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Abstract

The community is getting more aware of the environment. Companies are getting
environment demands from authorities and customers. They want the companies to
decrease their environmental affects. One posibility to decrease the environmental
affects that a company has is is to certificate their environmental management system.
In Sweden companies can certificate their environment management system for ISO
14001 or EMAS.

For a couple of years ago a quality standard, ISO 9000, came and made it possible for
companies to certificate their quality system. This became very important and therfore
a success. Now when companies can ISO 14000 certificate their environment
management system it’s getting more likely the same success as ISO 9000.

In this report I have investigated the reasons companies have to do an ISO 14000
certification.
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Sammanfattning

Samhället blir allt mer medvetna om miljöns framtida betydelse. Företag får krav från
myndigheter och andra intressenter att minska sin miljöpåverkan. En möjlighet som
företagen har för att bedriva ett bra miljöarbete är att miljöcertifiera sitt
miljöledningssystem enligt en miljöstandard, där det finns fördefinierade miljökrav som
måste uppfyllas. I Sverige finns två miljöstandarder, ISO 14000 och EMAS.

Att miljöcertifiera företag kan liknas vid den kvalitetscertifiering som företag
genomgått. Vid ISO 9000 certifieringen ställde kunderna krav på företagen och deras
produkter samt innebär en kvalitetscertifiering att den ekonomiska vinsten ökade då
kvalitetsbristkostnaderna reducerades. De orsaker som företag har till att
miljöcertifiera sig har jag undersökt genom att intervjua några företag. Anledningarna
som framkom var att det ligger i tiden att certifiera sig och att det beror på ekonomiska
aspekter samt krav från intressenter. Även de fördelar respektive problem som en
miljöcertifiering medför för företagen har jag undersökt under intervjuerna. Företagens
försäljning kan öka som en följd av miljöcertifieringen, vilket anses vara positivt. De
problem som företagen upplevde med att ISO 14000 certifiera sig varierade mellan
företagen.

Företag som är certifierade för både ISO 9000 och ISO 14000 har upptäckt vissa
likheter och olikheter mellan standarderna. Dessa har också tagits fram vid
intervjuerna. Systemstrukturen och certifieringsprocessen för de olika standarderna
uppfattas som väldigt lika av företagen. De olikheter företagen upplevt är bland annat
att skillnader i krav vad gäller lagar och ständig förbättring.
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1 Introduktion

När möjligheten att certifiera företagens kvalitetssystem, enligt ISO 9000 standarden,
kom blev det en stor succé. En standard som ger riktlinjer hur företag skall kunna
försäkra att kvaliteten på produkterna är hög och vidhålls. Det innebär bland annat att
miljökrav och lagar efterföljs. En kvalitetsprodukt har i regel en lång livslängd och
reparationsmöjligheter, vilket leder till att produkten inte kasseras direkt när den går
sönder.

Medier nämner ofta hur viktigt det är med miljöarbete, och arbetet för miljön ökar
överallt i samhället. Privatpersoner kan göra sitt för att förbättra miljön. Till exempel
handla ekologiska dagligvaror, köpa miljömärkta apparater och andra varor.
Kommuner har infört källsortering av sopor för hushåll. Företag måste också minska
sina miljöutsläpp, därför skrivs nya lagar och förordningar som tvingar företag att
bedriva ett bra miljöarbete.

Idag har företag möjligheten att ta hjälp av riktlinjer för hur deras negativa
miljöpåverkan skall kunna minskas. Dessa riktlinjer finns upptagna i olika
miljöstandarder. Miljöstandarderna har som syfte att hjälpa och ge inspiration till
förbättringar av företagens miljöarbete. I världen finns det fem olika standarder för
miljöarbete på företag. I Sverige finns miljöstandarderna ISO 14000 och EMAS.

ISO 14000 innehåller riktlinjer för hur miljöarbetet kan bedrivas på olika områden. Där
det främst är företagens miljöledningssystem som kan certifieras enligt ISO 14001.
EMAS är en EU-förordning som gäller i alla EU- och EES-länder. De krav som finns i
EMAS kan företag registrera sig för.

Vid utveckling av nya produkter uppmanas företag att ta hänsyn till miljön redan vid
planeringen av råmaterialet till sluthanteringen. Detta sätt att bedriva
utvecklingsarbetet kallas livscykelanalys.
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2 Bakgrund

Nedan beskrivs hur kvalitetsarbetet kan påverka miljön och hur miljöarbete kan
bedrivas på företag. De miljöstandarder som företag kan certifiera sitt miljöarbete mot
tas också upp. Dessutom beskrivs vilka likheter kvalitetsstandarden ISO 9000 har med
miljöstandarden ISO 14000.

2.1 Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är idag viktigt för företag. För att överleva på marknaden har många
företag blivit tvungna att certifiera sitt kvalitetssystem. Många underleverantörer har
fått krav från sina kunder att de måste ha ett certifierat kvalitetssystem annars byter
kunderna leverantör.

ISO (International Organization for Standardization) har tagit fram en internationell
kvalitetsstandard ISO 9000, som skall ge kvalitetssäkring för olika aktiviteter inom
företaget. ISO 9000 innehåller riktlinjer för val och användning av standarden
(Rothery, 1991).

Standarden är framtagen som en modell för utveckling av kvalitetssystem (SIS,
Standardiseringen i Sverige, 1998). Den ger inga specifikationer över hur
kvalitetssystemet skall byggas, utan förklarar varför ett kvalitetssystem är bra att ha.
ISO 9000 är dessutom Europastandard dvs alla västeuropeiska länder använder
standarden.

Anledningen till att företag bör ha ett kvalitetssystem som ständigt förbättrar kvaliteten
är

• Kvalitet ger pengar och ökat förtroende

• Kunderna kräver kvalitet

• Konkurrenskraft på kort och lång sikt

• Tempo i produktutveckling och känslighet för marknadssvängningar, trender etc

• Krav på produktsäkerhet, Produktansvar

• Miljökrav, lagar och statliga bestämmelser

enligt SIS (1998).

Det är främst ISO 9001, ISO 9002 och ISO 9003 som företag kan certifiera sig för
(Sandholm, 1995). ISO 9001 beskriver kvalitetssystem som har kvalitetssäkring vid
konstruktion, utveckling, produktion samt installation och service. ISO 9002 har
kvalitetssäkring vid produktion, installation och service. ISO 9003 har kvalitetssäkring
vid slutkontroll och slutprovning.

Kvalitet innebär med andra ord att miljökrav, lagar och statliga bestämmelser efterföljs.
Detta visar att kvalitet och miljö har en koppling till varandra. Kopplingen mellan
kvalitet och miljö lyser även igenom på andra sätt.
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Produkter med bra kvalitet brukar även vara bra ur miljösynpunkt. Begreppet kvalitet
förknippas ofta med hållbarhet och reparationsmöjligheter. Detta är positiva
egenskaper hos en produkt vad gäller miljö. En produkt som kan repareras återanvänds
ofta och behöver därmed inte kasseras så fort den går sönder och på så vis bidra till
negativ miljöpåverkan (Robèrt, 1995).

En annan koppling som finns mellan kvalitet och miljö är att miljökontroller kan
kvalitetssäkras med hjälp av ett ackrediteringsföretag (SOU, 1993:19).

2.2 Miljöarbete

Att arbeta för en bättre miljö har länge ansetts viktigt. Miljöarbetet kan bedrivas på
olika sätt och dess framväxt förklaras nedan.

Begreppet miljö definieras

“omgivning där organisationen verkar omfattande luft, vatten, mark,
naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa”

enligt SIS MiljöForum, (1996).

De samhällsprocesser som påverkar miljön negativt är bland annat vår teknik, vår
politik, vår livsstil och oss som individer (Robèrt, 1995). Denna påverkan behöver
alltså minskas.

Privatpersoner, företag och kommuner har blivit allt mer medvetna om miljöns
framtida betydelse. Detta kan ses på många håll i samhället. Kommuner har exempelvis
infört källsortering av sopor för hushåll. Kontor sorterar papper som kan skickas till
återvinning. I dagligvaruaffärer finns ekologiskt odlade och miljömärkta varor som
privatpersoner kan välja att handla.

Medvetenheten och insikten i de miljöproblem som industriverksamheten orsakat har
lett till både nationella och internationella överenskommelser angående miljön och
miljömål (SIS MiljöForum, 1996). Från början ansågs miljöarbetet vara en belastning
(ibid) som medförde kostnader och inga intäkter. Därför lade företag inte ned mer
arbete än vad som föreskrevs i lagar och förordningar.

Idag har attityden till miljöarbete förändrats dels på grund av lagstiftningen som blivit
hårdare. Dels har problemen gjorts mer konkurrensneutrala, dvs samma insatser måste
göras av alla företag och på så vis får alla företag samma kostnader. Det börjar bli allt
vanligare att kunder ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling av varor (TSL,
Tidning för Skaraborgs Län, 1998-03-04).

Miljöarbetet har förvandlats till en både nödvändig och lönsam investering.
Företagsledningen ser ett bra miljöarbete som en konkurrensfördel och därför är det
vanligt att miljöarbetet ingår i företagens marknadsstrategi.

I juni 1996 lades ett förslag till en ny miljöbalk fram. Miljöbalkens syfte är att vara en
sammanhållen miljölagstiftning som skall kunna tillämpas av alla som utövar
miljöpåverkan (SIFU, 1998).

Miljöpåverkan förklarar SIS MiljöForum (1996) på följande sätt:
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“Varje förändring i miljön, negativ såväl som positiv, som helt eller delvis
beror på en organisations verksamheter, varor eller tjänster.”

2.2.1 Miljöarbete på företag

Miljöarbetet på företag är en ledningsfråga (SIS MiljöForum, 1996). Den övergripande
synen på kraven och resursbehoven som miljöarbetet medför på lång sikt anses bara
finnas på ledningsnivå. Därför kommer det yttersta ansvaret för företagets miljöarbete
att vara hos den verkställande ledningen.

För att ställa upp mål som företaget arbetar mot gällande miljöarbetet används en
miljöpolicy. Miljöpolicy definierar SIS MiljöForum, (1996) på följande vis:

“En organisations uttalande om sina intentioner och principer för det
samlade resultatet av miljöarbetet, vilka utgör grunden för åtgärder och
fastställande av de övergripande och detaljerade miljömålen.”

När ordet miljöarbete på företag hörs associerar jag, och säkert många med mig,
automatiskt till produktionsprocessen. Givetvis måste en stor del av miljöarbetet göras
där, men även på kontoren kan arbetet anpassas efter miljön.

Det finns många exempel på vad som kan göras på kontoren för att miljöanpassa dem.
På kontor förbrukas det mycket papper (Baltscheffsky, 1996). I Sverige ligger
förbrukningen av papper väldigt högt som diagram 1 (sid. 6) visar. För att minska
konsumtionen finns det många olika åtgärder att vidta. Exempelvis kan
kontorspersonalen använda sig av e-post i större utsträckning, kopiera på båda sidorna
av pappret. Pappret som används bör vara miljömärkt med “Svanen” eller “Bra
Miljöval”, vilket innebär att framtagningen av pappret orsakat minsta möjliga skada på
miljön. Återvinning av papper är en annan lösning som fungerar bra i Sverige (diagram
2, sid. 6). Där syns att Sverige återvinner 50 kg av det förbrukade pappret som är 250
kg enligt diagram 1.

De apparater som finns på kontor idag kan köpas miljömärkta. Kontorsapparater är
miljömärkta inom olika områden. Vad gäller datorer kan företag köpa energi- och
miljömärkta. Det innebär att datorerna är energisnåla och de är tillverkade på ett sätt
som inte skadar miljön i så stor utsträckning.
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Andel insamlat papper i förhållande till papperskonsumtion
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Diagram 2 Andel insamlat papper i förhållande till papperskonsumtionen
(Baltscheffsky, 1996)

2.3 Miljöstandard

Idag finns olika miljöstandarder enligt Puri (1996). Några exempel är British Standard
(BS 7750), Canadian Standard (CSA-Z750-94), South African Standard (SABS-
0251), EMAS och ISO 14000-serien. De behandlar alla hur miljöledningssystemet skall
användas och utvecklas. Miljöledningssystem definieras på följande vis av SIS
MiljöForum (1996).

