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Sammanfattning 
Dagens samhälle orsakar en stor belastning på miljön, och för att minska denna belastning krävs att 
både politiker, myndigheter, företag och enskilda personer hjälps åt. Verksamheter kan minska sin 
miljöpåverkan med hjälp av ett miljöledningssystem, som ISO 14001 eller EMAS.  
Den som arbetar mest aktivt med miljöledningssystemet i företaget har vanligtvis titeln 
miljösamordnare. Miljösamordnarens situation kan dock se olika ut i olika verksamheter, och ett 
företags miljöpåverkan kan antas bero på hur mycket miljösamordnaren har att säga till om i 
verksamheten. Denna studie har med intervjuer och enkäter undersökt miljösamordnarens 
möjligheter att påverka företagets strategiska miljöarbete, samt vilka faktorer som påverkar detta.  
Studien visade att miljösamordnarens möjligheter att påverka sin verksamhets miljöarbete är relativt 
goda. Det är inte ovanligt att ledningen lyssnar på miljösamordnaren, till exempel godkänns utgifter 
som miljösamordnaren föreslår i stor utsträckning. Det förekommer dock även fall där 
miljösamordnarens möjligheter att påverka företagets strategiska miljöarbete är mindre. Den 
viktigaste faktorn för att miljösamordnaren ska kunna bedriva ett effektivt miljöarbete är att 
ledningen visar ett engagemang för miljöfrågorna. Dessutom krävs ekonomiska resurser och att det 
finns medarbetare med kunskap om miljöfrågor, dock behöver inte miljösamordnaren vara 
miljöexpert. Utifrån studiens resultat sammanställdes en lista med rekommenderade åtgärder för 
företag som vill förbättra sitt miljöarbete. Denna studie har dock innehållit relativt få intervjuer och 
enkäter. För att bekräfta studiens slutsatser och kunna avgöra i vilken omfattning faktorerna 
förekommer skulle en större studie med fler intervjuer och fler enkäter behöva genomföras. 
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1. Introduktion 
Miljön är en prioriterad fråga i världen idag, och för att minska belastningen på miljön krävs att 
både politiker, myndigheter, företag och enskilda personer bidrar med minskade utsläpp och 
minskad resursförbrukning. Ett sätt för verksamheter att minska sin miljöpåverkan är med hjälp av 
ett miljöledningssystem, som ISO 14001 eller EMAS (Melnyk, Sroufe & Calantone, 2003). 
Miljöledningssystem är ett verktyg för att få såväl företag som myndigheter eller andra 
verksamheter att minska sin miljöpåverkan, dock kan verktyget bli uddlöst om det används på fel 
sätt (Rondinelli & Vastag, 2000). Den person som vanligtvis arbetar mest med 
miljöledningssystemet och håller det uppdaterat brukar ha titeln miljösamordnare (Brorson & 
Almgren, 2009). Tidigare studier har visat att ledningen spelar en stor roll för att ett företag ska 
kunna bedriva ett effektivt miljöarbete (Min & Galle, 2001; Zutshi & Sohal, 2002), och även 
medarbetarna har en viktig funktion för detta (Jo Hatch, 2002). Det är även viktigt att det finns en 
fungerande kommunikation mellan företagets ledning och medarbetare (Falkheimer & Heide, 
2011), och miljösamordnaren fungerar ofta som en länk mellan ledningen och övriga medarbetare 
för att känna av hur miljöledningssystemet fungerar i verksamheten och rapportera detta till 
ledningen (Ammenberg, 2004). Trots att tidigare forskning alltså har visat att ledningens och 
medarbetarnas roll är viktig och att miljösamordnaren således har en central plats dem emellan, är 
forskningen kring miljösamordnarens roll i verksamheten begränsad.  

Miljösamordnaren upplever oftast miljöledningssystemet som ett positivt verktyg för att kunna 
minska verksamhetens miljöpåverkan (Nawrocka, Brorson & Lindhqvist, 2009). Samordnarens 
situation ser dock olika ut i olika verksamheter, och det kan antas att ett företags miljöpåverkan 
påverkas av hur mycket miljösamordnaren har att säga till om i verksamheten. Ett företag som har 
ett certifierat miljöledningssystem endast för att anpassa sig till marknaden kan låta 
miljösamordnarens arbete hamna i skymundan. Ett företag som däremot certifierar sig för att man 
uppriktigt vill sänka sin miljöbelastning kan låta miljösamordnarens arbete genomsyra hela 
företaget. Att som företag sänka sin miljöbelastning behöver inte vara en uppoffring för ekonomin, 
utan ofta hänger en minskad miljöpåverkan ihop med minskade kostnader, som minskad 
användning av material och energi (Iraldo, Testa & Frey, 2009).  

Miljösamordnarens möjligheter att få sitt företag att minska sin miljöpåverkan ser olika ut i olika 
företag, och vilken möjlighet miljösamordnaren har att påverka sin verksamhets strategiska 
miljöarbete kan antas bero på ett flertal faktorer. Miljösamordnarens möjligheter att påverka sin 
verksamhet har inte behandlats i tidigare forskning, trots att miljösamordnaren spelar en central roll 
i miljöledningssystemet. Vilka faktorer det är som avgör detta har undersökts i denna studie genom 
en intervju- och enkätstudie med miljösamordnare i svenska företag, där faktorerna sätts i relation 
till vad miljösamordnarna lyfter fram med sitt arbete. För företag som vill minska sin miljöpåverkan 
sammanställdes en lista med föreslagna åtgärder utifrån denna studies resultat. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka miljösamordnarens roll och syn på vilka faktorer som påverkar 
hur effektivt ett företags miljöarbete bedrivs, och vilken möjlighet miljösamordnaren har att 
påverka verksamheten. En intervju- och enkätstudie har genomförts för att besvara följande 
frågeställningar: 
 

• Vilken möjlighet har miljösamordnaren att påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete i 
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utvecklingen av verksamheten? 
• Vilka faktorer är det som gör att ett effektivt miljöarbete kan bedrivas ur miljösamordnarens 

perspektiv? 
 

1.2 Studiens upplägg 
Studien inleds med en bakgrund om vad ett miljöledningssystem och vilka effekter det har, för att 
följas av vad tidigare studier har sagt påverkar företags miljöarbete. Därefter redovisas de metoder 
som har använts för genomförandet av denna studie, däribland valet att använda intervjuer och 
enkäter. Studien avslutas med en analys och diskussion om intervjuerna och enkäterna där resultatet 
från dessa kopplas till företagens miljöpåverkan, vilket mynnar ut i rekommendationer om åtgärder 
för företag som vill sänka sin miljöpåverkan.  
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2. Bakgrund 

2.1 Miljöledningssystem och dess effekter 
Miljöledningssystem är ett vanligt verktyg för att försöka minska verksamheters miljöpåverkan 
idag, och de vanligaste miljöledningssystemen är ISO 14001 och EMAS (Ammenberg, 2004). Ett 
företag med ett miljöledningssystem har vanligtvis en miljösamordnare, vilket ofta är den person 
som arbetar mest aktivt i företaget med miljöfrågor och miljöledningssystemet.  
 
Miljösamordnarens position i företaget kan variera och beror på hur företagets organisation är 
uppbyggd. Vid användning av ett miljöledningssystem använder företaget sig ofta av PDCA-cykeln, 
vilket står för plan (planera), do (utföra), check (kontrollera) och act (agera) (Ronnenberg, Graham 
& Mahmoodi, 2010). Ammenberg (2004) har beskrivit hur rollerna i ett miljöledningssystem brukar 
bestämmas: i planeringsstadiet av PDCA-cykeln identifierar verksamheten sina miljöaspekter och 
sätter upp miljömål, och för att uppnå miljömålen struktureras organisationens ansvarsfördelning 
upp. Vanligtvis är VD:n ytterst ansvarig för företagets miljöarbete och är den som har det juridiska 
ansvaret vid eventuella miljöolyckor. Ledningsgruppen ska utse en representant som har ansvar för 
att miljöledningssystemet följer de standardkrav som finns. Det kan i princip vara vem som helst, 
men det är inte ovanligt att personen har titeln miljöchef. Under miljöchefen brukar det finnas en 
miljösamordnare, och vanligtvis är det den personen som aktivt arbetar med att utveckla 
miljöledningssystemet. Om företaget saknar miljöchef förekommer det att antingen 
miljösamordnaren är ansvarig för miljöledningssystemet, eller att någon i ledningsgruppen är 
ansvarig och miljösamordnaren rapporterar till denne (Ammenberg, 2004). Miljösamordnaren sitter 
således inte ofta i beslutsposition, och därför kan möjligheten att påverka verksamhetens 
miljöarbete se olika ut i olika företag.  
 
Även om det finns en separat miljöledningsansvarig, ofta miljöchef, brukar den personen främst 
vara huvudansvarig för själva utformningen av miljöledningssystemet. Miljösamordnaren är ofta 
ändå den som är huvudansvarig för att systemet efterlevs. Miljösamordnaren brukar ofta fungera 
som en länk mellan ledningen och övriga medarbetare, med uppgiften att känna av hur 
miljöledningssystemet fungerar ute i verksamheten och rapportera detta till ledningen (Ammenberg, 
2004). Andra arbetsuppgifter som är vanliga för miljösamordnaren är att hålla kontakt med 
myndigheterna, ansvara för den årliga miljörapporten och se till att mätning och övervakning 
genomförs enligt företagets kontrollprogram. I mindre företag jobbar miljösamordnaren ofta även 
med andra frågor, som till exempel arbetsmiljö, kvalité eller fastigheter. Detta då mindre företag 
varken brukar ha tillräckligt med arbetsuppgifter eller tillräcklig ekonomi för att täcka en 
heltidstjänst (Brorson och Almgren, 2009). 
 
