte göra någon skillnad på 
dessa två. Anledningen till detta arbetssätt är:  
 

[…] Att då blev det ett separat system, så att säga, […] det blev lätt [att] vi bara fokuserade på 
den direkta […] miljöpåverkan, för den var väldigt påtaglig och enkel att mäta och se 
förbättringar i så att säga, när man sorterar avfall och mätte energi och pappersförbrukning och 
sådant där och då blev viktigt med miljö men då missar vi liksom hela poängen, att vår största 
miljöpåverkan är faktiskt när vi är ute i skogen och har olika aktiviteter.  

 
Därför har man nu valt att försöka se all miljöpåverkan på samma sätt, vilket också 
underlättar för de medarbetare som inte arbetar med miljöfrågor i sitt dagliga arbete. Dock 
identifierar även Skogstyrelsen sin myndighetsutövning som verksamhetens största 
miljöpåverkan. Vidare påpekade intervjupersonen att de miljömål som finns på myndigheten 
idag följs i stort sett kvantitativt, och att de inte har några ”bra kvalitetsmått” på miljöarbetet. 
Även här lyfts målformulering, mätbarheten på miljömålen och uppföljning som de svåraste 
delarna vid arbetet med den indirekta miljöpåverkan.  
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Citat från intervju med Skogsstyrelsen:  
Jag har nästan inga sådana mått idag som mäter våran personliga [roll] utan vi mäter så att 
säga när det händer saker genom andra. När vi har rådgett t.ex. skogsägare och skogsföretag, 
och kollar t.ex. på hur blev den här avverkningen, klarar man miljöhänsyn osv., men där får vi 
inte riktigt svar på vilken roll vi hade i det här, i resultatet […] där har vi väldigt mycket att 
utveckla, att hitta drivande mät, ja eller mått på det vi gör. Mätbarheten av våra insatser så att 
säga, den är obefintlig idag. 

 

5.4 Medarbetarna och ledningens roll i miljöarbetet 
Under 7 av de totalt 8 intervjuerna lyfte intervjupersonerna fram vikten av stöd från ledningen 
och engagerade medarbetare. Försäkringsbolag 1 menade på att det har varit svårt att få 
medarbetarna engagerade i företagets miljöarbete, men att miljömedvetenheten hos dem har 
ökat något de senaste åren i och med den ökade mediebevakningen av exempelvis 
klimatfrågan. Även Skogsstyrelsen lyfte fram problematiken med att få övriga medarbetare att 
”förstå vad det här går ut på egentligen” och utmaningen med att få ut budskapet om att 
miljöledningssystemet är ett hjälpmedel för ständiga förbättringar.   
 
På Räddningsverket kommer ett nytt arbetssätt att testas i syfte att försöka förbättra 
miljöarbetet. Tanken är att den första identifieringen av miljöaspekter ska ske på respektive 
arbetsplats, för att på så sätt göra miljöarbetet så konkret som möjligt för medarbetarna. Där 
utgår man ifrån att det borde vara mera motiverande att arbeta med något som berör den 
enskilde medarbetarens arbetsplats och vardag, istället för att arbeta med frågor som gäller 
hela verket men som kanske inte berör den specifika arbetsplatsen särskild mycket. 
Intervjupersonen menade på att förhoppningen är att det ska finnas tydligare processägare till 
varje betydande miljöaspekt, vilket skulle förbättra myndighetens totala miljöarbete. Även 
konsultbolagen påpekade medarbetarnas roll men här poängterades istället att alla 
medarbetare inte kan vara experter, däremot måste alla ha en viss grundförutsättning och 
grundutbildning, vilket leder till att resurser läggs på vidareutbildningar och särskilda verktyg, 
som exempelvis speciella miljöaspektslistor för specifika uppdrag.  
 
Även Kemikalieinspektionens intervjuperson talade om medarbetarna och deras roll. 
Intervjurespondenten påpekade att på denna myndighet är alla medarbetare väl medvetna om 
dagens miljöproblem, särskilt med tanke på att ett av inspektionens egna uppdrag är att arbeta 
för det svenska nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samtidigt poängterades att 
myndigheterna skulle kunna få ett bättre och mer samordnat stöd när det till exempelvis gäller 
upphandling, för att lättare kunna välja bra tjänster och varor ur miljösynpunkt.  Dessa behov, 
menade intervjupersonen, är troligen gemensamma för många myndigheter och därför skulle 
ett sådant stöd kunna nyttjas av många.  
 
Även Lantmäteriet lyfte fram statens roll, som i detta fall är ”ägarna” men här poängterades 
istället vikten av uppföljning och ledningens roll. Intervjupersonen påpekade att 
myndighetens miljöarbete måste följas upp bättre av staten och menade på att det inte räcker 
med att få ett direktiv om att införa ett miljöledningssystem utan att staten även måste göra 
uppföljningar av myndighetens miljöarbete för att främja det fortsatta arbetet. Regelbundna 
uppföljningar från staten skulle signalera till Lantmäteriets ledning samt myndighetschef att 
miljöarbetet är något som är viktigt och som bör prioriteras, vilket i sin tur skulle främja det 
fortsatta miljöarbetet.  
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6. Analys och diskussion  
I detta kapitel analyseras samt diskuteras studiens resultat och kopplas samman till tidigare 
forskning.  
 