“Den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar
organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer



2 Bakgrund

7

och resurser för att utveckla, införa, uppnå, revidera och upprätthålla
miljöpolicyn.”

British Standard (BS 7750) innehåller elva system element som är specifikationer för
miljöledningssystem och är förmodligen det äldsta dokumentet som behandlar
miljöarbete (Puri, 1996). Standarden specificerar krav på miljöledningssystemet och
riktlinjer för implementationen av systemet.

Canadian Standard (CSA-Z750-94) innehåller riktlinjer för hur ett miljöledningssystem
skall utvecklas och implementeras (ibid). Den modell som CSA-Z750-94 föreskriver
kan delas upp i fyra olika steg som i sin tur delas upp i olika delsteg som skall
uppfyllas.

South African Standard (SABS-0251) delar vissa systemprinciper med ISO 9001 (ibid).
Till exempel är SABS-0251 uppbyggd på 20 olika punkter, precis som ISO 9001, som
skall uppfyllas.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är en EU-förordning som gäller i alla
EU- och EES-länder (SIS, 1998). Syftet med EMAS är att ge företagen ett ansvar att
kontrollera de effekter som företaget har på miljön. På så vis kan företagen ha en
förebyggande inriktning på arbetet för miljön. De företag som arbetar enligt EMAS
skall få ett erkännande som alla i Europa förstår innebörden av. EMAS består av olika
krav på företagen. Dessa krav är enligt SIS (1998):

• göra en miljöutredning

• formulera en miljöpolicy

• ställa upp konkreta miljömål

• bygga upp ett miljöledningssystem

• genomföra en intern miljörevision av miljöledningssystemet

• utforma en miljöredovisning

• få sin miljöredovisning granskad och godkänd av en ackrediterad
miljökontrollant

• få sin miljöredovisning registrerad

• informera intressenter och allmänhet

Det finns möjlighet att registrera företag enligt EMAS krav. För att få ett
registreringsbevis skall en “miljökontrollant” bedöma företagets miljöledningssystem
mot kraven i EMAS. Efter godkännande av “miljökontrollanten” kan en ansökan om
registrering göras hos miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet är inrättat av regeringen
och ansvarar för registreringen av godkända företag. Enligt ISO Guiden är 43 företag
(1998-01-13) i Sverige registrerade enligt EMAS krav. EMAS registrering kan bara
omfatta en anläggning, inte hela företaget.

Standarderna skall (SIS MiljöForum, 1996) underlätta och effektivisera miljöarbetet
för företag på delområden och totalt. Miljöarbetets främsta uppgift är att minska
företagets totala miljöbelastning.
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De övergripande syftena som miljöstandarderna har (ibid) är att:

• vara verktyg för säkerställande av att miljöarbetet genomförs systematiskt och
effektivt

• säkerställa att miljöarbetet leder till en miljöanpassning som successivt minskar
företagets totala miljöbelastning genom ständig förbättring

• säkerställa att företagsledningen har god kontroll över miljöarbetets utveckling
med avseende på resultat och kostnader

Kraven på ständig förbättring och en successiv minskning av företagets miljöbelastning
förutsätter att företagsledningen gör uppföljningar och utvärderingar. Därför är det
viktigt att det finns begripliga, realistiska och mätbara mål som miljöarbetet drivs mot.

2.4 Miljöstandarden ISO 14000

Enligt Roy F. Weston, INC (1998) kom förslaget till att utveckla en miljöstandard för
företag fram i juni 1992 under FN:s miljö- och utvecklings konferens i Rio de Janeiro i
Brasilien. De som fick i uppdrag att utveckla detta var ISO och TC207 (Technical
Committee). Resultatet blev ISO 14000 standarden.

ISO 14000 är en standard för miljöledningssystem och miljöledningsverktyg (ASQ,
1998). De sex områden som behandlas i ISO 14000 är enligt SAIC, (1997-12-15):

1. Miljöledningssystem

Standarderna ISO 14001 och ISO 14004 behandlar miljöledningssystem. Det
som tas upp är krav och vägledning för hur ett miljöledningssystem skall
användas samt vägledning för principer, system och kompletterande metoder.

2. Miljörevision

Riktlinjer för hur miljörevisionen (granskningen) skall göras, hur förfarandet vid
revision av miljöledningssystem skall gå till och kvalifikationskrav för
miljörevisorer behandlas i standarderna ISO 14010, ISO 14011 och ISO 14012.

3. Miljömärkning

ISO 14020-serien behandlar miljömärkning av varor och tjänster. Serien
innehåller kriterier för vilka varor och tjänster som får märkas.

4. Miljöprestanda

I ISO 14031 finns riktlinjer för företag som ger dem möjlighet att bedöma
företagets totala miljöpåverkan.

5. Livscykelanalys / Livscykelbedömning (LCA)
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LCA tar upp hur en produkt skall utvecklas med avseende på miljön från
råvaruuttag till sluthantering. Det är ISO 14040-serien som behandlar LCA.

6. Miljöterminologi

Definition av begrepp och termer som används i ISO 14000-serien tas upp i ISO
14050 (SIS MiljöForum, 1996).

2.5 Standarder för miljöledningssystem

Syftet med miljöstandarderna är som tidigare nämnt, ständig förbättring (SIS
MiljöForum, 1996). Att utveckla ett perfekt miljöledningssystem är inte det primära
syftet utan

“systemförbättringarna måste också leda till att företaget fortlöpande
reducerar sin negativa miljöpåverkan totalt!”

Som tidigare nämnts omfattar både ISO 14001 och ISO 14004 miljöledningssystem,
med den skillnad att ISO 14001 innehåller krav som det går att certifiera sig för medan
ISO 14004 enbart innebär vägledning för företagens miljöledningssystem och går
därmed inte att certifiera sig för.

Nedan förklaras de olika standarderna lite närmare.

2.5.1 ISO 14001

Standarden är en kravspecifikation med vägledning för användning av
miljöledningssystem (SIS MiljöForum, 1996). Huvudsyftet med ISO 14001 är att vara
ett stöd i arbetet med miljöskydd och att förebygga miljöföroreningar (SIS, 1998).

Till skillnad från EMAS som innehåller krav på offentligt tillgänglig redovisning av
miljöpolicy, miljömål och miljöarbetets resultat, kräver ISO 14001 endast att
miljöpolicyn skall vara tillgänglig för allmänheten (SIS MiljöForum, 1996).

Företag kan miljöcertifiera sig för ISO 14001. Kravspecifikationen måste uppfyllas av
de företag som vill bli certifierade. För att förnya ett certifikat måste företagen visa
ständiga förbättringar gällande miljöledningssystemet.

Organisationen skall utveckla och underhålla miljöledningssystemet enligt figur 1.
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1. Miljöpolicy

3.  Införande 
och drift

4. Kontroll och 
korrigerande 

åtgärder

5. Ledningens 
genomgång

2. Planering

Figur 1 Modell för miljöledningssystem enligt ISO 14001 (SIS
MiljöForum, 1996)

1. Miljöpolicy

Miljöpolicyn skall innehålla åtaganden om att lagstiftningen efterföljs, att
förebyggande insatser görs och att företaget arbetar mot ständig förbättring.
Miljöpolicyn skall även vara tillgänglig för allmänheten.

2. Planering

I planeringen skall en identifiering av företagets miljöpåverkan göras, som skall
leda till nya miljömål. En plan så aktuell lagstiftning och aktuella krav finns
tillgängliga. Företagets miljömål skall dokumenteras. Tidpunkten, resurserna och
ansvariga för måluppfyllelsen skall identifieras.

3. Införande och drift

Vid införandet och drift skall rollerna, ansvarsområdena och befogenheterna
dokumenteras. Behovet av utbildning och den erfarenhet som personalen har
skall definieras. Dokumentering av kommunikationsrutinerna både internt och
externt skall göras. Miljöledningssystemet dokumenteras, exempelvis görs en
beskrivning av en process. Dokumenten över systemet skall bevaras och senaste
versionen av systemdokumentet skall finnas tillgänglig för de som behöver detta.
De inaktuella dokumenten skall tas ur bruk och bevaras. Processerna och
aktiviteterna som finns skall identifieras. Hur rutinerna för eventuella
nödsituationer skall ske måste definieras.

4. Kontroll och korrigerande åtgärder

Mätningarna för rutiner som har betydande miljöpåverkan måste dokumenteras.
Ansvar och befogenheter vid eventuella systemfel identifieras. Dokumenten skall
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förvaras och kunna identifieras. Utarbetning av handlingsprogram och rutiner för
regelbundna revisioner av miljöledningssystemet skall göras.

5. Ledningens genomgång

Ledningens ansvar som skall vara att regelbundet granska och utvärdera
systemet.

2.5.2 ISO 14004

Enligt SIS MiljöForum, (1996) innehåller ISO 14004 allmän vägledning för principer,
system och kompletterande metoder. Syftet är att ge organisationer som vill införa eller
förbättra ett miljöledningssystem stöd. Hur utvecklingen av ett miljöledningssystem
skall genomföras enligt ISO 14004 åskådliggörs i figur 2.

1. Åtagande 
och miljöpolicy

3. 
Implementering

4. Mätningar 
och 

utvärdering

5. Granskning 
och 

förbättringar

2. Planering

Figur 2 Modell för miljöledningssystem enligt ISO14004 (SIS MiljöForum,
1996)

1. Åtagande och miljöpolicy

I detta steg skall organisationsledningens åtaganden definieras och fastställas.
Organisationens totala miljöpåverkan skall utredas och en miljöpolicy utformas.

2. Planering

I planeringen skall en handlingsplan för miljöarbetet utarbetas.

3. Implementering
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Miljöledningssystemet skall vid implementeringen integreras med det totala
miljöarbetet.

4. Mätningar och utvärdering

Mätningar, övervakning och utvärdering av miljöledningssystemet och
miljöarbetet skall göras.

5. Granskning och förbättringar

I detta steg granskas och förbättras miljöledningssystemet ständigt.

2.6 Certifiering

För att utåt kunna visa upp att ett företag arbetar med miljöarbete kan företagen
certifiera sig och få ett skriftligt bevis på att de följer standard kraven.

I dagsläget kan företag certifiera sig för enbart ISO 14001, enbart en ISO 9000
standard eller en integrerad certifiering som innebär att certifiering sker för både ISO
14001 och ISO 9000 standarden samtidigt (Puri, 1996). Certifieringsprocessen blir på
detta vis effektivare och sparar både tid och pengar enligt SIS. Antalet företag som är
certifierade för ISO 14001 (1998-01-13) är 101 stycken enligt ISO Guiden, och 1 275
företag är certifierade för ISO 9001 i Sverige. Hur certifieringen för ett ISO 14001
certifikat går till enligt SIS (1998) åskådliggörs i figur 3. När ett beslut om certifiering
tagits av företagsledningen kan de genomgå informations samtal, dokumentations
granskning och förrevision. Dessa tre steg är frivilliga för företagen. Därefter måste en
certifieringsrevision genomföras på företaget av en utomstående person som
representerar ett certifieringsföretag. Om kraven som ställs i standarden uppfylls kan
ett certifikat utfärdas och arbetet kontrolleras kontinuerligt genom uppföljande
revisioner. Om standard kraven inte uppfylls ges företaget en ny chans att bli godkända
om avvikelserna som fanns vid förra revisionen är åtgärdade.

Certifieringen kan ske på tre olika sätt, tredjeparts certifiering, egen deklaration eller
certifiering av underleverantör (SIS MiljöForum, 1996).

Tredjeparts certifiering innebär att företaget får ISO 14001 certifikatet utfärdat av ett
certifieringsföretag. För att få certifikatet måste en extern miljörevisor revidera
företagets miljöledningssystem mot kravspecifikationen och se att
miljöledningssystemet motsvarar specifikationens krav.

Egendeklaration är en icke formell certifiering. Det betyder att företaget redovisar en
försäkran att miljöstandardens krav motsvaras men det är ingen utomstående person
som kontrollerar företaget.