Ett företag som arbetar efter ett miljöledningssystem ser ofta många positiva effekter, det kan bland 
annat vara ett effektivt verktyg för att strukturera organisationen och ge en överblick över företagets 
miljöaspekter (Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011; Rondinelli & Vastag, 2000). Shen och 
Tam (2002) studerade byggindustrin i Hongkong och identifierade följande effekter av 
miljöledningssystem: färre böter, förbättrad miljöimage, förbättrad arbetsmiljö som stärker moralen 
i företaget, minskade miljörelaterade sjukdomar och skador, minskad risk för föroreningar i mark, 
luft och vatten samt bättre konkurrenskraft. Det sistnämnda stöds även av Giménez Leal, Casadesús 
Fa och Valls Pasola (2002) som gjorde en enkätundersökning med 8000 spanska företag. Det går 
inte att säga att dessa identifierade effekter av miljöledningssystem med säkerhet skulle uppnås 
även i Sverige då svenska företags förutsättningar skiljer sig åt från Hongkong och Spanien, men en 
rimlig slutsats av studierna är att miljöledningssystem generellt har en positiv effekt. Iraldo, Testa 
och Frey (2009) visade med en intervjustudie med 101 deltagare att ett väl uppbyggt 
miljöledningssystem inte enbart har en positiv effekt på miljön, det underlättar även tekniska och 
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organisatoriska innovationer inom företaget. Anledningen till att man som företag inför ett 
miljöledningssystem i verksamheten beror oftast på externa drivkrafter, som att man får kundkrav 
på sig (Walker, Di Sisto & McBain, 2008; Teriö & Kähkönen, 2011). Andra faktorer kan vara att 
man genom vissa myndighetskrav skulle göra det fördelaktigt att vara ISO 14001-certifierad, eller 
för att konkurrenterna är det (Teriö & Kähkönen, 2011). Det krävs dock ekonomiska medel för 
stunden för att kunna införskaffa ett miljöledningssystem, men brist på detta är inte alltid den 
vanligaste orsaken till att inte investera i ledningssystemet. Inom mindre företag är den vanligaste 
orsaken till att inte införa ett miljöledningssystem inte brist på ekonomiska resurser utan brist på 
kunskap om miljöfrågor enligt Hillary (2003), som genomförde intervjuer med 120 EMAS-
registrerade företag inom EU. 
 
Nawrocka, Brorson och Lindhqvist (2009) genomförde en studie med intervjuer och fokusgrupper 
med miljöchefer och miljösamordnare angående hur arbetet med ISO 14001 fungerar och 
potentialen som finns med miljöledningssystemet. Studien visade att de flesta som arbetar med 
miljöledningssystem är positiva till det och använder det dagligen som ett verktyg i arbetet, även 
om de kan se vissa brister med det. Studien visade även att ISO 14001 underlättar 
miljökommunikationen mellan kund och leverantör. Fler vanliga positiva erfarenheter av 
miljöledningssystem är en ökad lönsamhet genom energibesparingar, materialbesparingar, bättre 
kvalité samt en effektivare styrning av företaget med mer ordning och reda (Brorson & Almgren, 
2009, s 16-17). 
 
Att man har ett miljöledningssystem betyder dock inte per automatik att man bedriver ett bättre 
miljöarbete. Studier har visat att leverantörskrav på miljöledningssystem inte är en garanti för att 
man försöker minska de aspekter som påverkar miljön, som till exempel sitt materialflöde (Walker, 
Di Sisto & McBain, 2008). Generellt sett orsakar dock ISO 14001-certifierade verksamheter en 
mindre miljöpåverkan än verksamheter som inte är certifierade (Melnyk, Sroufe & Calantone, 2003; 
Potoski & Prakash, 2005).  
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3. Tidigare studier om företags miljöarbete 
Tidigare studier har hittat ett flertal aspekter som kan påverka företags miljöarbete. Att ledningen 
visar ett engagemang för miljöfrågorna är viktigt för att ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas 
enligt Min och Galle (2001). De genomförde en enkätundersökning inom avfallsindustrin och fick 
drygt 500 svar, och enligt denna studie var just ledningens engagemang den viktigaste faktorn för 
ett effektivt miljöarbete. Det är även viktigt att det finns ett personligt engagemang för 
miljöfrågorna i företaget enligt en intervjustudie inom fordonsindustrin genomförd av Fineman 
(1997). Saknas engagemang hos en medarbetare kommer den inte att genomföra ett lika bra 
miljöarbete. Dessutom finns det en koppling mellan medarbetarnas engagemang och ledningens 
engagemang, Zutshi och Sohal (2002) genomförde en intervju- och enkätundersökning som visade 
att det engagemang som ledningen visar för miljöfrågorna smittar av sig på medarbetarna. En 
engagerad ledning ger således ofta engagerade medarbetare. 
 
Wycherley (1999) genomförde en fallstudie av Body Shop International och intervjuade dess 
leverantörer för att undersöka hur stor påverkansgrad leverantörskedjan hade på miljön. Studien 
kom fram till att företaget kan påverka sina leverantörers miljöpåverkan, men det finns 
begränsningar i hur mycket. Dessutom visade studien att ett företags miljöarbete kan påverkas av 
vilka värderingar företagets grundare hade, då dennes värderingar genomsyrar hela företaget. 
 
Investeringar rörande miljö kan ofta se ut som en kostnad, men det ger fördelar som ofta är mätbara 
ekonomiskt enligt Alberti et al (2000) som genomförde en intervjustudie med italienska företag. Det 
är inte ovanligt att kostnaderna för miljöinvesteringar kan räknas hem ganska snabbt, till exempel 
återbetalas ofta investeringskostnaden i ett miljöledningssystem inom 12 till 24 månader (Brorson 
& Almgren, 2009). Många verksamheter har både ett kvalitetsledningssystem och ett 
miljöledningssystem, och vid sådana situationer har studier visat att ett integrerat system är att 
föredra framför två parallella system (Sampaio, Saraiva & Domingues, 2012). 
 
Om verksamheten har ett miljöledningssystem är en väl fungerande kommunikation mellan 
miljöledningssystemets olika delar inom verksamheten viktig för att hålla systemet levande 
(Sobnosky, 2001). Miljöledningssystem brukar enligt Zutshi och Sohal (2002) förbättra 
kommunikationen inom företaget och kan därmed bidra till en mer välfungerande verksamhet. En 
god kommunikation är inte viktig enbart för att miljöledningssystemet ska fungera tillfredsställande, 
den är även viktig för att verksamheten ska fungera väl i övrigt (Ammenberg, 2004). 
Kommunikationen är viktig sett ur både verksamhetsledarnas och medarbetarnas (i detta fall 
miljösamordnarnas) perspektiv, och brister i kommunikationen kan försämra möjligheterna till ett 
gott samarbete inom organisationen (Önnevik, 2010), vilket potentiellt sett skulle kunna minska 
miljösamordnarens möjligheter att påverka sin ledning. Kommunikationen verkar spela en viktig 
roll inom organisationer, och om man vill minska kommunikationens betydelse mellan ledning och 
medarbetare kan beslutsrätten delegeras ut i verksamheten. Dessein (2002) studerade ett par 
organisationer i fallstudier och fann att så länge inte ledningen har all information som är nödvändig 
för att kunna fatta så bra beslut som möjligt, bör beslutsrätten delegeras till de som har den 
kunskapen. 
 
Ledningens engagemang och kommunikation är som tidigare nämnts faktorer som påverkar 
företags miljöarbete. Idag finns det två dominerande synsätt på ledningens kommunikation 
gentemot verksamheten, det nya perspektivet och det post-heroiska perspektivet (Falkheimer & 
Heide, 2011). Ibland kallas det post-heroiska perspektivet även för post-transformativa eller post-
karismatiska (Jackson & Parry, 2008), denna studie använder fortsättningsvis begreppet post-
heroisk. Vid det nya perspektivet står ledaren i centrum och för närmast en monolog gentemot sina 
medarbetare, trots att kommunikationen beskrivs som viktigare i det nya perspektivet än vid 
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perspektiv som tidigare varit dominerande (Falkheimer & Heide, 2011). Fokuset på kommunikation 
ligger dock på sändaren, och medarbetarna fungerar nästan enbart som passiva mottagare (Shamir, 
2007). Detta perspektiv har beskrivits som ett transformativt, karismatiskt, symboliskt och visionärt 
ledarskap (Gustafsson, 1998; Parry & Bryman, 2006; Svenningsson & Alvesson, 2010), och Parry 
och Bryman menar att dessa uttryck beskriver ledaren som en person som betonar vikten av att 
formulera företagets vision och värderingar och bygger sin kommunikation på det. 
 
Som en motreaktion på det nya perspektivet har det post-heroiska perspektivet vuxit fram 
(Falkheimer & Heide, 2011). Enkelt förklarat ses ledarskapsrollen som gemensam, verksamheten 
har inte en stark ledare utan ledarrollen är distribuerad till hela organisationen (Woods & Gronn, 
2009). Kommunikationen utgörs av dialog och är en viktig del i företagets arbetsstruktur 
(Falkheimer & Heide, 2011). Alvesson och Svenningsson (2003) tar upp att en ledares vardagliga 
beteende, som att lyssna, vara trevlig och ha informella samtal, är betydligt viktigare än att ha en 
stark personlighet. Det post-heroiska perspektivet kan dock ha olika synsätt, ett mer radikalt och ett 
åt det liberala hållet. Vid det radikala synsättet betonas att ledarskapet är delat, det definieras inte av 
att man har en formell position utan utgörs snarare av en funktion (Jackson & Parry, 2008; Sims 
2010). Med detta synsätt skulle miljösamordnarrollen innebära att samordnaren innehar ledarskapet 
för miljöfrågor. Det mer liberala synsättet behåller relationen mellan chef och medarbetare, och 
medarbetare ses snarast som medproducenter i verksamheten, de kallas ibland för medledare 
(Jackson & Parry, 2008; Shamir, 2007). I både det nya perspektivet och det post-heroiska 
perspektivet är mening, förståelse och föreställningar i centrum. Den stora skillnaden kan 
sammanfattas med att i det nya perspektivet är det ledaren som är anledningen till verksamhetens 
framgångar, medan framgångar i det post-heroiska perspektivet är en kollektiv process (Falkheimer 
& Heide, 2011). Enligt Falkheimer och Heide är det mycket som tyder på att synen på medarbetare 
som passiva och okritiska informationsmottagare är på väg att försvinna då allt fler företag blir 
mindre byråkratiska och mer kunskapsintensiva. Då blir samtidigt medarbetarens, i detta fall 
miljösamordnarens, roll inom företaget en betydande framgångsfaktor. 
 



12 
 

4. Metod 
För att besvara frågeställningarna genomfördes både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter. 
Skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvalitativa metoden bygger på 
unika situationer där man som forskare själv försöker tolka resultatet, medan man vid den 
kvantitativa metoden försöker visa generella samband och skillnader med hjälp av en statistisk 
analys (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Eliasson (2010) går det bra att ha tonvikt på det 
kvalitativa i en studie men att ta stöd av det kvantitativa. Man ska dock vara beredd på att 
problematik kan uppstå om svaren skiljer sig åt mellan de olika metoderna. Enkäten genomfördes 
för att fungera som ett stöd åt intervjuernas resultat, då en fördel med enkäter är att de kan ge 
mycket data till en låg kostnad och att de är lättare att arrangera än intervjuer (Denscombe, 2009). 
Samtidigt har intervjuer fördelen att gå på djupet i specifika frågor enligt Denscombe (2009). Då 
intervjuerna i denna studie endast var fyra stycken till antalet, var syftet med enkäten att undersöka 
om de kunde styrka påståenden från intervjuerna och se tendenser om hur vanligt förekommande 
vissa företeelser är. Därför hade intervju- och enkätfrågorna en liknande utformning, dessa 
presenteras i bilaga 1 och 2.  
 