6.1 Organisationernas certifieringsskäl 
I en undersökning utförd av Ruddell och Stevens (1998, s.23) angav 83 % av totalt 33 
tillfrågade företagen kundernas efterfrågan som ett av dom starkaste skälen till varför de valt 
att certifiera sina verksamheter i enlighet med ISO 14 001:1996. 63 % av de medverkande 
företagen uppgav även förhoppningen om att stärka varumärket som ett av huvudskälen till 
beslutet om att certifiera sig. Även i denna uppsats har alla företagen valt att certifiera sina 
verksamheter enligt ISO 14001. Skälet till detta beslut uppgavs, i likhet med Ruddell och 
Stevens (1998, s.23) studie, vara en ökad efterfrågan och intresse hos kunder, samt 
förhoppningen om att förstärka företagets varumärke och visa på att företaget besitter en hög 
miljökompetens. Även Clark (1999, i Morrow och Rondinelli, 2002, s.162) påpekar att många 
företag implementerar miljöledningssystem för att leva upp till kundernas efterfrågan på ett 
aktivt miljöarbete. Dessa skäl är alla s.k. marknadsbaserade motiv och började uppkomma 
inom företagsvärlden för ca tio år sedan (Darnall, 2006, s.361-362), vilket sammanfaller 
ungefär med antalet år som konsultbolagen i denna studie har varit certifierade. Vidare menar 
Darnall (2006, s.375) på att företagen ser till att leva upp till dessa externa skäl för att på så 
sätt kunna, långsiktigt, säkerställa verksamhetens överlevnad och konkurrenskraft.  
 
Av de åtta medverkande organisationerna var det endast försäkringsbolag 2 som uppgav att de 
hade en förhoppning om att miljöledningssystemet skulle ge en bättre stadga i vissa av 
verksamhetens processer. Detta visar sig dock vara ett vanligt skäl, enligt en studie utförd av 
Morrow och Rondinelli (2002, s.166). I studien deltog ca 1200 företag och varje verksamhet 
fick ranka hur viktigt olika skäl, såsom minskade miljöskadekostnader, förstärkning av 
varumärket och förbättring av den interna organisationen, har varit vid beslutsfattningen om 
att implementera ett miljöledningssystem. Rankningen skedde enligt en tiogradig skala, där 0 
anses vara oviktigt och 10 är viktigt. Resultatet visade på att skälet ”förbättra den interna 
organisationen” rankades som 7,8, d.v.s. relativt viktigt (Morrow och Rondinelli, 2002, 
s.166).  
 
Myndigheterna har, till skillnad från företagen, haft ett direktiv från regeringen om att införa 
ett miljöledningssystem. Regeringsuppdraget har enligt alla medverkande myndigheter, i 
denna uppsatsstudie, varit ett incitament och drivkraft för miljöledningsarbetet. Detta stämmer 
väl överens med resultatet av en utvärdering utförd av Naturvårdsverket (2004, s.40), där mer 
än hälften av de medverkande myndigheterna uppgav regeringsuppdraget som det viktigaste 
motivet för implementeringen av ett miljöledningssystem (Naturvårdsverket, 2004, s.40). 
Trots att regeringsuppdraget inte innefattade något certifieringskrav har vissa myndigheter 
ändå valt att certifiera sina verksamheter enligt ISO 14001, dock har intervjurespondenterna ej 
kunnat ange något specifikt skäl till detta.  
 

6.2 Definition av indirekt miljöpåverkan  
Hälften av medverkande organisationer i denna studie angav att de inte har någon specifik 
definition för begreppet indirekt miljöpåverkan. Av de övriga fyra organisationer hade tre valt 
att själva definiera termen. 
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Båda konsultbolagen kopplar sin indirekta miljöpåverkan till det som sker ute hos kunderna, 
och den påverkan som de har i sina kunders verksamhet. Bägge intervjupersonerna påpekade 
att i större uppdrag kan den indirekta miljöpåverkan vara väldigt omfattande, t.ex. vid 
projektering av stora anläggningar. Detta sammanfaller till viss del med det förslag på 
definition som ges av Emilsson och Hjelm (2007, s.82). Denna definition lyder (egen 
översättning): 
 

Indirekt miljöpåverkan utgör varje förändring i miljön, vare sig ogynnsamma eller 
gynnsamma, som helt eller delvis är konsekvensen från ett moment av en organisations 
aktiviteter, produkter eller tjänster, som påverkar andra aktörers förutsättningar att 
genomföra sina aktiviteter. (Emilsson och Hjelm, 2007, s.82). 

 
Denna begreppsbestämning är därmed något bredare än tidigare förslag på definition1 då det 
inte endast omfattar hur en organisation påverkar en annan aktörs miljöpåverkan, t.ex. hur 
miljöpåverkan från en aktörs aktiviteter förändras, utan även omfattar moment då en 
organisation har en påverkan på andra aktörers förutsättningar att genomföra sina aktiviteter 
(Emilsson och Hjelm, 2007, s.82). Därmed stämmer Lantmäteriets definition med detta 
förslag, då myndigheten har valt att förklara termen som den miljöpåverkan våra externa 
kunder kan åstadkomma genom att använda våra produkter.  
 