Certifiering av underleverantör kan göras av större tillverkande företag. Leverantören
ställer då specifika krav på underleverantören och godkänner deras
miljöledningssystem utifrån kraven.
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Informations
samtal

Dokumentations
granskning

För revision

Certifierings revision

Godkänt
resultat

Ej godkänt
resultat

Efter revision

Godkänt
resultat

Uppföljande revisioner

Frivilligt

Figur 3 Certifieringsprocessen vid en miljöcertifiering enligt ISO 14001.

2.7 Livscykelanalys/Livscykelbedömning (LCA)

Livscykelanalysen, som är en del av ISO 14000 standarden, bedömer den förväntade
miljöpåverkan som en process, produkt eller aktivitet kommer att ha (SIS MiljöForum,
1996). Bedömningen sker från råvaruuttaget till det slutgiltiga omhändertagandet av
restprodukter/avfall. LCA bidrar till att miljöanpassa en process/produkt redan på
“ritbordsstadiet” och är ett verktyg i miljöledningssystemet. Figur 4 visas vilka sex steg
som LCA behandlar.
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Fas 1
Råmaterial förvärv

Fas 2
Tillverkningsprocessen

Fas 3
Tillverkning av produkten

Fas 4
Service villkor

Fas 5
Produktanvändning

Fas 6
Sluthantering

Figur 4 LCA:s sex faser (Puri, 1996)

1. Råmaterialförvärv

Miljöhänsyn skall tas vid framtagning av produkter och framtida processer som
produkter skall genomgå. Produktkvantiteten skall tas i beaktande så att onödiga
material transporter kan undvikas. Produktmaterialet skall inte vara miljöfarligt.

2. Tillverkningsprocessen

Den miljöpåverkan som tillverkningsprocessen för produkten kan orsaka skall
beaktas. Exempelvis fundera på om vatten och energiåtgången för maskiner som
används kan minskas på något sätt.

3. Tillverkningen av produkten

Hanteringen av produktmaterial kanske kan förbättras på något vis. En
utveckling av materialet kanske påverkar miljön positivt. Miljövänliga produkter
skall märkas. Distributionen av produkten inom fabriken kanske kan förbättras ur
miljösynpunkt.

4. Servicevillkor

Fundera på vilka metoder, vilket material och vilka processer som kan påverka
miljön vid service av produkter.
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5. Produktanvändning

Finns det möjligheter att återanvända produkten och har produkten
reparationsmöjligheter om den går sönder.

6. Sluthantering

Går det att återvinna det material som produkten är tillverkad av. Om det inte
går att återvinna materialet kanske det finns möjligheter att kompostera
materialet så att det leder till minimal miljöpåverkan.

Syftet vid varje fas är att sträva efter de alternativ som ger minst negativ
miljöpåverkan.

2.8 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En annan viktig del av det förebyggande miljöarbetet som bedrivs på företag är
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB är en metod som visar hur projekt kan
påverka miljön, människors hälsa och säkerhet samt långsiktig hushållning av
naturresurser (Miljöinformation Millefolium AB, 1995). I Svensk lagstiftning finns
föreskrifter för hur MKB skall användas. Metoden har tre viktiga funktioner:

• vara ett underlagsdokument för beslut om ett projekt kan genomföras

• vara ett forum för samråd mellan exploatör, myndigheter och allmänheten

• vara en teknik för projektutveckling och beskriva den miljöpåverkan ett projekt
medför

Varje gång ett nytt projekt skall genomföras måste projektets eventuella miljöpåverkan
redovisas om den kan vara av stor betydelse. Detta för att kunna förebygga eventuella
miljökatastrofer som kan inträffa.

2.9 Samband mellan ISO 9000 och ISO 14000

ISO:s kvalitets- och miljöstandard har vissa likheter i uppbyggnad och struktur. De
mest påtagliga likheterna som jag märkt är att i ISO 9000-serien finns en “ordlista” där
termer och begrepp som används förklaras. Motsvarande standard i ISO 14000-serien
är ISO 14050 som beskriver de termer och begrepp som används (Rothery, 1991).

ISO 14004 kan jämföras med ISO 9004. ISO 9004 innehåller en förklaring och meny
av alla kvalitetssystem element (Rothery, 1991). Enligt Puri (1996) har de båda
standarderna samma funktion inom sin standard.

ISO 14001 kan liknas vid ISO 9001 (Puri, 1996). ISO 9001 behandlar kvalitetssystem
med kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service
(Sandholm, 1995). ISO 9001 består av 20 olika punkter och även ISO 14001 består av
olika punkter. I tabell 1 visas kopplingen mellan punkterna i ISO 9001 och ISO 14001.
Här kan man exempelvis se att klausul 4.8 i ISO 9001 “Produkt identifikation och
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spårbarhet” motsvaras av punkt 4.4.1 “Mätning och kontroll” i ISO 14001. När
produkterna och dess ingående komponenter identifieras i kvalitetssystemet så
kontrolleras och mäts företagets miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet.

ISO 9001 är den standard som berör hela produktprocessen från konstruktion till
installation och service. Därför kan standarden även liknas vid LCA som också
hanterar hela produktprocessen från råvaruuttag till sluthantering.

Klausul ISO 9001 ISO 14001
4.1 Ledningens ansvar 4.1  Miljöpolicy; 4.2.1 Miljöaspekter;

4.2.3  Mål; 4.3.1 Ansvar;
4.5 Ledningens granskning

4.2 Kvalitetssystem 4.2.4  Miljöledningssystem;
4.3.4 Miljödokumentation

4.3 Kontraktsgenomgång 4.2.2  Lagar och andra krav;
4.3.6 Funkrionsstyrning

4.4 Konstruktionsstyrning 4.2.2  Lagar och andra krav;
4.3.6 Funkrionsstyrning

4.5 Styrning av dokument och data 4.3.5 Dokumentstyrning
4.6 Inköp 4.3.6 Funktionsstyrning
4.7 Behandling av produkter

tillhanda hållna av kund
4.3.6 Funktionsstyrning

4.8 Produkt identifikation och
spårbarhet

4.4.1 Mätning och kontroll

4.9 Processtyrning 4.3.6 Funktionsstyrning
4.10 Kontroll av provning 4.4.1 Mätning och kontroll
4.11 Behandling av kontroll-, mät-

och provningsutrustning
4.4.1 Mätning och kontroll

4.12 Kontroll och provningsstatus
4.13 Behandling av avvikande

produkter
4.4.2  Avvikande, korrigerande/
förebyggande åtgärder

4.14 Korrigerande och förebyggande
åtgärder

4.3.7 Ansvarsfördelning vid
akutsituation;
4.4.2 Avvikande, korrigerande/
förebyggande åtgärder

4.15 Hantering, förvaring, packning,
skydd och leverans

4.3.6 Funktionsstyrning

4.16 Hantering av kvalitetsdokument 4.4.3 Dokument
4.17 Interna kvalitetsrevisioner 4.4.4 Miljörevisioner
4.18 Utbildning 4.3.2 Utbildning, medvetenhet och

kompetens
4.19 Service 4.3.6 Funktionsstyrning
4.20 Statistiska metoder

Tabell 1 Integration mellan systemelement i ISO 9001 och ISO 14001
(Puri, 1996)
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3 Problembeskrivning

När möjligheten för företag att kunna certifiera sitt kvalitetssystem kom blev det en
stor succé. Många företag certifierade sig enligt ISO:s krav på kvalitetssäkring enligt
ISO 9000-standarden. Nu har möjligheten för företag att certifiera sitt
miljöledningssystem enligt ISO 14000-standarden kommit. Företag är idag medvetna
om miljöns betydelse och därför är det intressant att se om företag certifierar sitt
miljöledningssystem. De företag som certifierar sig för ISO 14001 kanske även är
certifierade för någon ISO 9000 standard. Om så är fallet kanske företaget har märkt
några likheter eller olikheter mellan de olika standarderna?

De företag som beslutat att certifiera sig för ISO 14001 har förmodligen en
bakomliggande anledning till beslutet. De två vanligaste orsakerna till att företag ISO
9000 certifierat sig var dels att de tvingades av sina kunder och dels för att ge företaget
en högre lönsamhet, dvs minska kassationskostnaderna. Vilka anledningar kan företag
ha till att certifiera sig, kan vara en fråga om överlevnad på marknaden.

De positiva effekter som en miljöcertifiering medför kan vara svår att mäta eftersom
eventuella kostnadsminskningar är svårt att beräkna. Eventuella problem som
uppkommer på grund av miljöcertifieringen kan vara svåra att förutse, då en
certifiering bör innebära något positivt för företaget. Vilka fördelar och nackdelar
medför en miljöcertifiering? Ökar konkurrenskraften eller kostnaderna? Påverkas
personalens attityd till arbetet?

De anställda på ett företag måste även fått en viss utbildning om miljö och miljöarbete
när ISO 14001 certifieringen genomfördes så att företaget kan uppvisa en ständig
förbättring av sitt miljöledningssystem. Vilken typ av utbildning får personalen inför
ISO 14001 certifieringen?

För att företagens miljöarbete skall få ett värde på Europa marknaden är det en
EMAS-registrering som företagen skall genomgå. Därför kan det vara intressant att se
om företag i Sverige är angelägna om att övriga Europa vet att de bedriver ett effektivt
miljöarbete.

Utifrån diskussionen ovan har jag valt att behandla följande frågeställningar.

• Av vilken anledning certifierar sig företag för ISO 14001?

• Vilka fördelar medförde miljöcertifieringen?

• Vilka problem medförde miljöcertifieringen?

• Är företag EMAS-registrerade?

• Är företag som ISO 14001 certifierar sig även ISO 9000 certifierade?

• Vilka likheter och olikheter upplever företag mellan kvalitetsstandarden
ISO 9000 och miljöstandarden ISO 14000?
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3.1 Avgränsning

De företag som berörs av undersökningen kommer att vara belägna runt Skövde.
Företagen kommer även att vara ISO 14001 certifierade eller hålla på att certifiera sig.

3.2 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att få reda på vilka de bakomliggande anledningarna till att företag
ISO 14001 certifierar sig är. Måste de certifiera sig för att överleva på marknaden på
grund av den konkurrens som finns i dagsläget. Kanske kan det vara samma orsaker
som låg till grund för ISO 9000 certifieringen då företagen blev tvingade för att behålla
sina kunder eller för att öka sin lönsamhet.

De fördelar som en miljöcertifiering enligt ISO 14001 medför kanske kan vara ökad
konkurrenskraft och på så vis ge större marknadsandelar. Detta leder till ökade intäkter
och företaget kan få större ekonomisk vinst.

Problemen som kan uppstå vid en miljöcertifiering kan eventuellt vara personalens
kompetens och attityder. Personalen behöver utbildas så att de kan utföra de nya
rutiner som miljöcertifieringen medför och utbildning är dyr. De anställda måste bli
motiverade till att arbeta aktivt för miljön annars fungerar kanske inte arbetet.

De eventuella likheter som finns mellan ISO 9000 och ISO 14000 uppfattas
förmodligen av de företag som är certifierade för båda standarderna. Övriga företag
som bara är certifierade eller håller på med certifiering för en av standarderna har nog
inte hunnit uppfattat några likheter mellan standarderna. Certifieringsprocessen för
kvalitetscertifiering och miljöcertifiering är ju väldigt lika varandra, kommer företagen
att nämna det?

Den olikhet som jag tycker är tydlig att upptäcka är att miljöstandarden ställer hårdare
krav på arbetet än kvalitetsstandarden. Detta kanske företagen också har upplevt.
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4 Metoder

För att få fram den information som söks skall jag undersöka olika företag.
Undersökningar kan klassificeras beroende på hur stor kunskap som finns inom
problemområdet (Patel och Davidsson, 1994). De kan klassificeras som explorativa,
deskriptiva och hypotesprövande. Explorativ undersökning innebär att nya kunskaper
utforskas som kan ligga till grund för vidare studier. Den deskriptiva undersökningen
är en beskrivning av dåtid eller nutid. Hypotesprövande undersökning används då
problemområdet har olika teorier som utvecklats och då antaganden av olika
förhållanden gjorts.

Undersökningar kan också delas in efter hur insamlingen av data sker (Dahmström,
1991). Om data samlas in för första gången kallas undersökningen för
primärdataundersökning och om befintlig data används kallas det för en
sekundärdataundersökning.

4.1 Insamling av data

För att samla in den information som löser min problemställning kan olika
datainsamlingsmetoder användas.