4.1 Intervjun, den kvalitativa metoden 
Enligt Holme och Solvang (1997) kännetecknas en kvalitativ metod av att man försöker få en närhet 
till forskningsobjektet, man försöker undvika det subjekt-objekt-förhållande som präglar 
naturvetenskapen. För att stärka känslan av närhet har alla intervjuer för denna studie genomförts 
ansikte mot ansikte istället för per telefon. Det finns olika typer av intervjuer med olika grad av 
strukturering, där strukturerade intervjuer är styrda medan öppna intervjuer är mer fria (Lantz, 
2007). Fördelen med en öppen intervju är att intervjusituationen påminner mycket om en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal, samtidigt som det kan finnas en svårighet i att få svar på de frågor 
man som forskare vill ha svar på då man låter personen som blir intervjuad styra delar av samtalet 
(Holme & Solvang, 1997). En strukturerad intervju har förbestämda frågor och även förbestämda 
svar som ställs på samma sätt till samtliga intervjupersoner, det kan liknas vid en enkät (Lantz, 
2007). Intervjuerna i denna studie har varit semistrukturerade, vilket är en blandning av en öppen 
och en strukturerad intervju; frågorna var lika för samtliga intervjuer och skrivna på förhand men de 
anpassades till situationen och följdfrågor ställdes (Dalen, 2007). En semistrukturerad intervju sågs 
som mer fördelaktigt än en öppen intervju, då en öppen intervju utan förbestämda frågor enligt 
Dalen (2007) är mer beroende av den intervjuades vilja att öppna sig. Förbestämda frågor sågs i 
denna studie som fördelaktigt för att till viss del kunna styra samtalen, vilket underlättade 
uppfyllandet av studiens syfte.  
 
De intervjuade personerna har fungerat både som informanter och respondenter. De har dels 
beskrivit verksamheten, dess mål och hur målen följs upp, dels uttryckt sina egna känslor, åsikter 
och uppfattningar om arbetet (Olsson & Sörensen, 2011). De fungerade även som informanter då 
det vore alltför tidskrävande att observera hur verksamheten fungerar, vilket är nödvändigt att veta 
för att kunna besvara studiens frågeställningar. Att de även var respondenter var gynnsamt för att 
kunna identifiera miljösamordnarens egna erfarenheter och åsikter om vad som krävs för att kunna 
utföra ett bra miljöarbete. 
 
Det är svårare att analysera och tolka kvalitativa än kvantitativa data, då det för kvantitativa studier 
finns flertalet analystekniker medan det enligt Trost (2010) inte finns lika tydliga tekniker vid 
kvalitativa studier, utan Trost menar att man istället behöver använda mer fantasi och kreativitet. I 
denna studie analyserades intervjuerna genom en innehållsanalys. Det skedde genom att på ett 
systematiskt sätt beskriva innehållet i intervjuerna, samt i vissa fall även räkna förekomsten av vissa 
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företeelser för att kunna göra en bedömning av hur vanliga de är (Bergström & Boréus, 2005).  
För att göra intervjuinnehållet mer hanterbart delades det in i olika kategorier, och de kategorier 
som valdes ut till analysdelen är de som kunde tänkas påverka miljösamordnarens arbete. Denna 
kategoriindelning gjordes för att undersöka vilka faktorer som påverkar miljösamordnarens 
möjlighet att påverka sin verksamhet och i vilken utsträckning. Detta kan ha medfört att information 
som vore intressant ur andra syften sorterades bort, då den informationen inte rymdes inom denna 
studies avgränsningar. Analysen inspirerades av en manifest innehållsanalys, det vill säga att 
intervjuernas innehåll beskrevs främst utifrån de synliga, uppenbara komponenterna som de 
intervjuade berättade om, men även vissa tolkningar gjordes av vad de upplevdes tala om ”mellan 
raderna” (Olsson & Sörensen, 2011). 
 

4.1.1 De intervjuade miljösamordnarna 
Fyra företag som är tillräckligt stora för att ha en miljösamordnare valdes ut för intervju. För att 
intervjuerna skulle vara givande har ett krav varit att företagen har någon form av miljöarbete. 
Samtliga utvalda företag är certifierade enligt ISO 14001, och har därför bedömts bedriva ett 
miljöarbete. För att hitta dessa företag har kommuners företagsregister varit till hjälp. Målet var att 
företagen skulle ha varierande antal anställda och vara verksamma inom olika branscher. De utvalda 
företagen är verksamma inom energibranschen, försäkringsbranschen eller tillverkningsindustrin. 
Då företagen önskade att vara anonyma beskrivs de på följande sätt: 
 
Det mindre energiföretaget, ~35 anställda 
Den medelstora tillverkningsindustrin, ~90 anställda 
Det medelstora försäkringsbolaget, ~200 anställda 
Den stora tillverkningsindustrin, ~700 anställda 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats. Tre av de fyra intervjuerna spelades in med en 
efterföljande transkribering. En av miljösamordnarna önskade att inte bli inspelad, där fördes istället 
noggranna anteckningar under intervjuns gång. Detta kan medföra att viss information som 
framkom i intervjun missades, och en analys av vad som sägs mellan raderna kan försvåras. 
 

4.2 Enkäten, den kvantitativa metoden 
För den kvantitativa insamlingsmetoden har en enkätundersökning genomförts. Enkätfrågorna 
utgjordes av sakfrågor samt attityd- och åsiktsfrågor. Sakfrågor används för att behandla faktiska 
förhållanden och inte särskilda åsikter (Trost, 2007). I denna studie ställdes bland annat frågor om 
hur många anställda företaget har och vilken titel personen som svarar har på företaget. Detta för att 
kunna sortera bort de svarande som fått undersökningen trots att de inte är miljösamordnare och 
därmed befinner sig utanför studiens avgränsningar. Attityd- och åsiktsfrågor, vilket innebär att den 
svarande får ange i vilken utsträckning den instämmer i påståendena (Trost, 2007), användes för att 
få en uppfattning om miljösamordnarens åsikter i olika frågor. Trost trycker på att det är viktigt att 
studiens syfte är definierat innan enkätfrågorna formuleras. Då enkätfrågorna anpassades till 
intervjufrågorna för att kunna få en uppfattning om fenomen som undersöks i intervjuerna är vanligt 
förekommande eller ej, var studiens syfte definierat innan enkätfrågorna formulerades. 
 
Enkätfrågors svarsalternativ kan vara antingen slutna eller öppna. Öppna svarsalternativ innebär att 
den svarande själv får formulera sitt svar, medan slutna svarsalternativ innebär att den svarande får 
välja mellan förutbestämda svarsalternativ. Vid öppna svarsalternativ går enkäten mer på djupet och 
kan liknas vid intervjuer, men sammanställningen blir svårare. I motsats ger slutna svarsalternativ 
en enklare sammanställning, men man får ett mer ytligt och anpassat svar (Eliasson, 2010). Denna 
enkät har använt sig av en kombination av slutna och öppna svarsalternativ. Huvudsakligen har 



14 
 
slutna svarsalternativ använts, men med möjligheten att lämna en kommentar till de flesta frågor. 
Detta för att den svarande ska kunna förtydliga sig om något är oklart, eller för att eventuella brister 
i frågan ska upptäckas. 
 
Enkätresultaten sammanställdes med Excel. Svaren har presenterats med hjälp av diagram, vilket är 
ett användbart sätt att åskådliggöra hur svaren fördelar sig (Eliasson, 2010). Analysen har sedan 
gjorts utifrån dessa diagram. 
 

4.2.1 Enkätens deltagare 
För enkäten valdes 235 företag ut oavsett storlek, och enkäten har skickats till personer som står 
som kontaktpersoner för miljö i företaget. Målsättningen var att skicka enkäten till så många företag 
som möjligt, och dessa kontaktuppgifter kom från länsstyrelsen i Östergötland och diverse 
miljönätverk. Då studien undersöker miljösamordnarens möjligheter att påverka verksamheten, 
avgränsar sig studien till företag som har en person som arbetar som miljösamordnare. Den som står 
som kontaktperson för miljö i företaget behöver inte nödvändigtvis vara miljösamordnare. Därför 
innehöll enkäten en fråga om vilken titel man har i företaget, och de som inte svarade 
miljösamordnare sorterades bort. Enkätundersökningen skickades till utvalda miljökontaktpersoner 
i företag digitalt per e-mail med en länk till enkätundersökningen vid ett tillfälle. Då svaren var 
anonyma och det inte gick att se vilka företag som hade svarat skickades det inte ut någon 
påminnelse. Detta för att undvika att något företag besvarade enkäten två gånger, vilket skulle göra 
resultatet mindre tillförlitligt. 

Enkätens 235 utskick inbringade 92 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 39 %. Av dessa var 43 svar 
från företagets miljösamordnare eller de som arbetade aktivt med miljöfrågor i företaget, vilket 
innebar att 49 svar ej var relevanta för studiens syfte och sorterades bort. 43 svar kan ses som något 
för lite för att kunna dra några säkra slutsatser och dessa svar bör därför användas med försiktighet. 
Dock kan de ge antydningar om hur svaren kunde ha blivit om de ställts i en större studie. Se bilaga 
3 för detaljerade resultat. 
 
 
  

4.3 Kritik mot studiens metod 
De utvalda företagen är verksamma inom olika branscher och har olika antal anställda, vilket kan 
försvåra en jämförelse företagen emellan. Alternativet hade varit att välja en specifik bransch med 
liknande antal anställda i företagen för att kunna göra en säkrare jämförelse företagen emellan. 
Studiens syfte är dock huvudsakligen inte att göra en jämförelse mellan företagen, utan att hitta de 
faktorer som påverkar miljösamordnarens möjlighet att påverka sin verksamhet. Med aktuellt syfte 
var det fördelaktigt att intervjua olika typer av företag, då sannolikheten att fler aspekter hittas 
rimligen är större. 
 
Enkäten skickades både till personer som var miljösamordnare och till de som inte var det. Orsaken 
till detta var att det var svårt att få tag i större volymer kontaktuppgifter direkt till miljösamordnare. 
Enkäten skickades till de personer som stod som kontaktansvariga för miljö på företaget, antingen 
hos länsstyrelsen i Östergötland eller i olika miljönätverk. För att ändå få ett tillförlitligt resultat 
sorterades de svarande ut som angav att de inte var miljösamordnare. 
 
Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden har sina brister. En kvalitativ studie ger 
svårigheter att tolka resultatet av den insamlade datan då materialet ofta är omfattande och 
svåröverskådligt och kan vara svårt att strukturera upp, medan en kvantitativ studie ofta är mer 
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strukturerad men ger mer ytliga svar (Holme & Solvang, 1997). Det kan vara svårare att se vilken 
möjlighet en miljösamordnare har att påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete enbart genom 
en kvantitativ studie, medan en kvalitativ studie med enbart fyra intervjuer kan ses som för magert 
för att kunna dra några slutsatser. För att både kunna se vilken möjlighet miljösamordnaren har att 
påverka sin verksamhet och finna ett brett stöd av vilka faktorer som påverkar detta, använder sig 
denna studie av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. I denna studie används båda metoderna 
för att täcka över den andra metodens största brister.  
 