Kemikalieinspektionen är den enda organisationen i denna studie som valt att förklara 
begreppet på samma sätt som Naturvårdsverket, vars definition lyder att indirekt 
miljöpåverkan är hela verksamheten, d.v.s. hela myndighetsproduktionen, vilket också kan 
sägas stämma överens med Emilsson och Hjelms definitionsförslag, då myndighetsutövning 
till stor del påverkar andra aktörers förutsättningar att bedriva sina verksamheter.  
 
Det är också värt att notera att, trots svårigheter med att hantera den indirekta miljöpåverkan 
och oavsett val av definition, påpekade alla intervjupersoner att den indirekta miljöpåverkan 
anses vara den största påverkan som verksamheterna har på den yttre miljön. Detta kan tolkas 
som ett tecken på en hög medvetenhet och en vetskap om att organisationerna genererar 
denna miljöpåverkan. Det råder dock osäkerheter och bristande kunskap kring hur hantering 
av denna miljöpåverkan skall ske ute i organisationerna, vilket kommer att diskuteras vidare i 
kommande avsnitt. 
 

6.3 Hantering av indirekt miljöpåverkan 
Utifrån frågorna gällande om, och i så fall, hur de medverkande organisationerna hanterar 
verksamhetens indirekta miljöpåverkan framkom det att varje organisation försöker att 
hantera det inom sitt miljöledningssystem. Skälet till detta kan vara att de medverkande 
organisationer i denna studie har förhållandevis ”mogna” miljöledningssystem, vilket 
Emilsson och Hjelm (2007, s.83) lyfter fram som en aspekt i sin studie gällande kommuners 
hantering av deras indirekta miljöpåverkan.  
 
Under intervjuerna framkom det tre områden som intervjurespondenterna lyfte fram som 
problematiska vid hanteringen av den indirekta miljöpåverkan. Dessa tre är målformulering, 
mätbarhet samt uppföljning. Det upplevs vara svårt att formulera mätbara miljömål som berör 
den indirekta miljöpåverkan och det finns heller ingen direkt hjälp att få ur direktiven för ISO 
14001, vilket sammanfaller med Wee och Quazis studie (2005, s.109) om kritiska faktorer för 

                                                 
 
1 Se s. 1 för den tidigare definitionen av termen indirekt miljöpåverkan. 
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ett effektivt miljöledningssystem, där just mätbarhet lyfts fram som en av de viktigaste 
faktorerna. Svårigheterna med att formulera mätbara mål resulterar i att det även blir 
problematiskt att göra uppföljningar av verksamheternas eventuella förbättring. Axelsson 
(2003, s.32) skriver att när indirekta miljöaspekter inte inkluderas i miljöledningssystem lika 
frekvent som de direkta, innebär det att miljöledningssystemets möjlighet att påverka 
organisationens totala miljöpåverkan reduceras. Ett skäl till varför de indirekta 
miljöaspekterna exkluderas skulle kunna vara ”vanans makt”, vilket innebär att 
organisationen fokuserar på frågor som traditionsenligt alltid funnits med på agendan 
(Axelsson, 2003, s.32). En annan anledning kan vara de mätsvårigheter som förknippas med 
indirekta miljöaspekter (Axelsson, 2003, s.32). Även i en utvärdering, utförd av 
Naturvårdsverket, gällande myndigheternas miljöledningsarbete framkom det att det finns 
problem kring hanteringen av den indirekta miljöpåverkan som myndigheterna har. I denna 
rapport anges skälet till svårigheterna bero till en stor del på att miljöledningssystemet inte har 
varit anpassat till myndigheternas ordinarie verksamheter, d.v.s. kärnverksamheten 
(Naturvårdsverket, 2004, s.7).  
 
Det bör dock poängteras att i standarden ISO 14 001:2004 avsnitt gällande övergripande 
miljömål, detaljerade miljömål och handlingsplaner står följande: Övergripande och 
detaljerade miljömål skall vara mätbara där så är praktiskt möjligt (Piper et al, 2004, s.58). 
Detta innebär att det finns utrymme för att verksamheter, i tillägg till de mätbara målen, även 
ska kunna nå ständig förbättring med mål som inte är möjliga att kvantifiera (Piper et al, 
2004, s.59), vilket kan ha undgått intervjupersonerna då ingen dem av framhöll detta. Fokus 
verkar istället ligga på problemet med att hitta mätbara indirekta miljömål, vilket i många fall 
innebär att kundens direkta miljöpåverkan bedöms vara den indirekta miljöpåverkan hos, de i 
denna uppsats, medverkande organisationerna. Anledningen till detta är att dessa miljömål 
kan följas upp kvantitativt. Detta kan liknas vid hur mätningar av kvalitén på en service eller 
tjänst kan gå till. Senge (1995, s.295) menar på att eftersom kvalitén på en tjänst är så abstrakt 
finns det tendenser att istället mäta det som är konkret, t.ex. hur mycket tjänsten kostar. Med 
denna metod mäts därmed det som är lätt att mäta, vilket leder till att organisationen kan se ut 
att vara ”skicklig” utan att vara det. 
 