4.1.1 Enkäter

En enkät är ett häfte med sammanställda frågor, ett frågeformulär (Dahmström, 1991).
Syftet med en enkät är att svaren på frågorna skall ge den information som efterfrågas.
Det är därför viktigt att enkäten är utformad på ett sätt så att den förstås av alla
respondenter som skall besvara frågorna.

Frågeformulär kan vara ostrukturerade eller strukturerade (Winter, 1978).
Ostrukturerade frågeformulär består av “öppna frågor” vilket innebär att respondenten
kan formulera sina svar själv. Om frågeformuläret är strukturerat så är svaren på
frågorna fördefinierade, dvs respondenten får fylla i det svarsalternativ som stämmer
bäst.

För att nå ut med enkäten till respondenten kan olika förfaringssätt användas. I
Dahmström (1991) finns tre olika sätt presenterade.

• Postenkät

• Gruppenkät

• Besöksenkät

Postenkäter skickas ut till respondenten via posten tillsammans med ett svarskuvert.
När undersökningen omfattar många enskilda personer, företag eller myndigheter är
postenkäter bra att använda, men bortfallet kan bli stort då en del inte besvarar
enkäten. Det är inte heller säkert att “rätt person” besvarar enkäten.
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Gruppenkäter delas ut till grupper av personer, exempelvis skolklasser, och fylls i
direkt. Liksom postenkäter är gruppenkäter bra att använda vid undersökningar som
omfattar många personer. Till skillnad från postenkäter så är bortfallet vanligtvis lågt.

Besöksenkäter delas ut till personer som besöker en viss myndighet eller organisation.
Respondenturvalet behöver därmed inte göras i förväg men risken att respondenterna
inte har tid att besvara enkäten kan var stor.

4.1.2 Intervjuer

Intervjuer är ett bra alternativ till enkäter, eftersom frågorna kan omformuleras om
respondenten inte förstår vad som menas med frågan (Dahmström, 1991). Vid
intervjuer försäkras det också att rätt person besvarar frågorna, vilket inte går att göra
vid exempelvis postenkätundersökningar. En intervju kan genomföras på två sätt enligt
Winter (1978). Det ena sättet är att göra intervjun utifrån ett fastställt intervjuschema,
dvs en strukturerad intervju. Detta sätt kan även kallas kvantitativ intervju enligt
Svensson och Starrin (1996). Det andra sättet är att låta frågorna komma i den ordning
som faller sig naturlig under samtalets gång med respondenten, en ostrukturerad
intervju. Enligt Svensson och Starrin (1996) kan detta sätt även kallas kvalitativ
intervju.

Intervjuer kan utföras på olika sätt.

• Besöksintervju

• Telefonintervju

• Indirekt intervju

• Gruppintervju

Intervjuaren besöker respondenten och ställer sina frågor vid besöksintervju
(Dahmström, 1991). Intervjuaren kan då tyda respondentens kroppsspråk och reaktion
vid de olika frågeställningarna. Det ger också en möjlighet att visa bilder eller annan
information. Sättet på vilket intervjuaren ställer frågorna kan dessvärre påverka
respondentens svar.

Vid telefonintervju ringer intervjuaren upp respondenten, oftast utan förvarning och
ställer frågorna via telefon (Dahmström, 1991). Risken att “rätt person” inte är
anträffbar vid uppringandet kan vara stor. Bortfallet kan därför bli stort om inte en
indirekt intervju görs. Indirekt intervju innebär att någon närstående person till
respondenten besvarar frågorna.

En grupp av respondenter är närvarande och intervjuas samtidigt vid gruppintervjuer
enligt Jensen (1995). Vissa personer kan då påverkas av grupptryck och inte svara
sanningsenligt medan andra kan ha lättare att prata när flera personer är närvarande än
vid enskild intervju.
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4.1.3 Litteraturstudie

Vid litteraturstudier används befintliga register eller annan litteratur. Dessvärre finns
det viss data som inte finns med i register, då företag och organisationer inte vill att
viss information skall vara offentlig. Om annan litteratur används är det viktigt att den
är representativ, dvs att alla åsikter som finns om ämnesområdet kommer fram.

4.1.4 Fallstudie

Fallstudie innebär att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp (Patel och
Davidsson, 1994). Denna metod är bra att använda när undersökningen skall behandla
processer och förändringar. Undersökaren studerar då hur arbetet vid processen
bedrivs. Enligt Valdelin (1974) (återgivet i Gummesson, 1985) kan fallstudier delas in
efter två olika förfaringssätt. Det ena är registrerande, dvs ett pågående förlopp
undersöks och det andra är rekonstruerande, dvs ett historiskt skeende återges.

Enligt Gummesson (1985) är strävan vid fallstudier att få en helhetsbild av ett fenomen
eller en händelseutveckling. Fallstudier innebär ett omfattande arbete och därför kan
bara ett fåtal utföras vid en undersökning. Metoden är lämplig att använda vid
generalisering av teorier. De som genomför fallstudier kan använda sig av enkäter,
intervjuer, direkt (osystematisk) observation, deltagarobservation och analys av
dokument.

Enligt Winter (1978) innebär direkt observation att det som observatören fäster sig vid
registeras. Vid deltagarobservation deltar observatören i det som studeras utan att
störa eller påverka.

4.2 Bearbetning av data

När data samlats in skall den bearbetas så att resultatet framgår tydligt.

4.2.1 Kvantitativ bearbetning

Kvantitativ bearbetning av information är en statistisk metod enligt Patel och
Davidsson (1994). Den används för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data.
Statistiken är uppdelad i två olika typer, deskriptiv och hypotesprövande. Deskriptiv
statistik används när en beskrivning görs av siffermaterial. Hypotesprövande statistik
används när statistiska hypoteser skall testas.

I en kvantitativ studie är det alltid en variabel som studeras (ibid). Variabelns
egenskaper kan variera, till exempel kan den befinna sig på olika skalnivåer,
nominalskala, ordinalskala, intervallskala eller kvotskala. På nominalskalan är
mätvärdena indelade i kategorier. Ordinalskalan rangordnar mätvärdena utan något
specificerat avstånd. På intervallskalan rangordnas mätvärdena precis som på
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ordinalskalan med den skillnaden att avstånden mellan mätvärdena är lika. Kvotskalan
rangordnar också mätvärdena med lika avstånd, men till skillnad från intervallskalan
finns det en absolut nollpunkt. Variabeln kan dessutom vara diskret eller kontinuerlig.
Den diskreta variabeln kan endast anta vissa värden exempelvis heltal medan en
kontinuerlig variabel kan anta alla värden som finns inom ett visst intervall.

4.2.2 Kvalitativ bearbetning

Vid kvalitativ bearbetning är det meningen enligt Patel och Davidsson (1994) att få en
annan och djupare kunskap än vad som framkommer vid kvantitativ bearbetning.
Helheten skall försöka analyseras och förstås. Därför påverkas undersökningsresultatet
av den person som genomför undersökningen, då det vanligtvis är samma person som
bearbetar datan.

Kvalitativ bearbetning används främst när materialet består av text (ibid), exempelvis
vid intervjuer eller böcker. Även videoinspelningar eller ljudband går att bearbeta på ett
kvalitativt sätt.

4.3 Problem vid insamling av data

När undersökningar genomförs är det viktig att veta vad som skall undersökas och hur
tillförlitlig den information är som framkommer.

4.3.1 Validitet

När en undersökning skall göras är det viktigt att den som leder undersökningen vet
vilken information som efterfrågas, dvs vad som skall undersökas. Därefter är det
undersökarens uppgift att se till att den efterfrågade informationen också är den som
undersöks. Om dessa båda påståenden stämmer överens är validiteten god enligt Patel
och Davidsson (1994).

För att försäkra att validiteten hos instrumentet som används är god finns det två
lättillgängliga sätt (ibid). Dessa sätt är att säkerställa innehållsvaliditeten och den
samtidiga validiteten.

Försäkring av innehållsvaliditeten kan åstadkommas med hjälp av en logisk analys av
innehållet. Denna analys bör göras av en utomstående person då det är lätt att inte se
sina egna misstag.

Den samtidiga validiteten kan säkerställas genom att instrumentet som skall användas
vid undersökningen testas på en grupp som liknar den riktiga undersökningsgruppen.
Resultatet av testet jämförs sedan med ett kriterium som representerar det som skall
mätas.
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4.3.2 Reliabilitet

Resultatet av en undersökning skall vara relevant och instrumentet som använts för att
ta fram information vara tillförlitligt. Detta innebär att reliabiliteten skall var hög (Patel
och Davidsson, 1994). För att försäkra reliabiliteten finns kan olika mått användas. Det
finns ett regelrätt mått som kan användas när individen som undersöks får en poäng.
Då finns det mått som bestämmer stabiliteten, homogeniteten och likvärdigheten hos
instrumentet.

Vid intervjuundersökningar beror reliabiliteten i stor utsträckning på intervjuaren.
Reliabiliteten kan bli högre vid användning av strukturerade intervjuer än vid
ostrukturerade. Även intervjuareffekten påverkar reliabiliteten. När observationer
genomförs ökar reliabiliteten om det är två observatörer som registrerar vad som
observeras. Observatörerna kan då jämföra vad som registrerats och får på så vis högre
reliabilitet. Detta mått kallas då för interbedömarreliabilitet.

Tillförlitligheten vid användning av enkäter är svår att bedöma innan enkäten lämnas ut
till respondenterna. Enkäten kan visserligen testas på andra personer men det är ändå
svårt att bedöma reliabiliteten, då testgruppen kan tolka frågorna annorlunda mot
respondenterna. Reliabiliteten kan alltså inte bedömas förrän efter enkäten blivit
tillbaka skickad eller lämnad. Då kan tillförlitligheten bedömas utifrån svaren som
lämnats på frågorna.

4.4 Val av metod

Undersökningen som ska genomföras är deskriptiv eftersom det är dåtid och/eller nutid
som undersöks. Utifrån den information som jag hittat så är det första gången som min
frågeställning undersöks, alltså en primärdataundersökning.

Den metod jag valt att använda vid insamling av data är intervjuer. Detta för att det är
lätt att formulera om de frågor som ställs, så att respondenten kan besvara dem på ett
relevant sätt. Det är även lättare att få en djupare diskussion kring ämnesområdet och
på så vis få mer bakomliggande information till svaren. Det är också lättare att uppfatta
om respondenten har den kunskap inom ämnet för att kunna ge rimliga svar på
frågorna. Av de olika intervjuformerna som finns har jag valt besöksintervju, då det är
lättare att sätta sig in i vad respondenten pratar om när företaget finns som bakgrund.
Respondentens kroppsspråk eller reaktion vid olika frågor kan tas till vara. För att de
företag som ingår i undersökningen skall få besvara samma frågor har jag gjort
strukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna är fördefinierade och finns som
underlag vid intervjun.

Enkätundersökning uteslöt jag eftersom det är svårt att förutse svaren på de
problemformuleringar jag ska besvara. Många svar skulle då inte bli korrekta på grund
av att jag avgränsat svarsalternativen. Vid en enkätundersökning anser jag att antalet
företag som undersöks skall vara stort och utifrån min avgränsning så finns det inte så
många företag att undersöka.
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Litteraturstudier är inte möjligt att genomföra då svar på mina problemformuleringar
inte finns dokumenterade. Detta beror antagligen på att ISO 14000 är ett rätt så nytt
ämne.

Eftersom förändringsbeslutet ligger till grund för en pågående process eller förändring
som skall undersökas, är det lämpligt att göra fallstudier. Tyvärr så tar det drygt ett år
att genomföra en certifiering, vilket är omöjligt lång tid för att kunna göra en fallstudie.

Bearbetningen av insamlad data kommer att ske kvalitativt, då materialet bygger på
intervju svar i textform. Därför har jag uteslutit kvantitativ bearbetning som bygger på
att siffror analyseras.