Det är svårt att få till en säker slutsats om vilken möjlighet miljösamordnaren har att påverka sin 
verksamhet. De faktorer som har identifierats i denna studie är temporära och kan ändras 
kontinuerligt beroende på företagens situation. Detta kan jämföras med Kärreman och Rehns (2007, 
s 6) citat om organisationsteori: 
 

”Det finns ingen slutgiltig, välkammad och snyggt ansad teori om organisationer. 
Vad som finns är just perspektiv, infall, partiella lösningar och temporära 
sanningar.” 

 
Deras uttalande behöver inte stämma enbart för organisationsteori, utan är lika aktuellt för alla typer 
av studier där man försöker hitta generella beteenden genom att studera ett fåtal. Således även för 
denna studie, och detta är viktigt att vara medveten om. Denna studies resultat visar fenomen som 
förekommer, men antalet intervjuer och enkäter är för få för att kunna dra några säkra slutsatser. För 
att kunna försöka besvara i vilken utsträckning fenomenen förekommer krävs större studier med fler 
intervjuer och enkäter. 
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5. Analys och diskussion av intervjuer och enkäter 
Denna del inleds med en kortare redogörelse om de mest relevanta skillnaderna mellan de 
intervjuade miljösamordnarna rörande hur stor del av tjänsterna som lades på miljöarbete samt 
vilken utbildning/bakgrund de hade. Därefter följer en diskussion om faktorer som framkom i 
innehållet i intervjuerna eller enkäterna som kan ha betydelse för företagens miljöpåverkan, och 
varför de kan ha betydelse. Som nämndes i metoddelen är fokus på intervjuerna, enkäterna är främst 
ett stöd åt dessa. Analysen fortsätter med vilka faktorer som har en betydande roll för 
miljösamordnarens möjligheter att påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete. Detta mynnar 
ut i åtgärdsförslag för företag som vill minska sin miljöpåverkan. Avslutningsvis gjordes en 
bedömning utifrån analysen om hur miljösamordnarens möjligheter att påverka sin verksamhets 
strategiska miljöarbete ser ut. 
 
Intervjuerna visade att arbetssituationen för de fyra intervjuade miljösamordnarna skilde sig åt. En 
var miljösamordnare på heltid, medan övriga hade uppdraget som en större eller mindre del av sin 
tjänst. Två av samordnarna hade ingen miljöutbildning eller tidigare erfarenhet av miljöarbete när 
de internt rekryterades till tjänsten miljösamordnare, medan de andra två miljösamordnarna 
rekryterades externt och hade antingen en miljöutbildning eller en längre erfarenhet av miljöarbete. 
 

5.1 Miljösamordnarens möjlighet att påverka 

5.1.1 Vilka möjligheter har miljösamordnaren att få igenom sina önskemål hos ledningen? 

I de flesta fall är det ledningen som har beslutsrätten för utgifter som görs rörande miljö. Det 
förekommer både att miljösamordnarna har en egen budget och att de inte har det. Enkäten innehöll 
en fråga om vem som har beslutsrätten angående utgifter kopplade till miljö, och av kommentarerna 
att döma kunde frågan tolkas olika beroende på hur stora utgifter det rör sig om: 
 

”Väsentliga miljöbeslut tas i ledningsgruppen, andra tar jag själv beslut om.” 
 

          (Enkätsvar) 
 
Vem som har beslutsrätten varierar som synes, vilket kan göra att olika svarande har tolkat frågan 
olika. Dessutom var det olika huruvida miljösamordnaren hade en egen budget: 
 

”Är samordnare och behöver gå till ansvarig för att få utgiften bekräftad.” 
 

          (Enkätsvar) 
 
 ”Jag beslutar själv inom min egen budget.” 
          (Enkätsvar) 
 
Om miljösamordnaren har en egen budget kan personen själv köpa in det den anser vara 
nödvändigt, så länge man håller sig inom budgeten. Om det då är samordnaren eller ledningen som 
har beslutsrätten i dessa fall kan diskuteras. Dock kan det utifrån enkätfrågan konstateras att i minst 
tre fall av fyra är det ledningen som har beslutsrätten om vad som köps in. Däremot upplever en 
majoritet, två av tre, att inköp som de ber om genomförs i stor utsträckning. Intervjuerna visade att 
det förekommer fall både där utgifter godkänns relativt enkelt och fall där utgifter godkänns endast 
om det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav eller för att behålla certifikatet. Resultaten från 
enkäterna och intervjuerna kan tolkas som att ledningen ofta har ett stort förtroende för att de 
utgifter som miljösamordnaren förespråkar är nödvändiga. Detta kan vara ett sätt för ledningen att 



17 
 
närma sig Desseins (2002) åsikt, att ledningen bör delegera beslutsrätten för områden som den inte 
har tillräcklig kunskap om, men utan att släppa den avgörande beslutsmakten. Rimligtvis bör inte 
ledningen släppa kontrollen helt, då det är ledningen som bäst ser helhetsbilden för företaget och är 
ansvarig för att företaget går runt ekonomiskt. Det fanns dock även miljösamordnare som hade 
svårare att få igenom sina förslag hos ledningen: 
 

”Jag har äskat en del inom arbetsmiljö när det gäller utbildningar, vilket det är 
lagkrav på. Därför har jag också fått acceptans på dem.” 

 
    (Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin) 

 
I den stora tillverkningsindustrin krävdes att det var ett lagkrav eller att man annars kunde förlora 
certifieringen för miljöledningssystemet för att förslag från miljösamordnaren skulle godkännas. 
Detta gällde dock inte bara miljösamordnaren, utan hela företaget berördes av ekonomiska 
åtstramningar: 
 

”Det har varit jätteåtstramningar, pengar har tidigare bara runnit ut ur företaget. 
Ledningen har verkligen försökt att hålla igen det flödet nu, men det är inte lätt. 
Alla tycker att deras grejer är viktiga.” 
 
    (Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin) 

 
Således är det osäkert om miljösamordnarens svårigheter att få igenom utgifter kopplade till miljö 
beror på att företaget inte prioriterar miljöarbete, eller om det har viljan men saknar ekonomiska 
medel för det. 
 

5.1.2 Vilken respons får miljösamordnaren? 

Vilken respons miljösamordnaren får på sitt arbete från ledningen verkar vara högst varierande. 
Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin har en miljöchef som är med i ledningsgruppen, 
och från henne får han bra respons och de har en bra uppföljning av arbetet. Däremot är responsen 
bristande från övriga i ledningsgruppen och personalen, och miljösamordnaren upplever att han är 
tvungen att tjata mycket för att få gehör från dessa om bland annat miljörelaterade arbetsuppgifter: 
 

”Jag diskuterade med min miljöchef om ”hur många gånger ska jag tjata på 
logistik eller produktion? Ska jag tjata en, tre, sju, tio eller trehundra gånger?” 
Vissa saker måste man bara in med, som miljörapporten som ska vara inne 31 
mars. Kommer inte den in så får vi böter.” 
 

(Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin) 
 
Miljösamordnarna i det lilla energiföretaget och det medelstora försäkringsbolaget upplever båda att 
de inte får så stor återkoppling på vad de gör, utan mest ett konstaterande om att det är bra att det är 
gjort. Dessa två har inte någon miljöchef över sig, och det är inte orimligt att tro att är därför de får 
mindre återkoppling. I det lilla energiföretaget lyssnar dock både ledningen och övriga medarbetare 
på miljösamordnarens åsikter, vilket även är fallet i den medelstora tillverkningsindustrin. En 
koppling mellan vilket gehör miljösamordnaren får i företaget kan ses till vilken atmosfär som 
råder, i företag där ledningen är engagerad verkar även personalen vara det och då lyssnar man på 
miljösamordnaren. Om ledningen däremot utstrålar att dessa frågor inte är prioriterade verkar inte 
heller personalen tycka det, och då upplever sig miljösamordnaren vara tvungen att tjata mycket. 
Detta stödjer Zutshi och Sohal (2002) som genom en intervju- och enkätundersökning visade att 
medarbetarnas engagemang är kopplade till ledningens engagemang. 
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Enligt Falkheimer och Heide (2011) behöver man komma bort från synen att chefen är en 
solospelare för att kunna utveckla kommunikationen mellan chef och medarbetare vilket kan tänkas 
även skulle förbättra responsen. I denna studie kan i princip alla fyra intervjuade företag 
kategoriseras in i ett liberalt post-heroiskt synsätt. Det finns en chef-medarbetar-relation i företagen, 
men miljösamordnaren ses som ledare för miljöarbetet, och således som en medledare i 
organisationen. Därmed verkar dessa företag ha kommit en bit på vägen ifrån ett synsätt likt det i 
det nya perspektivet, som Falkheimer och Heide menar att vi behöver komma ifrån. De intervjuade 
miljösamordnarna borde därför ha ökade möjligheter att påverka sin verksamhet eftersom de ses 
som medproducenter i företaget, jämfört med om företaget hade synsättet som i det nya 
perspektivet. Dock verkar det sällan vara så att en organisation ser i det post-heroiska perspektivet 
fullt ut i frågor rörande makt och inflytande hos medarbetare, vilket är centralt i det post-heroiska 
perspektivet, då Collinson (2005) fann i sin litteraturstudie att dessa frågor har hanterats relativt 
styvmoderligt av ledningen oavsett perspektiv. Detta kan tolkas som att även om ledningen har ett 
post-heroiskt synsätt och ser miljösamordnaren som en medledare i organisationen, då som ledare 
för miljöområdet, så tycks ändå den gamla hierarkiska ordningen sitta i väggarna, om än i svagare 
former. 
 
 

5.1.3 Har miljösamordnaren någon att diskutera miljöfrågor med? 

Som miljösamordnare är det inte ovanligt att man är ensam om att arbeta aktivt med miljöfrågor i 
företaget, och i fall när man behöver diskutera miljörelaterade frågor med någon inom företaget såg 
situationen olika ut. Av intervjuerna framkom att det kunde te sig på fyra olika sätt: (a) Har man en 
miljöchef, som miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin, så kunde man diskutera med 
denne. (b) Vid vissa specifika frågor kunde man diskutera detta med den ansvariga för det området. 
Till exempel kunde den fastighetsansvarige vara intresserad av att diskutera energifrågor, eftersom 
det även låg på dennes bord att minska energikostnaderna. (c) Det kunde finnas någon 
miljöintresserad kollega som egentligen inte hade miljöfrågor på sitt bord, men som tog sig tid att 
diskutera tankar och funderingar rörande miljö. (d) Det förekom även att miljösamordnaren saknade 
någon i företaget att diskutera vissa frågor med. Dock verkar miljösamordnarna aldrig känna sig 
alltför ensamma, då det inte verkar vara svårt att hitta någon att diskutera dessa frågor med utanför 
företaget. En av samordnarna uttryckte det: 
 

”Oavsett hur det ser ut finner man alltid sina lösningar, man kommer till exempel 
i kontakt med olika nätverk, och då får man diskutera frågorna där istället. Man 
hittar alltid någon väg att gå.” 
 