6.3.1 Processbaserad verksamhetsutveckling och indirekt miljöpåverkan 
Emilsson och Hjelm (2007, s.84) diskuterar huruvida begreppet indirekt miljöpåverkan ens 
bör användas och skriver att ett alternativ vore att istället använda ett processbaserat 
tillvägagångssätt, vilket skulle ge organisationerna en möjlighet att kunna fokusera på all den 
miljöpåverkan som uppkommer i verksamheterna. Men det finns en risk att den indirekta 
miljöpåverkan ignoreras när uppdelningen mellan direkt och indirekt miljöpåverkan inte sker 
(Emilsson och Hjelm, 2007, s.84). Ljungberg (2002, s.255) menar dock på att processerna i en 
organisation finns, oavsett om de ignoreras eller inte ens blir identifierade. De är som gömda 
strukturer som finns kopplade till alla aktiviteter i alla organisationer. Utmaningen ligger i att 
identifiera dem, vilket kan upplevas som svårt i och med att de flesta organisationer är vana 
vid att tänka och arbeta funktionsorienterat (Ljungberg och Larsson, 2001, s.29-33). 
Följaktligen bör en organisation som lyckas väl vid identifieringen av dess processer även ha 
stor chans att lyckas identifiera vilka processer, och vart i processerna, den indirekta 
miljöpåverkan finns. Ljungberg och Larsson (2001, s.22) påpekar att det är svårt att se hur en 
verksamhet på ett framgångsrikt sätt ska kunna klara av dagens och framtidens stora krav på 
t.ex. kundanpassning, transparens, flexibilitet och effektivitet utan processorientering. Detta 
eftersom det är processerna i organisationen som skapar ett värde för intressenterna, och det är 
också där affärsidén realiseras (Ljungberg och Larsson, 2001, s.38).  
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Den processorienterade organisationens strävan är att dela in verksamheten i hanterbara 
enheter, där utgångspunkten är just processerna. Dessa kan sägas utgöra naturliga enheter som 
är avgränsade med en början och ett slut, exempelvis i kundbehov och kundtillfredsställelse. 
Innehållet i enheterna bestäms av det som behövs för att ta sig från start till mål. I den 
processorienterade organisationen tar man på fasta att det är processerna som skapar 
lönsamhet och tillfredställer kunden, det är med andra ord inte den enskilda funktionen, 
individen eller avdelningen, utan den kollektiva insatsen som är avgörande för huruvida 
framgång nås eller ej (Ljungberg och Larsson, 2001, s.27). Av de åtta medverkande 
organisationer i denna studie uppgav endast Kemikalieinspektionen att indirekt miljöpåverkan 
är när de utövar sin verksamhet, och att det därför är viktigt att ha en effektiv verksamhet med 
bra kvalitet. De anser också att det därför är viktigt att arbeta för att ständigt förbättra 
verksamheten och ledningssystemet genom att regelbundet se över processerna. Detta kan 
jämföras med Naturvårdsverket, som har indirekt miljöpåverkan som sin huvuduppgift, vilket 
leder till att utvecklingen av ett välfungerat miljöledningssystem är starkt förknippat med 
effektiviseringen och kvalitetsarbetet av myndighetens verksamhet (Lagerberg, 2002, s.21). 
Lagerberg (2002, s.39) skriver att systemtänkandet och helhetsperspektivet är viktigt eftersom 
organisationen då kan följa såväl den direkta som indirekta resursanvändningen och 
miljöpåverkan, vilket kan kopplas till Ljungberg och Larsson (2001, s.28) som menar att 
processorientering går att generalisera och tillämpa på både tjänstesektorn, industrin samt 
offentlig sektor. Författarna skriver att en del personer gärna associerar processer till 
varuproduktion, dock utgör processer för tjänster både det producerande systemet och den 
faktiska konstruktionen. Detta medför att processer är grundläggande för tjänsteutveckling 
såväl som ledning av tjänsteproduktion (Ljungberg och Larsson, 2001, s.55).  
 

6.3.2 Mätning av processer 
I och med att de flesta organisationer är tjänsteintensiva blir proaktiv mätning nödvändig. 
Detta eftersom tjänster skiljer sig väsentligt i avseende från fysiska produkter när det gäller 
möjligheterna till att rätta till eventuella misstag. Då det inte är möjligt att kontrollera 
slutproduktens kvalitet genom inspektion av produkten, måste den istället byggas in från 
början (Ljungberg och Larsson, 2001, s.233). Vidare menar Ljungberg och Larsson (2001, 
s.234) att framtidens mått kräver ett mindre mekaniskt synsätt på vad som överhuvudtaget är 
mätbart och vad som bör mätas. Vi måste även acceptera att mätningar av fenomen och 
prestationer av en mindre synlig karaktär. Detta eftersom dessa fenomen och prestationer 
existerar oavsett om organisationen anser att de går att mäta eller ej (Ljungberg och Larsson, 
2001, s.234).  
 