Vid intervjuundersökningar påverkas reliabiliteten, dvs tillförlitligheten till resultatet
och instrumentet som använts, av intervjuaren. Detta kan dock förebyggas till en viss
del om intervjun görs strukturerad. Validiteten dvs rätt svar på rätt frågeställning kan
förebyggas genom att frågeställningen finns antecknad och ligger till grund för övriga
frågor som ställs under intervjun.
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5 Genomförande

Som tidigare nämnts är metoden jag valt att använda vid insamling av data
besöksintervjuer. För att kunna genomföra dessa har jag valt ut företag att intervjua,
sedan utformat intervju frågorna så att de passar de utvalda företagen och ger svar på
problemställningarna.

Frågorna som företagen skulle besvara växte fram allt eftersom, och anpassades efter
det företagsurval jag gjort. För att lättare kunna sätta sig in i företagets arbete bestod
inledningen av några allmänna frågor om företaget, för att sedan komma in på de
övergripande huvudfrågorna. Tack vare att jag använde besöksintervjuer som
undersökningsmetod fanns möjlighet att ställa följdfrågor om något svar inte täckte
upp det som skulle.

Avgränsningen som gjorts säger att de företag som ingår i undersökningen skall vara
ISO 14001 certifierade eller hålla på att certifiera sig för ISO 14001. Företagen skall
dessutom vara belägna runt Skövde. Med ovanstående avgränsning blev antalet företag
att undersöka åtta stycken. Utav dessa kontaktades fyra via telefon. Dessa fyra var
Arla Färskvaror i Skövde, Kinnarps AB, SCA Packaging och UW-Elast AB. Utav
dessa är de tre förstnämnda ISO 14001 certifierade. Anledningarna till att inte fler
företag kontaktades var dels att respondenternas svar på frågeställningarna blev relativt
lika hos alla företagen dels att de resurser som jag hade inte gjorde det möjligt att
genomföra åtta intervjuer, dvs en intervju på varje företag som stämde in på den gjorda
avgränsningen. Om möjlighet funnits hade det varit väldigt intressant att intervjua alla
företagen som avgränsningen resultaerade i, eftersom det då hade varit lättare att dra
generella slutsatser. Företagen som kontaktades ställde gärna upp på en intervju på
avtalad tid. De företagsrepresentanter som jag fick tillfälle att intervjua var miljö-
och/eller kvalitetsansvariga. Eftersom jag kontaktat företagen via telefon innan
intervjuerna, för att avtala en tid, och berätta mitt ärende så var respondenterna lite
förberedda. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av mig och mitt arbete, för
att sedan handla om de frågor jag hade att ställa. Under tiden som respondenterna
besvarade frågorna antecknade jag. Som en följd av att jag inte använde en bandspelare
under intervjuerna kan jag ha missat någon detalj i svaren, men i gengäld kan
respondenterna varit mer avslappnade då det är lätt att bli eftertänksam när svaren
bandas. Varje intervju tog ungefär en timma att genomföra.

5.1 Presentation av företagen och dess intervjusvar

De svar och den information som jag fick av företagen under intervjuerna presenteras
nedan. Presentationen följer frågeformulärets struktur (bilaga 1).
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5.1.1 Arla Färskvaror Skövde

Arla är en leverantörsägd koncern som finns främst i mellan Sverige. Koncernen består
av olika bolag där Färskvaror är störst. Anläggningen i Skövde har 100 anställda och
omsatte 370 miljoner kronor under 1997. Produktionen består i huvudsak av mjölk och
liknande färskvaror. I Skövde bedrivs dessutom den enda tillverkningen av keso.

Arla Färskvaror i Skövde började arbetet med sin miljöcertifiering av hela
anläggningen i samband med att deras ISO 9002 certifiering blev klar under 1996.
Certifieringsprocessen tog ungefär 1,5 år, men hade förmodligen tagit längre tid om de
inte varit ISO 9002 certifierade. Detta på grund av att dokumentstyrningen redan
fanns, till exempel var ansvarsrollerna redan fördelade. ISO 14001 certifikatet erhölls i
juni 1997 av SEMKO.

Certifieringsanledningar

Orsakerna till att Arla Färskvaror i Skövde miljöcertifierade sig är bland annat att de är
måna om miljön. Miljö- och kretsloppstänkande har även blivit ett vardagsämne därför
ligger det i tiden att certifiera sig. Företaget vill ta sitt ansvar för att bidra till en bättre
miljö. De vill även bli förknippade med bra kvalitet och ett aktivt miljöarbete.

Svårigheter och problem

Under certifieringsprocessen upplevdes inga direkta svårigheter eftersom personal och
ledning var positivt inställda till att arbeta för miljön. Det som upplevs lite negativt vad
gäller miljöarbetet är att det kostar mycket pengar att byta ut maskiner och andra
resurser som det finns miljövänligare alternativ till i dagsläget.

Fördelar och positiva effekter

De erfarenheter som certifieringsarbetet medfört är bland annat:

• en helhetssyn över verksamheten

• arbetet med kvalitets- och miljöfrågor utförs mer systematiskt och strukturerat

• ansvar och befogenheter har tydliggjorts

• en lärande och engagerad organisation har skapats

Dessa erfarenheter har lett till att:

• effektiviteten och produktkvaliteten ökat

• kontrollen av utsläpp och andra miljöbelastningar har förbättrats

• energin används effektivare

• kundorienteringen har förbättrats

• kundernas leverantörsbedömningar ges bättre stöd

• verktyget för att uppnå ständig förbättring inom miljö- och kvalitetsområdet har
blivit bra
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Eftersom Arla är dominanta på marknaden och har varit under lång tid så har man inte
märkt någon försäljningsökning eller liknande, då mejeriprodukter alltid köps i ungefär
samma kvantitet av konsumenterna. Därför har de svårt att klart se några
marknadsmässiga fördelar men kan tänka sig att ett mindre mejeriföretag skulle kunna
ha tagit en del av kunderna om de miljöcertifierat sig innan. Kunderna ställer inte några
direkta krav på produkterna.

Miljöarbete

Innan arbetet för ISO 14001 certifieringen påbörjades fanns en mejeripolicy där miljön
togs med. Denna policy har justerats en del och lyder nu:

“Vi ska aktivt verka för en långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt uthållig
verksamhet. Vi ska driva utvecklingen genom ständiga förbättringar i hela
kedjan från mjölkproduktionen på gårdarna till tillverkning, distribution
och försäljning av mejeriprodukter och övriga livsmedel.”

Policyn finns i företagets miljöredovisning.

Verksamheter inom kommuner som är någorlunda stora och orsakar en viss negativ
miljöpåverkan måste ha ett “egenkontroll program”. Detta program har tagits fram i
samarbete med Miljö och Hälsa. I programmet finns ett antal punkter som skall mätas
med jämna mellanrum. Några av huvudpunkterna är:

• avloppsprov som skall göras 24 dygn per år

• bullertest skall genomföras en gång vart tredje år av en extern firma

• rökgasprov från värmepannan görs med jämna mellanrum

• stickprovskontroller

Ett annat krav från kommunen som större företag har är att lämna en miljörapport en
gång per år. Denna skall vara inlämnad innan marsmånads slut. Där redogörs bland
annat företagets utsläpp, dvs vilka ämnen som släpps ut, i vilken kvantitet utsläppen
görs samt redogörs hur miljöfarliga alla ämnen är.

Någon miljömärkning finns inte på de produkter som Arla Färskvaror i Skövde
producerar. Det finns “KRAV”-märkning som andra Arla-anläggningar använder, men
de tar då emot råvaruprodukter som är “KRAV”-märkta.

LCA (livscykelanalys) finns centralt gjorda för sortimentet och görs innan en ny
produkt eller förpackning lanseras. Arla är väl medvetna om LCA-tänkandet och
tycker att den svåra fasen är att få fram några miljövänliga, hygieniska och hållbara
förpackningar. I hela produktkedjan finns miljöaspekterna med. Miljötänkandet börjar
redan vid odling, omsorg om djuren, miljöanpassad mejeriproduktion, satsning på
transporter med mindre miljöbelastning, resurssnåla förpackningssystem och
återvinning av förpackningsmaterial.

Under certifieringsprocessen genomgick all personal en grundläggande miljöutbildning
under en dag. Då gick man igenom kretsloppstänkandet, LCA och krav som ställs från
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olika intressenter. Nu ges inte lika omfattande utbildning men kontinuerliga
informationsmöten och interna utbildningar bedrivs fortfarande när det behövs.
Utbildningen under certifieringen genomfördes till stor del externt.

Arla Färskvaror i Skövde ställer krav på underleverantörerna genom att göra en
leverantörsbedömning innan samarbetet inleds. Vid bedömningen prioriteras de
leverantörer som har en uttalad kvalitetsansvarig, miljöansvarig eller EMAS ansvarig.

EMAS-registrering och kvalitetscertifiering

I dagsläget finns inga planer på att EMAS registrera sig, då de har svårt att se vad en
sådan registrering kan tillföra företaget.

Det var i augusti 1996 som Arla Färskvaror i Skövde fick sitt ISO 9002 certifikat
utfärdat av SEMKO.

Likheter och olikheter mellan ISO 9000 och ISO 14000

Kvalitets- och miljösystemen är integrerade och även instruktionsböckerna för
systemen har integrerats. Företaget anser också att systemstrukturen för de olika
standarderna är väldigt lik. Arla Färskvaror i Skövde tycker också att ISO har en bra
dokumentstyrning, dvs man vet vad som finns och vart det finns. De skillnader som
företaget kan se mellan ISO 9000 och ISO 14000 är bland annat att ISO 9000 ställer
inga krav på ständig förbättring av systemet som ISO 14000 gör. Miljömålen måste
också förnyas när de uppnåtts vilket däremot inte ISO 9000 kräver. Det är möjligt att
ha samma kvalitetsmål under en lång period.

5.1.2 Kinnarps AB

Kinnarps AB är moderbolag i en koncern och ligger i Kinnarp. Tillverkningen består av
möbler för kontor och offentlig miljö. Företaget har brutet räkenskapsår så
omsättningen var 1,54 miljarder kronor för hela koncernen 1996-09-01 till 1997-08-31
varav moderbolaget stod för 1,31 miljarder. Antalet anställda i Kinnarp är 800 och i
hela koncernen 1 300.

Under våren 1996 påbörjades arbetet med miljöcertifieringen av moderbolaget. Då
tillsattes en projektgrupp för att leda arbetet. Hösten 1997 fick företaget sitt ISO
14001 certifikat utfärdat av BVQI (Bureau Veritas Quality International) i Göteborg.
En månad senare blev Kinnarps EMAS registrerade.

Redan under 50- och 60-talet arbetade Kinnarps aktivt för miljön, spill från
produktionen började återanvändas. På 80- och 90-talet genomfördes förändringar så
användningen av lösningsmedel kunde reduceras. Utsläppen av lösningsmedel har
minskat med 70% bara under de senaste sju åren trots att produktionen ökat. Kinnarps
har även ett omfattande återvinningssystem som omfattar datorer och annan elektronik,
metaller, papper och olja. Kundtransporterna görs med egna fordon vilket gör att
transporterna samordnas och fordonen blir fulllastade. Som emballage under
transporterna används vanligtvis filtar istället för engångs emballage. Fordonen som
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används vid transporterna är miljöklassade. Förr användes regnskogsmaterial i
produkterna, nu köps allt trämaterial från leverantörer som levererar från områden där
det finns ett skogsvårdsprogram som försäkrar att nya träd planteras. I samarbete med
Världsnaturfonden strävar Kinnarps efter att ta fram en handbok om miljömärkt
lövskog och de deltar i arbetsgrupper som försöker utveckla en nationell standard för
miljöcertifiering av svenskt skogsbruk. Arbetet med att utveckla ett system för
återvinning av möbelprodukter deltar företaget aktivt i. 1994 fick Kinnarps
möbelbranschens och Världsnaturfondens miljöpris och 1996 erhölls “The Eco Prize”
som är ett branschoberoende miljöpris.

Certifieringsanledningar

Den främsta orsaken till Kinnarps beslut om miljöcertifiering har ekonomisk bakgrund.
Miljöcertifikatet beräknade ge fler marknadsandelar, dvs ökad försäljning. De interna
vinsterna beräknades öka eftersom materialet kan utnyttjas effektivare, minskning av
spill och lägre energiförbrukning.

Svårigheter och problem

Det största problemet under certifieringsprocessen var att få tillgång till personella
resurser, då arbetsbördan var svår att förutse. Många av personalen var dessutom
upptagna med att försöka få det ny datasystemet att fungera och ansåg att det var
viktigare än miljöcertifieringen.