    (Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin) 

 
Fler av de intervjuade uttryckte sig liknande, så möjligheten att diskutera olika frågor verkar trots 
allt finnas. Men som en av miljösamordnarna sa:  
 

”Det är klart att jag helst skulle vilja ha en kollega att diskutera med.” 
 
     (Miljösamordnaren i det lilla energiföretaget) 

 
Enligt miljösamordnaren i det lilla energiföretaget hade det varit lättare att diskutera miljöfrågorna 
om det på varje avdelning fanns någon som var utsedd som miljöansvarig för den avdelningen, 
vilket det hade varit på hennes förra jobb: 
 
 



19 
 

”På mitt förra jobb fanns det miljöombud. Det var personer på varje avdelning 
som var utsedda att vara lite miljöansvariga och engagerade sig i de frågorna, då 
visste man vem man skulle ta kontakt med i dessa frågor.” 
 

(Miljösamordnaren i det lilla energiföretaget) 
 
Då hade miljösamordnaren en naturlig person att diskutera frågorna med som även var intresserad, 
och detta arbetssätt fungerade bra enligt miljösamordnaren i det lilla energiföretaget.  
 
I intervjuerna syns en skillnad i storleken på företag huruvida samordnaren känner att den har någon 
att bolla idéer med. I större företag verkar det inte vara ovanligt att det finns någon att diskutera 
miljöfrågor med, antingen om det är med sin chef eller med annan person i verksamheten som har 
ett intresse för detta. Att döma av intervjuerna verkar det vara större risk att inte ha någon att 
diskutera med i mindre verksamheter. Detta kan tänkas vara naturligt, då det enligt en av 
samordnarna verkar vara ovanligt med både en miljösamordnare och en miljöchef i mindre 
verksamheter. Då har man ingen chef ovanför sig som har dessa frågor på sin agenda, samtidigt som 
sannolikheten minskar att någon annan person i verksamheten ska vara intresserad av dessa frågor. 
Huruvida möjligheten att påverka verksamhetens miljöarbete ökar för miljösamordnaren om den 
har någon att diskutera miljöfrågorna med har inte denna studie givit något svar på. Sobnosky 
(2001) menar dock att det är av betydelse att det finns en fungerande kommunikation mellan 
miljöledningssystemets olika delar inom företaget för att miljöarbetet ska fungera tillfredsställande. 
Miljösamordnaren är en viktig del i miljöledningssystemet (Brorson & Almgren, 2009), och det är 
därmed rimligt att anta att miljösamordnarens arbete blir bättre när den har någon att diskutera med, 
och ett bättre arbete av miljösamordnaren ger sannolikt en minskad miljöpåverkan från företaget. 
 
Miljöarbetet kan även påverkas av vilka värderingar företagets grundare hade. Wycherley (1999) 
visade att den personens etiska värderingar genomsyrar hela företaget. Detta skulle kunna innebära 
att det är svårt hitta någon att diskutera miljöfrågor med för att kunna genomföra ett bra miljöarbete 
i ett företag som inte har tagit hänsyn till miljön tidigare. Detta kan även gälla tvärtom, det är lättare 
som miljösamordnare i ett företag där dessa värderingar har funnits med från start. 
 
 

5.1.4 Har miljösamordnaren tillräckligt med tid? 

Frågar man en miljösamordnare om denne skulle vilja ha mer tid för att arbeta med miljöfrågor är 
sannolikheten stor att de flesta svarar ja. ”Man vill alltid göra mer” var ett vanligt svar i 
intervjuerna. Miljösamordnaren i det medelstora försäkringsbolaget lägger endast 10-20 % av sin 
tjänst på miljöarbete och skulle gärna ägna det mer tid, men konstaterar: 
 

”Med bolagets ambitionsnivå idag så kanske tidsramarna bör ligga där de 
ligger.” 
   (Miljösamordnaren i det medelstora försäkringsbolaget) 

 
Att miljösamordnaren vill ha mer tid behöver dock inte betyda att miljösamordnaren har tidsbrist, 
utan de tidsramar som miljösamordnaren har beror på just bolagets ambitionsnivå. Frågan är då om 
företaget har avsatt tillräckligt med resurser för att kunna leva upp till sin ambitionsnivå. För att 
försöka besvara den frågan kan man titta på om miljösamordnaren hinner planera sitt arbete och 
arbeta förebyggande, eller om till exempel miljörapporter blir skrivna i sista stund. I enkäten 
ställdes frågan huruvida man upplever sitt arbete som mest proaktivt eller reaktivt. En knapp 
majoritet, tre av fem, upplever att de arbetar på ett förebyggande sätt med miljöfrågor, medan 
knappt en av tre av de svarande upplever att det mesta av arbetstiden får ägnas åt att ”släcka 
bränder”. Man ska dock vara medveten om att alla svar är subjektiva bedömningar och därför vara 
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försiktig med att dra några slutsatser. Intervjuerna visade att det reaktiva arbetet kan ha två olika 
orsaker, antingen att man har för många arbetsuppgifter och inte hinner göra allt som man ska göra, 
eller att miljösamordnaren måste arbeta med oväntade händelser som inträffar i verksamheten 
utanför samordnarens kontroll: 
 

”Det är olika om jag arbetar reaktivt eller proaktivt, för grejer händer på olika 
håll. Vissa saker inträffar snabbt, och då är man tvungen att lägga saker åt sidan 
och arbeta med det. Men dessa saker beror inte på mig, jag är bra på att planera 
och att hålla deadlines.” 
 

(Miljösamordnaren i den medelstora tillverkningsindustrin) 
 
Därför går det inte att dra några slutsatser om huruvida det är tidsbrist som gör att en knapp 
tredjedel av samordnarna enligt enkätresultatet arbetar mestadels reaktivt. Däremot kan 
enkätresultatet tyda på att en majoritet, tre av fem, har tillräckligt med tid för att kunna planera sitt 
arbete eftersom de anger att de arbetar mest proaktivt. Detta kan stödjas av att endast 14 % av 
enkätens svarande anger att de behöver mer tid för att kunna genomföra ett väl utfört miljöarbete, 
medan 58 % anger att tiden räcker till om de prioriterar rätt. Det kan misstänkas att det kan finnas 
ett samband mellan hur mycket tid som läggs på miljöfrågor och om arbetet sker proaktivt eller 
reaktivt, det vill säga att de med minst tid skulle arbeta mest reaktivt. Detta kan dock inte denna 
studie ge något svar på då enkätsvaren är för få för att kunna ge en antydan om svaret.  
 

5.1.5 Spelar det någon roll om företaget har ett miljöledningssystem? 

I denna studie har upplevelsen varit att de flesta intervjuade företag har nytta av sitt 
miljöledningssystem och förbättrar sitt miljöarbete med hjälp av det. En av samordnarna uttryckte 
det: 
 

”Miljöledningssystemet hjälper både företaget och mig att få en samlad bild av 
vilka delar av vår verksamhet som påverkar miljön, i vilka delar det är bäst att 
lägga resurserna.” 

(Miljösamordnaren i den medelstora tillverkningsindustrin) 
 
Detta stämmer överens med tidigare undersökningar som har visat många positiva effekter av att ha 
ett miljöledningssystem i organisationen (Giménez Leal, Casadesús Fa & Valls Pasola, 2002; Iraldo, 
Testa & Frey, 2009; Shen & Tam, 2002). Dock behöver det användas på rätt sätt, det finns även 
exempel på när miljöledningssystem har varit verkningslösa på företagets miljöpåverkan (Walker, 
Di Sisto & McBain, 2008). Ett frågetecken i denna studie finns kring den stora 
tillverkningsindustrin, där miljösamordnaren upplevde att företaget var miljöledningscertifierat 
endast för att det var ett krav från deras kunder: 
 

”Jag skulle säga att det är kundkraven som ligger bakom att vi är 
miljöledningscertifierade.” 

(Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin) 
 
 Att så är fallet har tidigare undersökningar visat är vanligt (Teriö & Kähkönen, 2011; Walker, Di 
Sisto & McBain, 2008), men det betyder inte per automatik att inte företagets miljöpåverkan 
minskar. Dock är sannolikheten lägre för att miljöpåverkan minskar om det inte finns ett uppriktigt 
engagemang för att jobba med miljöfrågor från företagets sida. Om den stora tillverkningsindustrin 
inte hade varit miljöledningscertifierad hade man antagligen inte haft någon miljösamordnare. Den 
nuvarande miljösamordnaren har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och har därmed fått 
mycket kunskap om dessa, i och med detta kan han trots allt utföra relativt många miljöförbättringar 
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inom företaget även om han saknar ekonomiska medel. Han har bland annat förbättrat återvinningen 
inom företaget så att mer av avfallet återvinns istället för att deponeras, vilket förutom 
miljöbesparingar även ger ett ekonomiskt tillskott till företaget. Således kan ett miljöledningssystem 
indirekt vara positivt för miljön även om det saknas ett uppriktigt engagemang för miljöarbete i 
företaget. 
 
 

5.2 Viktiga faktorer för ett effektivt miljöarbete 
Sammanställningen av intervjuerna och enkäterna har gett tre utmärkande faktorer som är viktiga 
för att miljösamordnaren ska kunna bedriva ett effektivt miljöarbete i företaget: Ledningens 
engagemang, ekonomiska resurser och medarbetare med kunskap. 
 

5.2.1 Ledningens engagemang 

Enligt resultaten av intervjuerna och enkäterna i denna studie är den viktigaste faktorn för att ett 
effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas att man får gehör hos sin ledning. Det var det första 
samtliga intervjuade miljösamordnare tog upp, och många av de svarande på motsvarande fråga i 
enkäten tog också upp ledningens engagemang. Denna enkätfråga var öppen, det fanns alltså inga 
ledande alternativ som skulle kunna ge ett vinklat resultat. Trots det tog majoriteten av de svarande 
upp ledningens engagemang som en viktig faktor för att ett effektivt miljöarbete ska kunna 
bedrivas, vilket visar vilken stor effekt det har på miljöarbetet. 
 

”Ledningens engagemang betyder jättemycket, det betyder så mycket att det 
betyder mer än allt annat. Allting utgår ju därifrån. Sitter det en miljösamordnare 
och gör allt jobb själv utan en engagerad ledning så blir det ingenting, för han 
kommer bara att jobba själv och vara irriterad. Finns inte ledningens 
engagemang blir det stopp.” 
 