Under intervjuerna framkom det att mätbarhet är det som anses vara mest komplicerat och 
svårhanterbart. Det är dock viktigt att komma ihåg att syftet med att mäta inte är att skapa 
diagram, utan det är att skapa kunskap som leder till ökad förståelse, utveckling och 
förbättring (Ljungberg och Larsson, 2001, s.226). Flood (1999, s.144) påpekar att det finns 
fyra olika skalor för mätvärden. Dessa är: nominalskala, ordinalskala, intervallskala och 
kvotskala. Den nominala skalan är indelad i grupper, exempelvis man eller kvinna, ja eller 
nej. Den ordinala skalan liknar den nominala skalan med skillnaden att denna skala även 
innefattar en rangordning, ett exempel på detta är när någon listar sina favoritfilmer. Även 
mätvärden i en intervallskala är rangordnade, men det finns dessutom bestämda avstånd 
mellan dem. Det finns dock ingen självklar nollpunkt, vilket innebär att skalan kan omformas 
beroende på vilken punkt som väljs som nollpunkt, exempel på detta är Celsiusskalan. 
Kvotskalan däremot har en absolut nollpunkt, given rangordning samt bestämda avstånd 
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mellan varje mätvärde, ett exempel på detta är viktskalor och tidsmått (Flood, 1999, s.144-145 
samt Ljungberg och Larsson, 2001, s.228-229). I många fall kan det vara frestande att 
eftersträva mätvärden som tillhör kvotskalan i tron om att sådana mätningar ger mer värdefull 
information. Det är dock långt ifrån självklart att så är fallet och samtidigt innebär en sådan 
strävan en risk att mätningen görs mer komplicerad än nödvändigt (Ljungberg och Larsson, 
2001, s.229). Detta är något som de medverkande organisationer inte verkar vara medvetna 
om då intervjupersonerna endast lyfte fram problematiken med att ”sätta siffror” vid 
mätningar, vilket skulle kunna kategoriseras in som mätvärden som finns i intervall- och 
kvotskalan. Om det fanns en insikt ute i organisationerna om att även mätningar i 
nominalskalan och ordinalskalan kan vara värdefulla skulle kanske mätning av den indirekta 
miljöpåverkan upplevas som mer lätthanterligt.  
 

6.4 Medarbetarnas och ledningens roll för ett lyckat miljöarbete 
I princip alla medverkande organisationer lyfte fram vikten av stöd från ledningen och 
engagerade medarbetare för att lyckas med miljöarbetet. Lantmäteriet poängterade särskilt att 
ledningens intresse för uppföljningar av miljöarbetet är viktigt.  Govindarajulu och Daily 
(2004, s.364) menar på att ledningens engagemang bestämmer hela strukturen för 
organisationens miljöarbete, detta eftersom det är ledningen som beslutar om miljöpolicyn 
och organisationens kompetensnivå. Utan en engagerad ledning är det nästintill omöjligt att 
motivera medarbetarna. Det är även ledningen som har ansvaret för att tillräckligt med 
resurser tillsätts för verksamhetens miljöarbete (Emilsson och Hjelm, 2007, s.74). En 
engagerande ledning är viktig både vid implementeringen av miljöledningssystemet samt vid 
det fortsatta miljöarbetet (Naturvårdsverket, 2004, s.40).  
 
En annan nyckelfaktor för ett lyckat miljöarbete är att se till att utbilda nytillkomna 
medarbetare samt även kontinuerligt vidareutbilda all personal för att säkerställa att 
organisationen har kompetenta och medvetna medarbetare (Govindarajulu och Daily, 2004, 
s.366). Detta är något som konsultbolagen i studien verkar ha tagit fasta på då de båda 
poängterade att alla medarbetare måste ha en viss grundutbildning samt att resurser läggs på 
vidareutbildningar och liknande.  Medarbetarnas medbestämmande är tillsammans med 
ledningens engagemang samt feedback och belöningar genom kontinuerliga revisioner de fyra 
nyckelfaktorerna som behövs för att en organisation skall lyckas med sitt miljöarbete 
(Govindarajulu och Daily, 2004, s.365).  
 
Den klassiska funktionsorganisationen är byggd på principen att ”tänk uppe” och ”gör nere” 
vilket leder till misstro mellan medarbetarna och ledningen. I kontrast bygger den 
processorienterade organisationen på att alla medarbetare är delaktiga och både ”tänker och 
gör”. Detta innebär att verksamheten tar vara på medarbetarna och deras kompetens på ett 
bättre sätt, vilket medför högre krav och större ansvar men även mer stimulans och en bättre 
helhetsbild (Ljungberg och Larsson, 2001, s.27-28). Även Emilsson och Hjelm (2007, s.83) 
lyfter fram medarbetarnas och ledningens roll. I den studien påpekade flera av 
intervjurespondenterna vikten av samverkan inom organisationen för att lyckas med 
miljöarbetet. Detta kan kopplas till Räddningsverkets planer på att försöka göra en första 
identifiering av miljöaspekter på respektive arbetsplats, för att på så vis förhoppningsvis 
kunna finna tydliga processägare till varje miljöaspekt och därmed förbättra myndighetens 
totala miljöarbete. Dessa planer på att utföra en ny identifiering av miljöaspekterna och göra 
medarbetare till processägare visar på att organisationen har en medvetenhet om vikten att 
engagera alla medarbetare. Det kan också möjligtvis ses som ett steg i att processorientera 
verksamheten. Det är dock lätt att underskatta den utmaning som en processorientering av en 
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organisation innebär och för att lyckas måste organisationen både vilja, och våga, ta steget 
(Ljungberg och Larsson, 2001, s.36-37).  
 