Nu när Kinnarps har fått sitt ISO 14001 certifikat kan det vara svårt att få personal och
ledning att hålla uppe intresset, så att miljöledningssystemet ständigt förbättras.
Ledningen måste även vara engagerade för att kraven och miljömålen skall kunna
uppnås.

Fördelar och positiva effekter

De största fördelarna som miljöcertifikatet lett till är:

• fler kunder, försäljningen har ökat

• bättre material kontroll

• nya och effektivare rutiner

• material spillet har minskat

• miljömedvetenheten hos de anställda har ökat

• vid utveckling av nya produkter finns “livscykeltänkandet” med

Miljöarbete

Kinnarps hade en uttalad miljöpolicy från 1992 innan certifieringsarbetet påbörjades.
Denna policy har reviderats och den nya fastställdes 1997. Policyn återfinns i
miljöredovisningen.

“Kinnarps verksamhet ska styras av aktivt miljöengagemang och ständig
förbättring. Målet för vårt miljöarbete är en långsiktig hållbar utveckling.
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Verksamheten ska inriktas mot minsta möjliga resursuttag och
miljöpåverkan.

Det är ledningens och alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift
att följa denna policy.”

Företagets miljöpåverkan består av utsläpp till luft och vatten, material och
resursutnyttjande, avfall samt buller. För att minska de miljöpåverkande faktorerna
skall problemen angripas vid källan. Bland annat skall hushållningen av material och
energi samt återvinning av restprodukter och avfall förbättras. Miljöolyckor skall
förhindras genom planering. Användning av skadliga ämnen och kemikalier skall
minimeras. Transporterna skall effektiviseras ännu mer.

Kinnarps har ingen miljömärkning på sina produkter. Det finns främst två
bakomliggande anledningar till detta.

1. Svenska miljömärkningar har inget värde i övriga Europa.

2. Exempelvis “svanen”-märkning innebär att en avgift måste betalas för varje
märkt produkt, vilket då blir väldigt dyrt.

Om det skulle bli en gemensam Europa-märkning skulle företaget fundera på att
miljömärka sina produkter. Nu köper de in spånskivor som är miljömärkta med
“svanen”.

LCA (livscykelanalys) används inte fullt ut av Kinnarps utan de använder sig av ett
“livscykeltänkande”. Det innebär att produktutvecklarna har ett “livscykeltänkande”
vid utveckling av nya produkter och produktionsprocesser. Resultatet av detta
beräknas bli en minskad miljöbelastning nu och i framtiden.

Under certifieringsarbetet fick all personal genomgå en tre timmars miljöutbildning. Nu
får de olika avdelningarna gå på olika kurser som berör deras arbete. Idag informeras
personalen kontinuerligt om hur miljöarbetet fortskrider och utbildas internt eller
externt då det behövs.

Miljökrav på företag ställdes förr av myndigheter. Idag är det vanligare att kunden
ställer krav på företaget som i sin tur får ställa krav på sina underleverantörer. Valet av
underleverantörer beror inte bara på pris, kvalitet och leveranssäkerhet utan även på
miljöfrågor. Kraven som ställs på leverantören behandlar inte enbart produkterna utan
även produktionen, som skall följa de lagar och krav som myndigheter ställer. Detta
innebär bland annat att följande krav ställs:

• metalldetaljer skall lackeras i anläggningar med pulverlack och återvinning

• plastdetaljer skall vara PVC fria, märkta och återvinningsbara

• kromning skall ske i anläggning med godkända värden av tungmetallutsläpp

• i varje komponent där kemikalier ingår skall den med minst påverkan på
totalmiljön väljas
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Tillsammans med lackleverantörerna bedrivs ett samarbete för att minska de farliga
ämnen som ingår i lacken. Några andra exempel på krav som Kinnarps ställer på sina
underleverantörer är:

• innan kemikalier köps kräver företaget varuinformation för att se om det
innehåller några onödigt miljöfarliga ämnen som kan påverka personal eller övrig
miljö

• underleverantörerna uppmuntras att bedriva någon form av miljöarbete och har
miljömål att arbeta mot

Kinnarps använder sig av ISO 14001 certifikatet vid marknadsföringen. Exempelvis så
ger de ut en liten broschyr där de beskriver vad de gör för miljön och nämner att de var
bland de första företagen inom möbelindustrin som miljöcertifierade sig.

Kvalitetscertifiering

1993 erhöll företaget sitt ISO 9001 certifikat, som det första svenska möbelföretaget,
av BVQI.

Likheter och olikheter mellan ISO 9000 och ISO 14000

De likheter som Kinnarps ser mellan ISO 9000 och ISO 14001 är bland annat att
kvalitets- och miljösystemen är lätta att integrera. Certifieringsprocessen för
miljöcertifieringen gick snabbare att genomföra tack vare att företaget har fått en viss
erfarenhet när de ISO 9001 certifierade sig. De kunde också använda sig av befintliga
rutiner. Några påtagliga skillnader mellan standarderna är att ISO 9000 har i huvudsak
en huvudintressen, nämligen kunden som skall vara nöjd. ISO 14000 har fler
intressenter det är inte bara kunden som uppskattar ett bra miljöarbete utan även
myndigheter. Kvalitetsstandarden har inga krav på förbättring av systemet, men det har
ISO 14000 som kräver ständig förbättring av miljöledningssystemet. Ledningen måste
också vara mer engagerad i miljöarbetet än i kvalitetsarbetet eftersom det är ledningen
som leder arbetet för att uppfylla miljömålen som är uppsatta.

I Kinnarps har kvalitets- och miljösystemen integrerats och gett ett övergripande
verksamhetssystem.

När miljöarbetet påbörjades med uppställda miljömål att arbeta mot ansågs det vara ett
bra sätt att arbeta på, därför finns planer på att upprätta kvalitetsmål att arbeta mot.

5.1.3 SCA Packaging

SCA Packaging ligger i Mariestad och tillverkar Wellpapp emballage. Företaget ingår i
SCA-koncernen som omsatte 1,3 miljarder kronor under 1997. Koncernen har 35 000
anställda varav 200 i Mariestad.

SCA-koncernen, som har ett miljöprogram som dotterbolagen måste arbeta med,
beslutade 1996 att tre dotterbolag inom Packaging skulle miljöcertifiera sig. Företagen
som blev utvalda finns i Tyskland, Skottland och Sverige, alltså Mariestad. Hösten
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1996 påbörjades arbetet för att få ett ISO 14001 certifikat. I december tillsattes en
projektledare som skulle hålla i arbetet som bedrevs i projektform. Företaget som
certifierade SCA Packaging var SIS Certifiering. Vid den första certifieringsrevisionen
som genomfördes av SIS blev inte miljöledningssystemet godkänt på grund av att det
inte uppfyllde alla standardkrav. I december 1997 gjordes en andra
certifieringsrevision, då de avvikelser som upptäcktes vid förra revisionen
kontrollerades. Avvikelserna var åtgärdade och SCA Packaging fick sitt certifikat.
Företaget anser att själva användningen av miljöledningssystemet började i juni 1997,
då systemet började användas på allvar och vissa justeringar fick göras.

Certifieringsanledningar

Den stora orsaken till att SCA Packaging certifierade sig är marknaden. Företagets
intressenter har börjat ställa olika miljökrav. Miljöcertifikat börjar även bli ett
verksamhetskrav, och som tidigare nämnts så ställer koncernen krav.

Svårigheter och problem

Det största problemet som dök upp under certifieringsprocessen var svårigheten att få
det nya systemet att hänga ihop så att hela organisationen hade tillgång till det. Ett
annat litet problem var att ta fram de lagar och förordningar som företaget måste ta
hänsyn till.

Idag anser företaget att det inte finns några större svårigheter med
miljöledningssystemet och miljöarbetet i övrigt. Det som kan vara lite besvärligt är att
uppdatera systemet och få det tillgängligt för alla personer/avdelningar som behöver
detta.

Fördelar och positiva effekter

Certifieringen har lett till att SCA Packaging fått ett miljöstipendie av Mariestads
kommun för sitt miljöarbete. SCA-aktien har stigit i kurs, detta kan inte sägas bero helt
på ISO 14001 certifikatet men det kan ha påverkat tror företaget. Certifieringen har
gett företaget en del goodwill. Kunderna kommer också till företaget för att lära hur de
kan bedriva sitt eget miljöarbete samt få tips och råd inför en eventuell
miljöcertifiering. Certifieringen har också medfört att verksamhetskontrollen
förbättrats, då ledningen går runt i produktionen varje vecka för att kontrollera att
arbetet fortlöper som det ska.

Miljöarbete

SCA Packaging hade ingen miljöpolicy innan arbetet med miljöcertifieringen
påbörjades. De rekommenderar inte företag att ha någon miljöpolicy att utgå från. Vid
framtagningen av företaget miljöpolicy användes SCA-koncernens policy till en viss
del. De steg som ledde fram till miljöpolicyn var:

1. Ta fram miljöaspekter

2. Värdera miljöaspekterna

3. Upprätta detaljerad miljömål
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4. Göra om de detaljerade miljömålen till övergripande miljömål

5. Göra om de övergripande miljömålen till generella miljömål för miljöpolicyn

Miljöpolicyn fastställdes i november 1997 finns dokumenterad på företaget och lyder:

“Vi ska producera förpackningar så att påverkan på miljön kontinuerligt
minimeras. Arbetet skall tillgodose kundkrav, miljölagstiftning och
bedrivas i enlighet med vårt kvalitetssystem.”

Miljöpåverkan som SCA Packaging orsakar granskas varje månad och jämförs med de
miljömål som är uppställda. Exempelvis lämnas avloppsvatten till ett laboratorie där
antalet partiklar mäts. Förbrukningen av vatten och energi mäts också kontinuerligt.

Vad gäller wellpapp så finns en lag som säger att minst 65% måste återvinnas. Därför
arbetar SCA Packaging för att 65% av deras produkter återvinns. SCA Packaging
använder sig av två olika tyska miljömärkningar. REZY som betyder återvinningsbarhet
och är en garanti för att produkten återvinns. DER GRÜNE PUNKT som är en vanlig
miljömärkning.

SCA Packaging har gjort LCA (livscykelanalys), så det finns dokumenterat. En del
kunder har frågat efter en LCA och då har företaget gjort en.

Inom företaget finns en utbildningsplan där planerad utbildning finns nämnd. De
utbildningsbehov som upptäcks under arbetets gång noteras av den som saknar
kunskaperna. Ledningen kollar upp vilka behov som finns och genomför en intern eller
extern utbildning. Företagets nyanställda får genomgå en grundläggande
miljöutbildning.

Företagets underleverantörer granskas noga. De krav som SCA Packaging ställer är
främst sådana som måste uppfyllas för att ISO 14001 certifikatet får behållas samt de
krav som kunderna ställer.

EMAS-registrering och kvalitetscertifiering

SCA Packaging har inga planer på att EMAS registrera sig, eftersom de anser att det
bara är fråga om registrering efter en kontroll och ingen kontinuerlig uppföljning av
miljöarbetet.

SCA Packaging certifierade sig för ISO 9001 1994. Certifieringsföretag var även då
SIS Certifiering.
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Likheter och olikheter mellan ISO 9000 och ISO 14000

De likheter som företaget kan se mellan ISO:s kvalitet och miljöstandard är bland
annat att systemen är smidiga att integrera och utformningen av standarderna är väldigt
lika. SCA Packaging tycker dock att det finns fler olikheter än likheter. Några av de
olikheter som de tycker finns är bland annat att ISO 9000 är ett system som är väldigt
standardstyrt, medan ISO 14000 systemet skall ge mer vägledning och är ett
ledningssystem. ISO 14000 är också mer organisationsutvecklande, det är inte som i
ISO 9000 där det är produkterna som styrs. ISO 9000 innehåller inga krav på hur
kvaliteten skall uppnås eller vidmakthållas, i ISO 14000 ställs hårdare krav på
företaget. Hur arbetet skall bedrivas, miljömål, och miljöpolicy måste dokumenteras.
Även lagar och förordningar måste identifieras och följas. I ISO 9000 finns inga krav
på att lagar och förordningar skall identifieras och följas. De kvalitetsmål som företaget
har kan vara samma under en lång tid. Miljömålen måste däremot förnyas då de
uppfyllts.