   (Miljösamordnaren i den medelstora tillverkningsindustrin) 

 
Min och Galle (2001) fann just detta, att ledningens engagemang var viktigt för miljöfrågorna, i sin 
enkätundersökning med drygt 500 svar. Visserligen undersökte enkätundersökningen endast 
avfallsindustrier, men det är ändå rimligt att tro att detta kan vara applicerbart även på andra 
branscher. Det är inte orimligt att tro att ledningens engagemang beror på vilken ekonomisk nytta de 
ser med miljöfrågorna. I det medelstora försäkringsbolaget var känslan som miljösamordnaren 
utstrålade att ledningens engagemang för miljöfrågorna var ljummet, det verkade inte vara en 
prioriterad fråga. Det är möjligt att det berodde på följande:  
 

”Vi får idag inte fler kunder för att vi kommunicerar att vi är bättre på miljö än 
våra konkurrenter.” 
   (Miljösamordnaren på det medelstora försäkringsbolaget)  

 
Det kan spekuleras i att om inte ledningen ser en ekonomisk vinning i att bedriva ett bra miljöarbete 
så känns det inte orimligt att engagemanget minskar och att det blir svårare för miljösamordnaren 
att få acceptans för miljöfrågorna hos ledningen, åtminstone sett ur miljösamordnarens perspektiv. 
Alla intervjuade miljösamordnare har tagit upp att företagets ekonomi naturligtvis är den viktigaste 
drivkraften hos ledningen, och ser ledningen ingen vinning med en miljöinvestering kan det vara 
svårt för miljösamordnaren att få igenom den. 
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Som tidigare nämnts verkar de flesta vara överens om att ledningens engagemang är viktigt för att 
ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas. Den naturliga följdfrågan blir då vad detta beror på, 
och det finns förmodligen många svar på den frågan. En anledning kan vara att miljö är svårt att 
räkna på, det är svårt att avgöra hur många extra kunder man får för att man till exempel är ISO 
14001-certifierad. Då är det även svårt för ledningen att avgöra om företaget gör en vinst av att 
investera i miljö. En av de intervjuade samordnarna sa angående miljöchefers möjligheter att 
påverka ledningen:  
 

”Det är alltid svårast för miljöchefen. Det är den personen som sitter på Svarte 
Petter, det kostar mer än det smakar. Då beror miljöarbetet mycket på vad man 
har för ledning och vad den har för inställning.” 
       

(Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin) 
 
Således verkar det krävas en engagerad ledning som förstår möjligheterna med ett ambitiöst 
miljöarbete. Miljösamordnaren i den stora tillverkningsindustrin upplevde att ledningens 
engagemang inte var särskilt starkt, och att tyda av intervjun var hans känsla att ledningen tyckte att 
miljöarbetet endast var något för miljösamordnaren. Detta hängde antagligen ihop med att företaget, 
enligt miljösamordnarens känsla, var miljöledningscertifierat endast för certifikatets skull, det hade 
helt enkelt kundkrav på sig. Det var först när företaget var nära att bli av med certifikatet som 
ledningen vaknade och började ta miljöfrågor på allvar. En av de intervjuade miljösamordnarna 
sammanfattade orsaken till att ledningens engagemang är viktigt med:  
 

”Om inte huvudet vet vad man gör är det svårt att få kroppen att agera.” 
 
   (Miljösamordnaren i det medelstora försäkringsbolaget) 

 

5.2.2 Ekonomiska resurser 

Även om ledningen egentligen har ett engagemang kan arbetet med miljöfrågor bli lidande om 
företaget saknar ekonomiska resurser att avvara på miljöarbetet, då hållbarhetsansvaret är bland det 
första ett företag skär ner på vid besparingsbehov enligt Skärvad och Olsson (2011). En av 
miljösamordnarna bekräftade att ekonomiska resurser är nödvändiga då miljöinvesteringar ofta 
kräver ett större belopp: 
 

”Ofta kostar miljöinvesteringar mycket på kort sikt, men på lång sikt tjänar man 
in det eller kan åtminstone räkna hem investeringen.” 
        
     (Miljösamordnaren i det lilla energiföretaget) 

 
Miljöarbete innebär alltså ofta en större investeringskostnad, men i gengäld en lägre driftskostnad. 
Till exempel återbetalas kostnaden för att investera i ett miljöledningssystem vanligtvis inom 12 till 
24 månader (Brorson & Almgren, 2009). Saknas resurser verkar det vara svårt att bedriva ett 
effektivt miljöarbete. Tre av de fyra intervjuade miljösamordnarna tog upp ekonomiska resurser 
som en betydande faktor för att ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas, och ett flertal av 
enkätsvaren angav detta. Två av de intervjuade miljösamordnarna upplevde att de inte hade något 
problem att få igenom kostnader som de ber om. Miljösamordnaren vid den stora 
tillverkningsindustrin upplevde att han hade svårt att få igenom sina förslag, men antog att det 
berodde på att företaget gick dåligt ekonomiskt och var tvunget att minska utgifterna så mycket som 
möjligt. Frågan är hur mycket lättare han hade haft att få igenom sina förslag om företaget haft 
bättre ekonomi, då han upplevde att ledningen saknade ett engagemang för miljöfrågorna. Samtidigt 
kan det spekuleras i att ledningens engagemang har kopplingar till vilka ekonomiska möjligheter 
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företaget har. 
 

5.2.3 Medarbetare med kunskap 

En intervjustudie genomförd av Fineman (1997) inom fordonsindustrin visade att det är viktigt att 
det finns ett personligt engagemang för miljöfrågorna i företaget. Det är även något som har visats i 
denna studie, så Finemans påstående verkar vara applicerbart även på andra branscher än 
fordonsindustrin. Alla intervjuade miljösamordnare verkar vara överens om att det är viktigt att det 
finns kunskap i organisationen, och en av samordnarna beskrev det på följande sätt: 
 

”Det måste vara någon medarbetare som har kunskap, som kan saker och har 
idéer om hur man kan göra saker och förbättra företagets miljöarbete, både stort 
och smått.” 
   (Miljösamordnaren i den medelstora tillverkningsindustrin) 

 
Däremot kan det anas delade meningar huruvida det viktigaste är (a) att det är miljösamordnaren 
som står för den största delen av kunskapen, eller (b) att vem som helst kan ta samordnarrollen och 
att kunskapen kan finnas spridd i organisationen. Två av de intervjuade miljösamordnarna var 
personer med miljöutbildning eller lång arbetserfarenhet av miljöfrågor, medan de andra två inte 
hade något av det men ändå arbetade som miljösamordnare. De sistnämnda menade att deras tjänst 
mer var en samordnarroll än en miljöroll. Det viktiga var enligt dessa att miljöarbetet skedde ute i 
organisationen och var en del av alla medarbetares dagliga arbete: 
 

”Miljöarbetet är utfördelat: produktchefen arbetar med miljöfrågor på 
produkterna, internrevisorerna kollar att vi följer lagarna. Varje ansvarig 
redovisar sin bit på ledningens genomgång. Det är sunt att miljöarbetet finns 
spritt i företaget.” 

(Miljösamordnaren i den medelstora tillverkningsindustrin) 
 
Deras synsätt stämmer väl överens med hur det enligt Ammenberg (2004) bör vara för att 
miljöarbetet ska få genomslag i organisationen. För ledningen i den stora tillverkningsindustrin, 
som enligt miljösamordnaren inte hade ett engagemang för miljöfrågorna, är det förmodligen viktigt 
att samordnaren har en relevant bakgrund då ledningen, enligt vad denna studie erfarit, verkar se 
miljösamordnaren som den person som ska sköta miljöfrågorna. Sammanfattningsvis verkar det 
viktigaste vara att miljökunskapen finns spridd i organisationen. Om miljösamordnaren har 
expertkunskap inom miljöområdet kan det ses som en bonus, men det verkar på intet sätt vara ett 
krav för att ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas. 
 

5.2.4 Övriga faktorer 

Förutom ledningens engagemang, ekonomiska resurser och medarbetare med kunskap så finns det 
andra faktorer som påverkar hur effektivt miljöarbetet kan bedrivas. Tidigare studier har visat att 
medarbetarens kommunikation inom företaget är en viktig faktor för framgång i organisationen 
(Falkheimer & Heide, 2011) och således även för ett framgångsrikt miljöarbete, att det finns en god 
kommunikation mellan chef och underansvariga är av stor betydelse oavsett om det rör miljö eller 
andra områden. Nawrocka, Brorson och Lindhqvist (2009) visade i sin intervjustudie att en nära 
relation mellan företaget och dess leverantörer var en viktig faktor för ett lyckat miljöarbete. Deras 
studie behandlade visserligen större företag med minst 3500 anställda, men det kan ändå antas att 
relationen mellan företaget och leverantörer är någorlunda likvärdig oavsett storlek på företaget, 
vilket gör deras slutsats applicerbar även på denna studie. Enkätundersökningen i denna studie fick 
in ytterligare faktorer som kan påverka verksamheters miljöarbete. Dessa var: 
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• En tydlig kommunikation till samtliga medarbetare i företaget så att alla förstår 
miljöfrågans vikt. 

• Att det finns ett ledningssystem som ISO 14001 eller motsvarande. 
• Om man har flera ledningssystem är det viktigt att dessa är integrerade. 
• Att man utgår från sin verksamhets behov och möjligheter, inte från ett särskilt system. 
• En tydlig dialog med myndigheten, att den fungerar som samarbetspartner och inte som 

kontrollmyndighet. 
• Att företaget har gemensamma och tydliga mål i hela organisationen. 
• Tydliga kommunikationsvägar i företaget, att roller och ansvar är definierade. 
• Att det finns en samverkan mellan alla delar i organisationen, inte bara med 

kvalitetsavdelningen och arbetsmiljöavdelningen, utan även mellan till exempel 
ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten. Det krävs ett samarbete i 
miljöfrågorna mellan olika avdelningar. 

• Att hitta bra sätt att kunna synliggöra, mäta och redovisa miljöpåverkan. 
• Att man har tillgång till smidiga verktyg som lagbevakning och kemikalieförteckning. 
• Att miljö är en stående punkt på agendan för såväl interna möten, ledningsmöten som 

produktionsmöten etc, så att miljö blir en självklar del i verksamheten. 
 
Det är rimligt att tro att miljösamordnarens möjligheter att påverka verksamhetens strategiska 
miljöarbete ökar om personen är en del av ledningsgruppen, eftersom miljön då skulle komma in i 
företagets samtliga arbetsområden på ett naturligt sätt. Miljösamordnaren i det lilla energiföretaget 
ansåg detta: 
 

”Jag har försökt att komma med i ledningsgruppen utan att lyckas. Jag tror att 
det skulle vara bra för företaget, miljöfrågorna skulle komma ännu högre upp på 
företagets agenda.” 