6.5 Sammanfattande diskussion 
Svårigheterna med hanteringen av den indirekta miljöpåverkan visar på att det finns ett 
fortsatt stort behov av utveckling av nya metoder för att synliggöra och hantera den indirekta 
miljöpåverkan. Ett möjligt sätt för att hantera den indirekta miljöpåverkan skulle kunna vara 
att låta bli att dela in miljöpåverkan i kategorierna direkt och indirekt, för att istället se till den 
totala miljöpåverkan genom ett processbaserat tillvägagångssätt. Genom att processorientera 
organisationen ökas möjligheterna för att nya perspektiv och idéer skall födas. För att lyckas 
med att processorientera en verksamhet krävs dock, enligt Ljungberg och Larsson (2001, 
s.324), ett paradigmskifte i organisationen. Nyckelord såsom förståelse, kommunikation, 
delaktighet och övertygelse bör genomsyra hela organisationen tillsammans med en tydlig, 
engagerande, uthållig och kompetent ledning som arbetar utifrån gemensamma och långsiktigt 
hållbara värderingar (Ljungberg och Larsson, 2001, s.323).  
 
Studiens resultat visar på att organisationerna försöker att hantera sin indirekta miljöpåverkan 
inom ramen för sitt miljöledningssystem. Det upplevs dock mycket svårt att formulera 
mätbara miljömål som berör den indirekta miljöpåverkan vilket troligen beror på att ISO 
14001 bl.a. ställer krav på mätbara mål. Kraven är dock beskrivna på ett sådant sätt att det 
finns utrymme för organisationer att nå ständiga förbättringar även med mål som inte är 
möjliga att kvantifiera, vilket antingen har undgåtts, eller misstolkats, av de medverkande 
organisationerna. Konsekvenserna av organisationernas misstolkning av kraven är att de 
fokuserar på att försöka formulera miljömål där det går att kvantifiera de indirekta effekterna. 
Detta görs bl.a. genom att ”sätta upp” kundernas direkta miljöpåverkan som organisationens 
indirekta.  
 
För att minska problematiken med att utforma mätbara miljömål bör utrymmet som finns i 
kraven i ISO 14001 att formulera icke-kvantifierbara mål samt det faktum att det finns andra 
typer av skalor för mätvärden utöver intervall- och kvotskalan lyftas fram. Detta bör både 
revisorer samt organisationernas ledningar bli medvetna om, och föra vidare ut till 
medarbetarna genom satsningar på utbildning och information. Det kan även diskuteras 
huruvida ”mätningar” är ett lämpligt begrepp vid arbetet med miljömål då ordet ”mätning” 
leder individer till tankar kring siffror och kvantifierbarhet. Ett förslag på ett lämpligare 
begrepp är ”uppföljning”, vilket är själva syftet med mätningar, och som inte är lika starkt 
förknippat till kvantifierbarhet.  
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser kopplat till det tidigare presenterade syftet och 
frågeställningarna. 
 
Syftet med denna uppsats var att studera hur indirekt miljöpåverkan hanteras, och kan bli mer 
hanterbart, i tjänstesektorn. Utifrån studiens resultat, analys och diskussion dras följande 
slutsatser: 
 

– De huvudsakliga skälen till att organisationerna har valt att certifiera sina 
verksamheter uppges vara en ökad efterfrågan och intresse hos kunder, samt 
förhoppningen om att förstärka företagets varumärke och visa på att företaget besitter 
en hög miljökompetens.  

 
– Trots att det inte finns någon vedertagen definition för vad indirekt miljöpåverkan 

innebär, har de flesta organisationerna själva format egna definitioner av begreppet. 
Gemensamt för definitionerna är att samtliga kopplas ihop med kundernas 
miljöpåverkan.  

 
– Organisationerna försöker hantera sin indirekta miljöpåverkan inom ramen för sitt 

miljöledningssystem. Det upplevs dock mycket svårt att formulera mätbara miljömål 
som berör den indirekta miljöpåverkan, vilket troligen beror på att ISO 14001 bl.a. 
ställer krav på att det ska finnas mätbara mål och att möjligheterna till att formulera 
icke-kvantifierbara miljömål har undgått organisationerna. Ett alternativ för att 
underlätta hanteringen av den indirekta miljöpåverkan skulle kunna vara att låta bli att 
dela in miljöpåverkan i kategorierna direkt och indirekt, och istället se till den totala 
miljöpåverkan med hjälp av ett processbaserat tillvägagångssätt. Det kan även 
diskuteras huruvida begreppet ”mätningar” är lämpligt vid arbetet med miljömål då 
termen leder till tankar kring kvantifierbarhet.  

 
– Utrymmet som finns i kraven i ISO 14001 för att formulera icke-kvantifierbara 

miljömål bör lyftas fram. Organisationerna behöver även bli medvetna om att det finns 
andra typer av skalor för mätvärden utöver intervall- och kvotskalan. 

 
– Ledningens och medarbetarnas kompetens samt engagemang är två nyckelfaktorer för 

att organisationerna ska lyckas med miljöarbetet.  
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8. Förslag på vidare studier 
I detta sista kapitel presenteras ett par förslag på vidare studier. 
 