5.1.4 UW-Elast AB

UW-Elast ligger i Mariestad och tillverkar produkter av polyuretan, ett uretangummi
som är elastiskt och kan sprutas eller gjutas. Exempel på produkter är betongformar,
kugghjul, gummiband och rör. 1997 omsatte företaget 16 miljoner kronor och de har
idag 15 anställda.

Under våren 1998 har arbetet för ett ISO 14001 certifikat påbörjats. Hittills har en
miljöutredning gjorts, vilket är det första steget mot miljöcertifikatet. UW-Elast räknar
med att bli klara med certifieringsarbetet till våren 1999, för att få ett certifikat av SIS
Certifiering. Miljömålen har inte upprättats, miljöpolicy har inte utformats och
dokumentationen har ej påbörjats ännu.

Först och främst satsar UW-Elast på att certifiera produktionen men kommer även att
certifiera övriga delar av anläggningen. Produktionen är den del av företaget som har
störst miljöpåverkan och hanterar dessutom kemikalier, därför anses det vara viktigast
att få den delen av företaget certifierad först.

Certifieringsanledningar

Orsakerna till att företaget vill miljöcertifiera sig är bland annat kundkrav, det ligger i
tiden, certifieringen beräknas bli lönsam på lång sikt och företaget räknar med att få en
del goodwill. Energiförbrukningen beräknas minska och ge en lönsammare produktion.

Svårigheter och problem

Så här långt in i certifieringsprocessen har företaget inte upplevt några problem och har
svårt att förutse några som kan uppstå. Detta på grund av att det redan finns lagar och
förordningar som styr användning och hantering av kemikalier dokumenterade.
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Fördelar och positiva effekter

De fördelar som företaget beräknar att miljöcertifieringen skall ge är goodwill och att
energiförbrukningen skall minska och på så vis ge en lönsammare produktion.

Miljöarbete

Företaget har inte någon uttalad miljöpolicy ännu, då certifieringsarbetet inte kommit
så långt.

Den negativa miljöpåverkan som företaget har mäts genom föregående års
förbrukning. Med detta som underlag får företaget ett tillstånd av länsstyrelsen där
mängden tillåtna utsläpp finns angivna. De främsta utsläppen som UW-Elast har är
lösningsmedel, rökgaser och andra avfall.

Produkterna som tillverkas miljömärks inte eftersom de ej går att återvinna.

LCA (livscykelanalys) har inte använts ännu, men företaget tror att de kommer att
använda det i framtiden.

Hittills har all personal genomgått en brandutbildning. VD:n har gått en miljökurs och
ledningsgruppen har varit på olika seminarier. Företaget har även interna möten där
arbetet som gjorts hittills gås igenom. Utbildningen under det fortsatta
certifieringsarbetet beräknas ske kontinuerligt.

Än så länge har UW-Elast inte ställt några krav på sina underleverantörer, men de tror
att de kan bli tvingade till det i framtiden för att uppfylla certifieringskraven.

EMAS-registrering och kvalitetscertifiering

UW-Elast har idag inga planer på att EMAS registrera sig. Men vet inte hur det
kommer att bli i framtiden.

I januari 1997 fick företaget sitt ISO 9002 certifikat utfärdat av SIS Certifiering.

Likheter och olikheter mellan ISO 9000 och ISO 14000

I samband med kvalitetscertifieringen upprättades handböcker för vad som skall göras
vad gäller kvalitetsarbetet. Dessutom har alla en intern handbok där det står beskrivet
hur kvalitetsarbetet skall göras för att uppfylla kraven.

UW-Elast tror att det är lätt att integrera kvalitets- och miljösystemen, då strukturerna
är lika. Miljöcertifieringsprocessen beräknas att gå snabbare jämfört med
kvalitetscertifieringen eftersom erfarenhet och systemstruktur finns.



6 Analys

36

6 Analys

De frågeställningar som finns i kapitel 3 har gjorts som rubriker. Under varje rubrik
analyseras de svar som företagen gett mig.

6.1 Certifieringsanledningar

Av vilken anledning certifierar sig företag för ISO 14001?

Anledningarna till att företagen jag intervjuat har certifierat sig för ISO 14001 eller
håller på att certifiera sig är många och olika. De vanligast orsakerna som de
intervjuade företagen har är:

• Det ligger i tiden att miljöcertifiera sig

• Ekonomiska aspekter

• Krav från intressenter

Att miljöcertifiera sig ligger i tiden och är därför en av de anledningar som två av de
tillfrågade företagen har. De anser sig kunna få goodwill, då de är bland de första inom
sin bransch som certifierar sig.

Två företag har ekonomiska aspekter som bakomliggande orsak till sin
miljöcertifiering, dels för att försäljningen beräknas öka och dels för att material spillet
förväntas minska.

Företagsintressenterna ställer miljökrav på två av företagen och är därmed en
certifieringsanledning. På ett företag är det moderbolaget i koncernen som ställer
miljökrav och “tvingar” då företaget att ISO 14001 certifiera sig. Om företagen inte
certifierar sig kan de förlora en del av sina kunder.

Ett företag är mån om miljön och vill ta sitt ansvar, därför miljöcertifierade de sig. De
vill även bli förknippade med bra kvalitets- och miljöarbete.

6.2 Fördelar och positiva effekter

Vilka fördelar medförde miljöcertifieringen?

De tre ISO 14001 certifierade företagen kunde besvara vilka fördelar de upplevt hittills
med att vara miljöcertifierade, medan det företag som håller på att certifiera sig endast
kunde nämna vilka fördelar de beräknar uppnå. Miljöcertifieringen har medfört både
interna och externa fördelar.

Effektiviteten i produktionen har ökat och energiförbrukningen reducerats hos de
certifierade företagen. Anledningen till detta är att planeringen har förbättrats när det
gäller exempelvis produktionsordning.
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Verksamhetskontrollen har förbättrats för hela verksamheten på grund av att någon
från företagsledningen går till produktionen och kontrollerar att arbetet fungerar som
det ska. Detta anses vara en väldigt positiv effekt av alla företagen.

Hos två av de certifierade företagen har befintliga och nya rutinerna effektiviserats.
Miljöcertifieringen medför att mycket av arbetet måste planeras och därför
effektiviseras både befintliga och nya rutiner.

Miljöcertifikatet har även gett två företag goodwill. Att kunna visa allmänheten att
företaget bedriver ett bra miljöarbetet kan leda till uppmärksamhet och olika
utmärkelser. Kunderna kan också rekommendera företaget och dess produkter till
andra kunder.

Ett företag har fått en bättre kontroll av sina miljöutsläpp. Detta på grund av att
miljömål ofta innebär att miljöutsläppen skall minskas och då måste utsläppen
kontrolleras och mätas oftare.

Fördelningen av ansvar och befogenheter har blivit tydligare på ett företag. I ISO
14001 ingår identifiering och dokumentering av fördelning av ansvar och befogenheter.

Försäljningen har ökat för ett företag då marknadsandelarna blivit fler. Kunder väljer
ofta miljövänliga produkter framför icke miljövänliga och därför ökar försäljningen.

Företagets materialkontroll har förbättrats och reducerat materialspillet. Anledningen
till detta är att materialköpen och användningen av material i produktionen planeras
bättre.

Miljömedvetenheten hos de anställda har ökat på ett företag. De anställda får bättre
inblick i vilken miljöpåverkan som deras arbetsuppgift har när de utbildas för att
reducera påverkan.

De fördelar som det icke certifierade företaget beräknar uppnå är bland annat att
minska energiförbrukningen och på så vis öka lönsamheten. De beräknar också att få
en del goodwill.

6.3 Svårigheter och problem

Vilka problem medförde miljöcertifieringen?

De problem som miljöcertifieringen medförde var olika hos alla de ISO 14001
certifierade företagen.

De höga kostnaderna som följer med miljöarbetet upplevdes som ett hinder på ett
företag, då ett effektivt miljöarbete ofta kräver nya investeringar som kan vara
kostsamma.

Ett företag upplevde det svårt att få tillgång till personella resurser, då de var
sysselsatta med en annan uppgift. Eftersom det är företagsledningens uppgift att
kontrollera miljöarbetet kontinuerligt enligt ISO 14001 måste ledningens engagemang
efter certifieringen bibehållas.

Att få det nya systemet att hänga ihop så att det blir tillgängligt för hela organisationen
upplevdes som svårt på ett företag. Innan företaget fick klart för sig hur
organisationsdelarna skulle kopplas samman tyckte de att det var besvärligt att få
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grepp om systemuppbyggnaden. Uppdateringen av systemet upplevs också vara lite
svår.

Företaget stötte även på en annan svårighet, nämligen att ta fram alla lagar och
förordningar som måste efterföljas. Dessa skall identifieras och dokumenteras enligt
ISO 14001.

Det företag som håller på att miljöcertifiera sig har inte förutsett vilka problem eller
svårigheter som kan uppkomma. En anledning till detta är att de redan anser sig vara
hårt styrda av lagar och regler gällande produkthantering.

6.4 EMAS-registrering

Är företag EMAS-registrerade?

Ett företag är EMAS-registrerat och blev det i samband med ISO 14001 certifieringen.
De andra företagen har i dagsläget inga planer på att EMAS-registrera sig, men vet
inte om en registrering kommer att bli aktuell i framtiden. Ett företag anser att en
EMAS-registrering inte kan tillföra företaget något.

De skillnader som finns mellan EMAS och ISO 14001 är bland annat att EMAS-
registrerade företag måste göra en miljöredovisning varje år som ska vara tillgänglig
för allmänheten, vilket ISO 14001 inte kräver. På ISO 14001 certifierade företag
genomförs miljörevisioner kontinuerligt medan EMAS-registrerade endast kontrolleras
vid registreringstillfället.

6.5 Kvalitetscertifiering

Är företag som certifierar sig för ISO 14001 även certifierade för någon ISO 9000
standard?

Alla företag som intervjuades är ISO 9000 certifierade. Två för ISO 9002 standarden
och två för ISO 9001. ISO 9002 omfattar inte kvalitetssäkring vid konstruktion och
utveckling av produkter, vilket ISO 9001 gör. Av de undersökta företagen är det de
två som är mindre både i omsättning och personalstyrka som är ISO 9002 certifierade.

En anledning till att företag kvalitetscertifierar sig är att de blir tvingade för att kunna
bibehålla sina marknadsandelar, på grund av de krav som kunder och andra intressenter
ställer.

6.6 Likheter och olikheter mellan ISO 9000 och ISO 14000

Vilka likheter och olikheter ser företag mellan kvalitetsstandarden ISO 9000 och
miljöstandarden ISO 14000?



6 Analys

39

Standardernas likheter och olikheter som upptäckts av företagen är väldigt lika
varandra. Enligt de intervjuade företagen finns fler olikheter än likheter mellan ISO
9000 och ISO 14000.

De två likheter som alla tillfrågade företag ser är att kvalitets- och miljösystemet är lätt
att integrera eftersom systemstrukturen för systemen är väldigt lika.

Miljöcertifieringen gick även snabbare att genomföra på alla företag än
kvalitetscertifieringen gjorde, då företagen kunde använda de erfarenheter och rutiner
som de fick vid ISO 9000 certifieringen.

Det är främst de företag som är ISO 14001 certifierade som upptäckt olikheter mellan
standarderna. De olikheter som upptäckts är bland annat att ISO 9000 ställer inga krav
på ständig förbättring, vilket ISO 14000 gör. Ett exempel på att miljöarbetet måste
förbättras ständigt är att miljömålen måste förnyas när de uppnåtts, till skillnad mot
kvalitetsmålen.

Ett företag anser att ISO 9000 har en huvudintressent, kunden, medan ISO 14000 har
fler intressenter, bland annat myndigheter. När det gäller kvalitet på produkter är det
kunden som ska bli nöjd, medan myndigheter bestämmer hur stora företagens
miljöutsläpp får var och vilka ämnen som får släppas ut.

ISO 9000 upplevs som väldigt standardstyrd av ett företag medan ISO 14000 ger mer
vägledning. Företaget ser därför ISO 14000 som mer organisationsutvecklande än ISO
9000 som styrs mer av produkterna.