(Miljösamordnaren i det lilla energiföretaget) 
 
Ingen av de intervjuade miljösamordnarna är med i ledningsgruppen, men enkätresultaten visade att 
det ändå förekommer. Där angav en tredjedel att de sitter med i ledningsgruppen på sitt företag, 
medan två tredjedelar inte gör det. Ett par svarande har kommenterat att de inte sitter med i 
ledningsgruppen, men att de medverkar vid ledningens genomgång eller vid vissa möten för att 
klargöra och förtydliga aktuella miljöfrågor. Som nämndes ovan trodde miljösamordnaren på det 
lilla energiföretaget att hon skulle kunna påverka företagets miljöarbete i större utsträckning om hon 
blev en del av ledningsgruppen, vilken hon har försökt att komma med i utan framgång. Således kan 
det konstateras att miljösamordnarens möjligheter att påverka sin verksamhets miljöarbete troligen 
ökar i de fall personen är en del av ledningsgruppen, vilket enligt enkätresultaten inte är ovanligt då 
en tredjedel svarade att de är med i ledningsgruppen. 
 
 

5.3 Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka miljösamordnarens möjligheter att påverka sin 
verksamhets miljöarbete, och i studien har flertalet faktorer som kan inverka på miljösamordnarens 
möjligheter att påverka diskuterats. Ett exempel är vilken möjlighet miljösamordnaren har att få 
igenom sina önskemål hos ledningen, och där har denna studie visat att utgifter relaterade till 
miljöarbetet som miljösamordnaren föreslår genomförs i stor utsträckning. Ledningen verkar ha 
förtroende för miljösamordnaren och man kan se det som att ledningen informellt delegerar 
beslutsrätten till miljösamordnaren, vilket innebär att ledningen närmar sig Desseins (2002) åsikt 
om att ledningen bör delegera det som den inte har tillräcklig kunskap om. Studien har även 
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undersökt vilken respons miljösamordnaren får från övriga verksamheten, vilket har visat sig vara 
varierande. Har ledningen ett engagemang för miljöfrågorna är responsen bättre än om den inte har 
det. Dessutom har studien sett att om ledningen har ett engagemang är det mer sannolikt att även 
övriga medarbetare har det, vilket stöds av Zutshi och Sohal (2002) som bekräftar att detta samband 
är vanligt.  
 
Det är vanligt att miljösamordnaren är ensam i arbetet med miljöfrågor i företaget. Enligt denna 
studie har dock miljösamordnaren alltid någon att diskutera miljöfrågor med när den behöver, om 
den inte hittar någon lämplig inom företaget så är det lätt att komma i kontakt med olika nätverk 
utanför företaget. Men det är enligt Sobnosky (2001) ändå viktigt att det finns en fungerande 
kommunikation mellan miljösamordnaren och övriga delar av verksamheten för att miljöarbetet och 
miljöledningssystemet ska fungera tillfredsställande. Enligt denna studie verkar även det i de flesta 
fall finnas tillräckligt med tid för miljösamordnaren att kunna bedriva ett aktivt miljöarbete, då 
endast 14 % av enkätsvaren anger att de behöver mer tid, en majoritet (58 %) anger att tiden går 
ihop om de prioriterar rätt. Sammanfattningsvis verkar, för att besvara syftet, miljösamordnarens 
möjligheter att påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete vara relativt goda. Studien har visat 
att det inte är ovanligt att ledningen lyssnar på miljösamordnaren, och att miljösamordnaren får 
tillräckliga tidsresurser för att kunna genomföra ett väl utfört miljöarbete. 
 
Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar miljösamordnarens 
möjligheter att påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete, och denna studie har kunnat visa ett 
antal olika orsaksfaktorer. Den viktigaste faktorn enligt både intervjuer och enkäter var att 
ledningen visar ett engagemang för miljöfrågorna och ger gehör för dessa frågor, annars verkar det 
vara svårt för miljösamordnaren att påverka företagets miljöarbete i någon stor utsträckning. Detta 
stöds av Min och Galle (2001) som fann just detta, att ledningens engagemang är viktigt för 
miljöarbetet i företaget. En annan faktor som har identifierats i genomförd studie är att det finns 
ekonomiska resurser att avvara på miljöarbetet, då detta ofta innebär en större investeringskostnad 
men kan ge besparingar med tiden. Dessutom har Skärvad och Olsson (2011) visat att ett företag 
som har brist på ekonomiska resurser i första hand skär ner på sitt hållbarhetsansvar, i vilket 
miljöarbetet ingår. Den tredje och sista utmärkande faktorn som denna studie har kunnat identifiera 
är att det är viktigt att det finns medarbetare med kompetens i miljöfrågor, att det finns personer 
som engagerar sig för dessa frågor och har idéer om hur företagets miljöarbete kan förbättras. Detta 
stöds även av Fineman (1997), att det är viktigt att det finns ett personligt engagemang för 
miljöfrågorna. Det är positivt om miljösamordnaren är en miljöexpert, men det verkar inte vara ett 
måste för att ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas. Det viktigaste verkar vara att 
miljökunskapen finns spridd i organisationen, annars är risken stor att det endast är 
miljösamordnaren som bryr sig om företagets miljöfrågor. I övrigt har denna studie även kunnat se 
antydningar om att verksamheter får ett mer genomsyrat miljöarbete i hela organisationen om 
miljösamordnaren är en del av ledningsgruppen.  
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6. Slutsatser 
Sammanfattningsvis, för att uppfylla studiens syfte, verkar miljösamordnarens möjligheter att 
påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete vara relativt goda. Studien har visat att det inte är 
ovanligt att ledningen lyssnar på miljösamordnaren. Till exempel godkänns utgifter relaterade till 
miljöarbetet som miljösamordnaren föreslår i stor utsträckning, och företagen har ofta avsatt 
tillräckliga tidsresurser för att miljösamordnaren ska hinna bedriva ett förebyggande miljöarbete. 
Dock förekommer det även fall när miljösamordnarens möjligheter att påverka verksamheten är 
mindre och där miljösamordnaren inte får tillräckligt med tid. 
 
Studiens andra syfte var att identifiera de faktorer som påverkar miljösamordnarens möjligheter att 
påverka sin verksamhets strategiska miljöarbete. De främsta faktorer som har kunnat identifieras är 
(a) att det krävs att företaget har ekonomiska resurser att avvara för miljöarbetet, (b) att det finns 
kompetens inom företaget angående miljöfrågor, samt (c) att ledningen har ett engagemang för 
miljöfrågorna och ser ett värde i att arbeta med dessa frågor, vilket enligt denna studie är den 
viktigaste faktorn. I övrigt verkar miljösamordnarens medlemskap i ledningsgruppen vara en faktor 
som har en positiv inverkan på miljösamordnarens möjlighet att påverka verksamhetens 
miljöarbete. 
 
Denna studie har varit relativt liten. Därför bör denna studie endast användas för att se i vilken 
riktning resultatet går. För att bekräfta slutsatserna i denna studie och undersöka i vilken omfattning 
de förekommer skulle en större studie med fler intervjuer och fler enkäter behöva genomföras. 
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7. Rekommenderade åtgärder för företag som vill förbättra sitt miljöarbete 
För företag som vill förbättra sitt miljöarbete och minska sin påverkan på miljön rekommenderas 
följande åtgärder utifrån denna studie: 
 
Ledningen behöver visa ett engagemang för miljöfrågorna utåt i företaget. Utstrålar ledningen att 
miljöarbetet inte är viktigt kommer stora delar av medarbetarna inte heller att tycka det, och 
miljöarbetet kommer att bli därefter (Ammenberg, 2004). 
 
Kontrollera regelbundet om resurserna som läggs på miljöarbetet är tillräckliga. De ekonomiska 
behoven kan både öka och minska med tiden. För att upprätthålla ett effektivt miljöarbete bör 
resursbehovet ses över regelbundet, förslagsvis årligen i samband med ledningens genomgång. 
 
Ha regelbundna miljöutbildningar/miljömöten där företagets miljöområden diskuteras. Det är 
viktigt att miljökunskap finns i företaget, ju mer spridd den är desto bättre. Engagemanget för 
miljöfrågorna och miljöledningssystemet bland medarbetarna har dock visat sig kunna svalna med 
tiden (Brorson & Almgren, 2009). Ett sätt att upprätthålla engagemanget kan vara genom 
återkommande miljöutbildningar/miljömöten där företagets områden diskuteras utifrån 
miljöaspekten. 
 
Låt miljösamordnaren vara med i ledningsgruppen. På så sätt kommer miljöaspekten på ett naturligt 
sätt in i företagets samtliga arbetsområden. 
 
Låt miljörelaterade arbetsuppgifter komma från ledningen, inte från miljösamordnaren. 
Medarbetarna tar till sig budskapet bättre om det kommer från ledningen. 
 
Utse på varje avdelning en person som har ett miljöintresse som intern kontaktperson för 
miljöfrågor. Då vet miljösamordnaren med vem den ska diskutera avdelningsspecifika miljöfrågor, 
vilket förkortar kommunikationsvägarna och ger ett bättre och effektivare miljöarbete inom 
företaget. 
 
Integrera ledningssystem med varandra. Har företaget även fler ledningssystem, till exempel ett 
kvalitetsledningssystem, bör det integreras med miljöledningssystemet. Ett integrerat system har 
visat sig ge ett effektivare arbete än två parallella system (Sampaio, Saraiva & Domingues, 2012). 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  

 
 
Vad gör du på företaget? 
 Vilken titel har du? 
 
Sitter du med i ledningsgruppen? 
 På vilket sätt kommunicerar du om miljö till ledningsgruppen? 
 
Vem rapporterar du till? 
 Vad får du för respons på ditt arbete? Även från högsta chef? 
 
Vem beslutar om inköp och investeringar angående miljö? 
 Upplever du att du får argumentera för din sak, eller litar chef/VD fullt på dig? 
 
Kan du beskriva hur du arbetar med miljöfrågor? 
 
Anser du att du har tillräckligt med tid för att genomföra dina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt? 
 
Upplever du att du har tid att arbeta förebyggande med miljöfrågorna? (Reaktivt eller proaktivt?) 
 Varför? 
 Kan du ge exempel? 
 
Tycker du att ni håller er uppdaterad om omvärldskrav?  
 Hur? 
 
Har du någon att diskutera tankar och idéer med gällande miljöfrågor? 
 Om nej, känner du ett behov av det? 
 Om ja, vem? 
 
Har du några tankar om vilka faktorer som krävs för att ett effektivt miljöarbete ska kunna 
bedrivas? 
 Är det något av det du saknar i ditt miljöarbete? 
 
Något annat ni saknar i ert arbete som skulle vara till nytta? 
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Bilaga 2 
Enkätfrågor 

 
 
Hur många anställda har ert företag? 
 
Under 30 
30-49 
50-99 
100-250 
Över 250 
 
 
Hur stor del av din tjänst ska du enligt ditt avtal ägna åt miljöarbete? 
 