Under arbetet med denna uppsats har jag fått ett antal nya idéer för studier inom detta 
ämnesområde som skulle vara intressanta att följa upp. Det skulle t.ex. vara intressant att 
utföra fallstudier av en eller ett par organisationer där processorientering implementeras. 
Vidare vore det även intressant att undersöka flera företag och kanske även andra branscher, 
såsom banker samt flera myndigheter, särskild då denna studie endast har varit i kontakt med 
ett begränsat antal företag inom tjänstesektorn och myndigheter. Ett annat förslag är att även 
utforska företag och myndigheter utanför Sverige, för att på så sätt kanske kunna dra nytta 
och lärdomar av deras erfarenheter.  
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Begreppsförklaringar 

För att klargöra några av de ofta återkommande termerna i denna uppsats följer här en 
förklaring av dessa. 
 
Tjänstesektorn: Tjänstesektorn spänner över ett brett fält av aktiviteter. Den omfattar alltifrån 
detaljhandel och underhållning till sjukvård, utbildning och finans m.m. Generellt sett ligger 
tjänstesektorns ekonomiska fokus inte på den interna produktiviteten utan på total effektivitet 
baserad på uppfattningen att vinsten primärt genereras utifrån slutkundens upplevda kvalitet. 
Det innebär att fokus inom tjänsteproduktion inte är på fysiska flöden såsom produkter och 
teknologier, fokus ligger istället på upplevd kundnytta (Naturvårdsverket, 2002, s.17). Det 
finns dock ingen internationellt antaget definition för vad en tjänst är (Nationalencyklopedin, 
2008). 
 
Miljöaspekt: Miljöaspekt definieras enligt ISO 14 001:2004 som delar av organisationens 
aktiviteter/verksamheter, produkter och tjänster som kan inverka på miljön. Detta gäller både 
sådant som verksamheten påverkar direkt och sådant som orsakas av leverantörer, 
entreprenörer och genom köp av tjänster, s.k. indirekta aspekter. (SIS, 2004). 
 
Denna definition är mycket allmän hållen då standarden skall vara möjlig att använda på alla 
typer av verksamheter, oavsett storlek, aktivitet och geografiskt läge (Piper et al, 2004, s.53). 
Observera att definitionen av miljöaspekt avser både miljöaspekter av både negativ och 
positiv karaktär. Det är dock vanligast att företag fokuseras på de miljöaspekter som 
förknippas med negativ miljöpåverkan (Ammenberg, 2004, s.168).  
 
Miljöaspekterna i en organisation kopplas alltså samman till deras aktiviteter. De viktigaste 
miljöaspekterna kallas i standarden ISO 14 001:2004 för betydande miljöaspekter, vilket är de 
aspekter som har, eller kan ha, en betydande miljöpåverkan (SIS, 2004).  
 
Direkt miljöpåverkan: I denna uppsats definieras begreppet direkt miljöpåverkan på samma 
sätt som Naturvårdsverket, vars definition lyder: den inverkan företagets egen 
produktion/verksamhet/aktivitet etc. kan ha på miljön. (Naturvårdsverket, 2007, s.18). 
 
Indirekt miljöpåverkan: Det finns ingen etablerad definition för begreppet indirekt 
miljöpåverkan. I en rapport av Naturvårdsverket (2002, s.30) definierades termen som ett 
resultat av tjänstens framtida nytta (eller problem) och bestående värde. En lite mer 
utvecklad förklaring finns att hitta i en annan rapport från Naturvårdsverket där begreppet 
definieras som indirekt påverkan avses företagens kunders miljöpåverkan genom sina varor, 
tjänster och verksamhet. (Naturvårdsverket, 2007, s.18). Begreppet diskuteras i kapitel 4 och 
5 i uppsatsen.  
 
Process: En process kan definieras som ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade 
aktiviteter som använder information och resurser för att tranformera ”objekt in” till ”objekt 
ut”, från identifiering till tillfredställelse av kundens behov (Ljungberg och Larsson, 2001, 
s.23). 
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Intervjuguide - företag 
 
Är det ok att jag spelar in intervjun? 
 
Indelningsfrågor 

- Vad har du för ansvarsområden och arbetsuppgifter? 
 
- Vad har du för bakgrund? 

 
Företaget och dess miljöledningssystem 

- Hur många anställda har företaget? 
 
- Vad har företaget för verksamhet? 

o Vilka tjänster erbjuder företaget? 
o Vem/vilka är kund? 

 Ex. andra företag, privatpersoner och/eller myndigheter? 
 

- Vilken typ av ledningssystem har företaget? 
o ISO 14001 certifiering/EMAS registrering? 
o Integrerade ledningssystem? 

 Ex. Kvalitet –miljö -arbetsmiljö? Kvalitet -miljö? 
 

- När startades arbetet med företagets miljöledningssystem? 
 
- Varför valde företaget att införa ett miljöledningssystem? 

 
- Vad har företaget för systemavgränsningar på miljöledningssystemet? 

o Innefattar miljöledningssystemet hela företaget eller t.ex. endast en avdelning? 
o Vilka delar av företaget omfattas av ledningssystemet? 

 Ex. all typ av verksamhet eller bara kontoret? 
 
Miljöpåverkan 

- Vilken typ av miljöpåverkan anses företaget ha, enligt företaget själv? 
 
- Vad, eller vilka aktiviteter (vilken verksamhet), definieras av företaget vara dennes 

främsta miljöpåverkan? 
 

- Hur går arbetet till då företagets miljöpåverkan skall identifieras? 
o Används det några särskilda hjälpmedel? Checklistor, etc.? 