Ett företag upplever att kraven på företag är hårdare i ISO 14000, då bland annat lagar
och förordningar måste identifieras och följas. De miljölagar som företaget berörs av
måste följas medan det inte finns några direkta lagar som tar upp produktkvalitet, det
är istället kunden som ska bli nöjd.
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7 Slutsatser

De anledningar som företag har till att miljöcertifiera sig är:

• Det ligger i tiden att miljöcertifiera sig

• Ekonomiska aspekter (ökad försäljning och minskat materialspill)

• Krav från intressenter

Jag förväntade mig att företagens miljöcertifiering skulle bero på att intressenterna
ställer krav och företagen då blir tvingade till att ISO 14001 certifiera sig.
Intressenterna ställer inte så många miljökrav på företagen ännu, men det verkar som
att det blir allt vanligare. Certifieringsorsakerna blir då mer lika de som företag har till
att ISO 9000 certifiera sig.

De fördelar som en miljöcertifiering ger företag är:

• Effektivare produktion och minskad energiförbrukning

• Förbättrad verksamhetskontroll

• Ökad försäljning

• Rutiner effektiviseras

• Ökad goodwill

Företagsplaneringen förbättras på alla områden och leder därmed till många olika
fördelar. De flesta fördelarna innebär att företagets ekonomiska vinst ökar på lång sikt.
Den ökade försäljningen beror på att kunder efterfrågar miljövänliga produkter och
därmed ökar företagets marknadsandelar.

De problem som en miljöcertifiering medför hos företag varierar. Inget företag i
undersökningen upplevde samma problem som något annat företag. En förklaring till
detta är att alla företag har olika förutsättningar inför en miljöcertifiering och därför
blir problemen som uppstår olika. Några exempel på svårigheter som kan som kan
förekomma under arbetet med ISO 14001 certifieringen är:

• Tillgång till personal

Personalen kan vara upptagna med högre prioriterade arbetsuppgifter och inte
finnas tillgängliga för exempelvis utbildning.

• Höga kostnader

Att genomföra ett förändringsarbete som pågår i drygt ett år kostar mycket
pengar både vad gäller projektgruppen som genomför arbetet samt utbyte av
befintliga maskiner.

• Framtagning av systemet

Svårigheter att koppla samman systemet så att alla avdelningar på företaget som
berörs har det tillgängligt.
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Det företag som inte är klara med ISO 14001 certifieringen har svårt att förutse
problem som kan uppkomma. Detta kan bero på att det ofta är svårt att vara kritisk till
något som ska vara bra för företaget. Det är bara den positiva synen som visas upp
innan arbetet påbörjas, dels för att de som arbetar med förändringen skall tänka positivt
och för att personal ska tycka att förändringen är bra även för deras del. Om det
uppstår problem under arbetets gång får man ta itu med dem då.

Att företag EMAS-registrerar sig är inte lika vanligt som en ISO 14001 certifiering.
Företag har svårt att uppfatta vad en registrering kan tillföra, då det endast finns två
klara skillnader. Dessa är att EMAS-registrerade företag måste göra en
miljöredovisning som ska vara tillgänglig för allmänheten. EMAS-registerade företag
kontrolleras enbart vid registeringen och inte vid kontinuerliga miljörevisioner som
ISO 14001 certifierade företag.

Företagen som ISO 14001 certifierar sig är vanligtvis ISO 9000 certifierade. Att
företag är kvalitetscertifierade är väldigt vanligt, men vilken ISO 9000 standard de är
certifierade för varierar. Utifrån min undersökning verkar det vara de större företagen
som certifierar sig för ISO 9001, den standard som ställer flest krav.

De likheter som företag upptäcker mellan ISO 9000 och ISO 14000 är:

• Systemstrukturen

• Certifieringsprocessen

Systemen är lätta att integrera då strukturen är lik. En förklaring till att strukturerna är
lika är att ISO (International Organization for Standardization) har utvecklat de båda
standarderna. Certifieringsarbetet är också väldigt likt och gör att miljöcertifieringen
går snabbare om företaget är kvalitetscertifierat.

De olikheter som företag upptäckt mellan standarderna varierar. En förklaring kan vara
att företag uppfattar saker på olika sätt. De problem som företag upplever vid ISO
14000 certifieringen och inte känner igen från kvalitetscertifieringen kan vara olikheter
som läggs på minnet. Några olikheter som ISO 14001 certifierade företag upplevt är:

• Ständig förbättring

Miljöarbetet måste förbättras hela tiden, dvs miljömålen måste förnyas när de
uppnåtts.

• Krav

Kraven i ISO 14000 är hårdare då lagar och förordningar måste identifieras och
följas noggrannare.

• Styrning

ISO 9000 är mer standardstyrd än ISO 14000 som är mer
organisationsutvecklande.

• Intressenter
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När det gäller miljöarbete är intressenterna inte enbart kunden som vid
kvalitetsarbetet utan även myndigheter har stort intresse i företagens miljöarbete.
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8 Diskussion

Innan jag läste om ISO 14000 antog jag att det var ungefär samma som ISO 9000 med
den skillnad att det är miljön som behandlas istället för kvaliteten. Nu efteråt har jag
insett att det finns en hel del skillnader mellan standarderna inte bara vad gäller det
område som behandlas.

I dagsläget är de flesta företag ISO 9000 certifierade, och det verkar som om många
företag kommer att miljöcertifiera. Antalet ISO 14000 certifierade företag växer
konstant i liknande takt som de kvalitetscertifierade företagen gjorde för något år
sedan.

Den miljöstandard som företag i Sverige anser vara viktig att certifiera sig för är ISO
14000. Att EMAS-registrera sig anses inte vara av lika stor vikt som ISO 14000 då
miljöarbetet inte kontrolleras kontinuerligt genom miljörevisioner utan bara vid
registerings tillfället.

8.1 Erfarenheter av arbetet

De kunskaper och erfarenheter jag hade innan detta arbete påbörjades har naturligtvis
påverkat undersökningens resultat. Både vad gäller mitt metodval och företagsurval.

Metoden som jag använde vid undersökningen var besöksintervjuer. När frågorna är
öppna och respondenten får svara fritt kan vissa svar bli lite extrema, vilket kan leda till
problem när slutsatser och resultat ska sammanställas. Om en strukturerad enkät hade
använts skulle resultaten blivit mer lika varandra, och lättare att dra generella slutsatser
utifrån. Detta till trots anser jag att det är bättre med intervjuer då företagens riktiga
åsikter framkommer, även om de kan vara extrema. Det visar då att företag upplever
saker på olika sätt.

Då företagsurvalet skulle göras blev det inte många alternativa företag kvar att
intervjua då jag tagit hänsyn till avgränsningen som gjorts kapitel 3.1. Av de åtta
alternativa företagen valde jag ut fyra (se förklaring sid. 25). Eftersom alla företag som
intervjuades är belägna runt Skövde kan resultatet ha påverkats. Den position i
samhället som företagen har här påverkar naturligtvis deras svar. Det kan också hända
att företagen som intervjuats är unika i sina åsikter. De fyra undersökta företagen
representerar alla olika branscher, men trots detta går det inte att dra generella
slutsatser som är pålitliga.

Bland de intervjuade företagen representeras de som håller på att miljöcertifierar sig
endast av ett företag. De övriga företagen har redan fått sitt ISO 14001 certifikat
utfärdat. Det är därför svårt att dra några slutsatser utifrån det icke-certifierade
företagets svar.
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8.2 Förslag till fortsatt arbete

Miljöarbete på företag har pågått en längre tid men det är först nu när de kan
miljöcertifiera sig som det har blivit mycket uppmärksammat. På grund av att ISO
14000 är så nytt är det också ett relativt outvecklat område. Därför finns det mycket
att undersöka som är intressant.

Mättal

Företag måste identifiera sin miljöpåverkan och mäta hur stor den är. Hur mätningen
skall genomföras finns inte dokumenterat. Denna mätning ligger även till grund när
företag ansöker om tillstånd hos myndigheter för sina miljöutsläpp. För att mäta
miljöpåverkan antar jag att det finns vissa mättal som används som riktlinjer. Vilka
mättal som används av företagen kan därför vara intressant att undersöka. Mättalen
som används kanske är fördefinierade och bransch oberoende.

Miljöutsläpp

De företag som har relativt stora miljöutsläpp måste ansöka hos myndigheter för att få
tillstånd att genomföra dessa. På tillståndet står det hur stor kvantitet som får släppas
ut och vilket ämne det gäller. Myndigheterna som beslutar om detta tillstånd har olika
uppgifter som ligger till grund för om företagen får ett tillstånd eller inte. Vilka
kriterier som besluten grundar sig på kan vara intressant att undersöka. Besluten fattas
ofta av lokala myndigheter, skiljer sig kriterierna mellan olika orter i Sverige eller gäller
samma överallt?

Skillnad efter en certifiering

Många företag bedriver ett aktivt och effektivt miljöarbete. Företag kan ha uppställda
miljömål och arbeta mot dessa men det är inte säkert att de är miljöcertifierade. Därför
kan det vara intressant att undersöka om de företag som ISO 14001 certifierat sig har
minskat sin miljöpåverkan mer än de företag som har miljömål men inte certifierat sig.
En certifiering kostar mycket att genomföra. Det kan då vara intressant att se om
fördelarna som en certifiering medför uppväger de kostnader som certifikatet kostar att
få.
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ALLMÄN INFORMATION

Vill företaget vara anonym i rapporten? ___________________________________

Företagets namn ______________________________________________________

Omsättning under 1997 ________________________________________________

Antal anställda _______________________________________________________

Vilken är er huvudsakliga produkt/produktions uppgift? ______________________

____________________________________________________________________

ISO 14001

Är ni certifierade för ISO 14001? _________________________________________

När startade ni certifieringsarbetet? _______________________________________

Certifierings datum eller beräknat färdig datum ______________________________

Vilket företag certifierade er? ____________________________________________

Certifierings anledning

Vilka var orsakerna till att ni ISO 14001 certifierar/certifierat er? ________________

____________________________________________________________________

Problem

Vilka problem upplevde/upplever ni under certifieringsarbetet? _________________

____________________________________________________________________

Upplever ni några problem med att vara certifierade? _________________________

____________________________________________________________________

Fördelar

Vilka är de största fördelarna med att vara certifierade? _______________________

____________________________________________________________________

Har försäljningen ökat p.g.a. miljöcertifieringen? ____________________________

____________________________________________________________________

Delar

Vilka delar av företaget är certifierade? ____________________________________
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____________________________________________________________________

Miljöpolicy

Hur lyder er miljöpolicy? _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hade ni en miljöpolicy även innan ni certifierade er? _________________________

Miljöpåverkan

Hur mäter ni er miljöpåverkan? __________________________________________

____________________________________________________________________

Miljömärkning

Miljömärker ni era produkter? ___________________________________________

Vilka miljömärkningar använder ni? ______________________________________

____________________________________________________________________

LCA

Använder ni er av livscykelanalys/livscykelbedömning (LCA) vid produktutveckling?

____________________________________________________________________

Utbildning

Har personalen utbildats under certifieringsarbetet? __________________________

Vad är det för utbildning? _______________________________________________

____________________________________________________________________

Utbildas personalen efter certifieringen? ____________________________________

Krav på underleverantör

Vilka miljökrav ställer ni på era underleverantörer? ___________________________

____________________________________________________________________

Marknadsföring

Hur marknadsför ni att ni är miljöcertifierade? ______________________________

____________________________________________________________________
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EMAS

Är ni EMAS registrerade? _______________________________________________

Registrerings datum ____________________________________________________

Har ni planer på att registrera er för EMAS? ________________________________

ISO 9000

Är ni ISO 9000 certifierade? _____________________________________________

Vilken ISO 9000-standard? ______________________________________________

Certifierings datum ____________________________________________________

Vilket företag certifierade er? ____________________________________________

LIKHETER MELLAN ISO 9000 OCH ISO 14000

Ser ni några likheter mellan kvalitetsstandarden ISO 9000 och miljöstandarden ISO
14000?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ser ni några olikheter mellan kvalitetsstandarden ISO 9000 och miljöstandarden ISO
14000?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