0-20 % 
21-40 % 
41-60 % 
61-80 % 
81-100 % 
Det finns ej definierat 
Vet ej 
 
 
Hur stor del av din tjänst uppskattar du att du i praktiken ägnar åt miljöarbete? 
 
0-20 % 
21-40 % 
41-60 % 
61-80 % 
81-100 % 
Vet ej 
 
 
Vilken titel har du i ditt företag? 
Välj det som stämmer bäst överens. Är du t ex kvalitets- och miljösamordnare, välj miljösamordnare. 
 
Miljöchef 
Miljösamordnare / Miljöansvarig 
Vet ej 
Övrigt: (textruta att själv skriva i) 
 
 
Vem har beslutsrätten angående utgifter för miljöarbete? 
Exempel på utgifter kan vara utbildningar, lagbevakningstjänst, kemikalieregister etc. 
 
Jag 
VD / Chef 
Vet ej 
 
Kommentar: (textruta att själv skriva i) 
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Denna fråga ställdes till de som svarade ”VD / Chef” i föregående fråga: 
I vilken utsträckning upplever du att VD / chef godkänner inköp som du ber om? 
Exempel på utgifter kan vara en utbildningar, lagbevakningstjänst, kemikalieregister etc. 
1 = aldrig, 5 = alltid 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Är du med i ledningsgruppen? 
 
Ja 
Nej 
 
Kommentar: (textruta att själv skriva i) 
 
 
Upplever du att du arbetar mest förebyggande med miljöfrågor (proaktivt), eller får du ägna 
en stor del av din arbetstid åt att "släcka bränder" (reaktivt)? 
 
Mest proaktivt 
Mest reaktivt 
Vet ej 
 
Kommentar: (textruta att själv skriva i) 
 
 
Upplever du att du har tillräckligt med tid för att kunna genomföra ett väl utfört miljöarbete? 
 
Ja, fast mer tid vill man väl alltid ha 
Nja, det går ihop om man prioriterar rätt 
Nej, det behövs verkligen mer tid 
Vet ej 
 
Kommentar: (textruta att själv skriva i) 
 
 
Vilka faktorer anser du är viktiga för att ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas? 
Ange gärna flera 
 
(textruta att själv skriva i) 
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Bilaga 3 
Enkätresultat 

 
 
Totalt antal svar: 92 
Antal svarande utanför studiens avgränsningar: 49 
Antal relevanta för studien: 43 
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* Av samtliga 92 svar. 

** Övriga svar: Platschef, vd, Utvecklingsansvarig, vd, Kvalitets- och miljötekniker, coordinator, 
Miljöhandläggare, Ansvarig för hälsa, miljö & arbetsmiljö, Miljötekniker, Supportchef (ansvarar för 
kvalitet, miljö, logistik och säljsupport), Verksamhetschef, ägare, flera olika, Delägare, 
kontrollingenjör, Ägare/vd. Kvalitetschef, vsa, Produktionschef, Hälsa, Miljö och Säkerhetschef, 
Miljökonsult, controller, Teknisk chef, VD, teamledare, CFO, VD, Miljöingenjör, 
ekonomiansvarig/miljöansvarig, Miljö-, kvalitets- och säkerhetscontrollant (KAM), 
Huvudsskyddsombud. 
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Vem har beslutsrätten angående utgifter för miljöarbete? 
 
 Antal svar 
Jag 10 st, 23 % 
VD / Chef 33 st, 77 % 
Vet ej 0 st, 0 % 
 

Kommentarer: 

Belopp upp till 75 Tkr ligger inom mitt attesteringsområde. 

Jag får en summa per år som jag och vd kommer överens om som sedan jag får disponera.  

Jag är både Miljöansvarig och VD.  

VD/Chef med rådgivning av miljöchef. 

Är samordnare och behöver gå till ansvarig för att få utgiften bekräftad. 

Delat ansvar, efter budget, samordnas av HR. 

Delvis jag, delvis miljöchefen som jag svarar mot.  

Dock brukar VD:n godkänna alla mina förslag 

Beor på belopp. Högre belopp = min chef, ännu högre = VD och ännu högre är 

investeringskommittee 
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Är du med i ledningsgruppen? 
 
 Antal svar 
Ja 16 st, 37 % 

Nej 27 st, 63 % 

 

Kommentarer: 

Inte permanent medlem i ledningen, dock deltar jag på delar av ledningsgruppsmöten. 

Möjligen är miljöchefen det 

Sitter med ibland när det behövs för att klargöra och förtydliga i vissa frågor. 

Jag är inte med i den formella ledningsgruppen, men jag sitter med i Q-rådet (kvalitetsrådet) som 
kan beskrivas som en förberedande instans som lägger fram förslag i strategiska utvecklingsfrågor 
till ledningsgruppen. Övriga medlemmar i Q-rådet är VD, arbetsmiljöstrateg, kvalitetssamordnare, 
personalchef samt två regionchefer. Sedan gruppen bildades för knappt ett år sedan har det hänt 
massor i utvecklingsarbetet.  

Jag medverkar dock vid ledningens genomgång 4 gånger per år. 

Men min chef är som är Miljöchef. Jag sitter i fabriksledning. 
 
 
 
 
Upplever du att du arbetar mest förebyggande med miljöfrågor (proaktivt), eller får du ägna en stor 
del av din arbetstid åt att ”släcka bränder” (reaktivt)? 
 
 Antal svar 
Mest proaktivt 26 st, 60 % 
Mest reaktivt 13 st, 30 % 
Vet ej 4 st, 9 % 
 

Kommentarer: 

Svårt att besvara denna fråga för det. Beror på vad för miljöfrågor det gäller. Vi jobbar med att 
uppfylla alla miljökrav som bestäms. Miljökraven är oftast icke relevanta för alla företag. Det 
verkar i mina ögon vara drömmar som sätts på skrift. Inte verklighets troget. Man har alltid det mest 
ekonomiska i huvudet när man investerar eller så energieffektivt som möjligt.  

Uppskattar att arbetet både är proaktivt och reaktivt. 

Fokus har flyttats från reaktivt till proaktivt det senaste året, då jag har fått tillgång till en extra 
resurs och därmed hinner med båda samtidigt.  
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Kommentarer: 

För att vara/bli ISO-certifierad och behålla en god dokumentation krävs det en hel del tid. Tid som 
inte alltid finns.  
 
 
 
 
 
Vilka faktorer anser du är viktiga för att ett effektivt miljöarbete ska kunna bedrivas? 
 
 
Intresserade chefer, sedan är det en fördel om det går bra för företaget. Sedan är det förstås 
miljökompetensen i företaget som är viktig. Viljan att arbeta med miljöfrågor är dock viktigast av 
allt tycker jag. 

Kompetens och drivkraft samt engagerad ledning.  

Fullständigt stöd från VD. Tillgång till miljökonsult. Att ha möjlighet informera personalen 
fortlöpande.  

-Ledningens fulla stöd. 
-Ledningssystem enl ISO 14001 eller motsvarande. 
-Förståelse av miljöfrågans vikt för företaget hos samtliga medarbetare, dvs en tydlig 
kommunikation. 
-Tydliga instruktioner.  

Som det är nu så får man ingen dialog med myndigheten typ länsstyrelsen. Dom har blivit en 
kontrollmyndighet istället för en samarbetspartner. Kompetensen saknas på många myndigheter. Så 
det viktigaste är kunskap och förslag hur man ska kunna göra vid vissa frågor. Som det nu är får 
även små företag försöka uppfinna hjulet i många frågor.  

Ha med alla medarbetare i arbetet. Beteendet hos de anställda är den viktigaste variabeln för ett 
effektivt arbete.  

Att alla på företaget tycker att det är kul att jobba mot ständiga förbättringar.  



39 
 
Att det finns ekonomi, planer, tydliga mål, uppföljning.  

Personal som uppskattar och är delaktiga i miljöarbetet.   

En företags-ledning som har viss förståelse för arbetet och bryr sig om dessa frågor.  

Gemensamma tydliga mål och engagemang i hela organisationen.  

"Stöd och intresse från ledningen. 

Kunskap. 

Alla är engagerade och känner ansvar.  

"En fungerande "infrastruktur" i företaget, d v s tydliga kommunikationsvägar, roller och ansvar, 
gemensamma arbetssätt, fungerande dokumenthantering osv. Fungerar inte grundläggande 
organisation, personal- och kvalitetsfrågor så finns det heller inga förutsättningar att arbeta 
systematiskt med miljöfrågor.  

Ledningens genomgång eller annat forum/beslutsordning för att ta beslut om strategiska frågor. 

Utrymme för miljöutbildning av personal. 

Samverkan, inte bara med kvalitet och arbetsmiljö, utan med alla delar i organisationen, som 
ekonomi etc. Särskilt viktig är kontakten med den operativa verksamheten, att finnas ute i 
"verkligheten".  

Att hitta bra sätt att mäta och redovisa miljöpåverkan är jätteviktigt. Detta är ofta svårt, men om 
man inte kan synliggöra miljöpåverkan är det hopplöst att driva miljöarbetet framåt. 

Utgå från behov och möjligheter, inte från system, och arbeta långsiktigt. Bygg upp bra stödsystem 
som är till nytta för företaget istället för att fokusera på ett papper (=certifikat)."  

Att ledningen förstår och inser nyttan med miljöarbetet så att resurser avsätts. 

Att man har ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. 

Att miljö är en stående punkt på agenda både för interna infomöten, ledningsmöten, 
produktionsmöten mm så att det blir en självklar sak. 

Tillgång till rätt och smidiga verktyg, t ex lagbevakning, kemikalieförteckning. 

Resurser 

Med ansvar skall befogenheter medfölja - detta för att ett effektivt miljöarbete ska kunna utföras. 

Ledningens engagemang, resurser (personal, tid, ekonomi).  

Tid, samarbete mellan avdelningar.  

Tydliga lagkrav. Gott samarbete med berörda kommunaltjänstemän.  

Struktur i företaget och dess miljöarbete.  

Systematik, ledningens stöd och prioritering, effektiv kommunikation med myndigheter och 
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beslutsfattare.   

"Miljökultur" i företaget, medvetande hos personalen, ekonomiska resurser, tillgång till bättre 
alternativ miljömässigt.   

"Absolut viktigaste: Ha med ledningen i arbetet. Utan deras engagemang funkar inte miljöarbetet." 

Ledningens engagemang, prioriteringar och sprida arbetet i hela organisationen 

Engagemang från ledningen.  

Ledningens engagemang och driv 

Att miljöarbetet har en röd tråd genom hela organisationen. Ledningens engagemang är mycket 
viktigt.  

Struktur och miljökännedom i hela verksamheten samt att Ledningen är tydlig i sitt ansvar.  

Ledningens stöd samt kompetens hos den som arbetar med miljöfrågor. 

Ledningens engagemang. Kunna mäta värde av ett miljöarbete. 