 
Definition av indirekt miljöpåverkan 

- Hur definieras indirekt miljöpåverkan av företaget? 
o Har diskussioner förts på företaget för att komma fram till en egen definition 

av begreppet eller används ”någon annans” definition? 
o Vilka av företagets aktiviteter klassas som indirekta? 
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Indirekt och direkt miljöpåverkan 
- Skiljer företaget på direkt och indirekt miljöpåverkan vid identifiering och hantering 

av företagets miljöpåverkan? 
o I så fall, hur skiljs de åt? 
o Varför skiljs de åt?  Varför skiljs de inte åt? 
o Anses det viktigt att skilja de åt? 

 
Hantering av indirekt miljöpåverkan 

- Hanteras företagets indirekta miljöpåverkan? 
o Om ja, hur? 

 Har ni några miljömål som berör just indirekt miljöpåverkan? Kan du i 
så fall ge exempel på (minst) ett sådant mål och hur ni följer upp och 
mäter det? 

o Om inte, varför? 
o Vilka hjälpmedel finns och används av företaget vid hanteringen av indirekt 

miljöpåverkan? 
 

- Saknar företaget någon typ av stöd vid hanteringen av indirekt miljöpåverkan? 
o I så fall, vilket typ av stöd? 

 Anser ni att det finns något särskilt utvecklingsbehov vid hanteringen 
av indirekt miljöpåverkan? 

 
Avslutande frågor 

- Finns det något som jag inte har frågat om som du skulle vilja ta upp? 
 
- Vill du ha uppsatsen skickad till dig när den är klar? 

 



Bilaga 3 – Intervjuguide, myndigheter 

 
© L. Sharifian, 2008.  1 

Intervjuguide - myndigheter 
 
Är det ok att jag spelar in intervjun? 
 
Indelningsfrågor 

- Vad har du för ansvarsområden och arbetsuppgifter? 
 

- Vad har du för bakgrund? 
 
Myndigheten och dess miljöledningssystem 

- Hur många anställda har ni? 
 

- Vad har myndigheten för verksamhet? 
o Vad är myndighetens uppdrag? 
o Vem/vilka jobbar ni för? Utför ni uppdrag för? 

 Ex. företag, privatpersoner och/eller andra myndigheter? 
 

- Vilken typ av ledningssystem har ni? 
o ISO 14001 certifiering/EMAS registrering? 
o Integrerade ledningssystem? 

 Ex. Kvalitet –miljö -arbetsmiljö? Kvalitet -miljö? 
 

- När startades arbetet med miljöledningssystemet? 
 

- Vad har ni för systemavgränsningar på miljöledningssystemet? 
o Innefattar miljöledningssystemet hela myndigheten eller t.ex. endast en 

avdelning? 
o Vilka delar omfattas av ledningssystemet? 

 Ex. all typ av verksamhet eller bara kontoret? 
 

- Är det troligt att myndigheten skulle ha haft ett miljöledningssystem även om ni inte 
hade fått ett direktiv om det? 

o Om ja, varför? 
o Om nej, varför inte? 

 Skulle ni ha jobbat med miljöfrågor på något annat sätt då? T.ex. 
”lättare version” av mls? 

 Tror du att arbetet med miljöfrågor har underlättats p.g.a. kravet på 
myndigheten om att ha ett mls? (fungerat som ett extra incitament för 
fortsatt arbete?) 

 
Miljöpåverkan 

- Vilken typ av miljöpåverkan anses myndigheten ha, enligt myndigheten själv? 
 

- Vad, eller vilka aktiviteter (vilken verksamhet), definieras av myndigheten vara 
dennes främsta miljöpåverkan? 

 
- Hur går arbetet till då myndighetens miljöpåverkan skall identifieras? 

o Används det några särskilda hjälpmedel? Checklistor, etc.? 
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Definition av indirekt miljöpåverkan 
- Hur definieras indirekt miljöpåverkan av myndigheten? 

o Har diskussioner förts på myndigheten för att komma fram till en egen 
definition av begreppet eller används ”någon annans” definition?  

o Vilka av myndighetens aktiviteter klassas som indirekta? 
 
Indirekt och direkt miljöpåverkan 

- Skiljer myndigheten på direkt och indirekt miljöpåverkan vid identifiering och 
hantering av myndighetens miljöpåverkan? 

o I så fall, hur skiljs de åt? 
o Varför skiljs de åt? Varför skiljs de inte åt? 
o Anses det viktigt att skilja de åt? 

 
Hantering av indirekt miljöpåverkan 

- Hanteras myndighetens indirekta miljöpåverkan? 
o Om ja, hur? 

 Har ni några miljömål som berör just indirekt miljöpåverkan? Kan du i 
så fall ge exempel på (minst) ett sådant mål och hur ni följer upp och 
mäter det? 

o Om inte, varför? 
o Vilka hjälpmedel finns och används av myndigheten vid hanteringen av 

indirekt miljöpåverkan? 
 

- Saknar myndigheten någon typ av stöd vid hanteringen av indirekt miljöpåverkan? 
o I så fall, vilket typ av stöd? 

 Anser ni att det finns något särskilt utvecklingsbehov vid hanteringen 
av indirekt miljöpåverkan? 

 
Avslutande frågor 

- Finns det något som jag inte har frågat om som du skulle vilja ta upp? 
 
- Vill du ha uppsatsen skickad till dig när den är klar? 


