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Miljöledningssystem enligt ISO 14001 i mindre företag

Sandra Gustafsson (a98sangu@student.his.se)

Sammanfattning
Allt fler företag väljer att föra ett aktivt miljöarbete och marknadsföra sig som miljöanpassade. Många
företag väljer att följa olika miljöstandarder som är ett verktyg för att miljöarbetet utförs på strukturerat
och effektivt sätt. Enligt miljöstandarden ISO 14001 kan företag införa och certifiera ett
miljöledningssystem, som är en arbetsmodell som företaget skall följa i sitt miljöarbete. Rapporten
syftar till att genom intervjuer kartlägga de förändringar införandet av ett miljöledningssystem innebär
för mindre företag. Rapporten kartlägger både fördelar och nackdelar systemet medfört. Rapporten tar
även upp följande frågor: Vilka förväntningar hade företagen innan implementationen av
miljöledningssystemet och har dessa förväntningar uppfyllts? Har den kostnad miljöledningssystemet
skapat uppvägts av de ekonomiska fördelar miljöledningssystemet skapat. Hur har företagens
miljöpåverkan förändrats efter införandet av miljöledningssystemet? Undersökningen visar att
miljöledningssystemet medfört ett förändringar för företagen till exempel bättre miljötänkande och
rutiner för miljöarbete, kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar och positivt inställda medarbetare.
Nyckelord: ISO 14001, miljöledningssystem.
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1 Inledning

Företag har en längre tid arbetat med kvalitet för att deras kunder ska vara nöjda. Numera
kräver allt fler kunder att företagen även skall värna om miljön och ha ett aktivt miljöarbete.
Till en början var frågor om kvalitet och miljö helt skilda åt, men numera ingår enligt
Engblom (1997) miljön i kvalitetsbegreppet. En produkt som smutsar ner miljön när den
används eller vid tillverkningen eller är svårhanterad ur avfallspunkt kan inte anses vara
kvalitetsmässigt korrekt.

I och med industrialismen ökade människans utnyttjande av naturresurser, vilket ledde till att
spridning av miljöfarligt avfall ökade. Det tog dock tid innan de miljöproblem som följde
uppmärksammades. Under 60-talet uppmärksammades miljöfrågorna och den moderna
miljödebatten fick fäste. Under 80-talet ökade enligt Gillberg (1999) konsumenternas
miljömedvetenhet kraftigt och de påverkade naturligtvis många företag. Idag driver allt fler
företag något slags miljöarbete och många väljer att följa någon form av riktlinjer för hur ett
miljöarbete skall gå till. Dessa riktlinjer finns upptagna i olika miljöstandarder som ett företag
kan välja att certifiera sig för. I Sverige finns miljöstandarderna ISO 14000 och EMAS.

ISO 14000 består av ett flertal olika standarder som täcker olika områden. Bland annat ingår
standarden ISO 14001 som kom 1996. Mot standarden kan företag införa och certifiera ett
miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är en arbetsmodell som skall hjälpa företaget
att genomföra miljöarbetet på ett systematiskt sätt. EMAS är en förordning som gäller i EU-
länder, där man liksom i ISO 14001 inför ett miljöledningssystem (Henricsson, Piper &
Ryding, 2000).

Att införa ett miljöledningssystem är en process som innehåller många steg, vilka tar tid samt
kostar mycket pengar att genomföra. Resurser som exempelvis arbetskraft kan vara svåra att
avvara speciellt för mindre företag och i många fall satsar de enligt Löfqvist et al. (2000)
någon eller några procent av sin omsättning. Det är därför viktigt att miljöledningssystemet
fungerar som det är tänkt och att det ger företaget fördelar som uppväger investeringen.

Syftet med rapporten är att undersöka vilka förändringar företagen har upplevt efter
införandet och certifieringen av miljöledningssystemet. För- respektive nackdelar
miljöledningssystemet har fört med sig ska kartläggas. Rapporten skall även kort redogöra för
på vilka områden företagen minskat sin negativa miljöpåverkan. Vidare skall rapporten
redogöra för om företagen upplever att de ekonomiska fördelarna uppväger de kostnader
miljöledningssystemet skapat, samt om miljöledningssystemet uppfyllt de förväntningar
företaget hade på det innan implementeringen.

Anledningen till att jag väljer ISO 14001 som problemområde är att jag anser att företagen
måste värna om miljön för att jordens invånare skall kunna ha en framtid. Jag anser att oavsett
vilken bransch företaget tillhör är det viktigt att arbeta med miljöanpassning av företaget.
Förhoppningsvis kan jag visa att företag har mycket att vinna på att införa ett
miljöledningssystem och kanske kan företag som funderar på att införa ett
miljöledningssystem ha nytta av rapporten i sitt beslutstagande.
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2 Bakgrund

Nedan beskrivs miljötänkandets historia och hur miljöarbete kan bedrivas på företag idag. I
kapitlet beskrivs även miljöstandarderna EMAS och ISO 14000, i vilken ISO 14001 ingår,
som företagen kan välja att arbeta efter i sitt miljöarbete, samt tidigare forskning på området.

2.1 Kvalitet och miljö

Att se till att verksamheten fungerar för att få nöjda kunder är enligt Engblom (1997) en
självklarhet för företag idag. Engblom menar vidare att tillfredsställa kunders behov så långt
som möjligt vare sig det gäller produktens utformning, hantering, leverans, service eller att se
till att den inte påverkar miljön negativt idag är ett viktigt arbete för företag. Ett stort antal
företag ägnar sig idag åt någon form av strukturerat kvalitetsarbete. Ett av skälen är att många
kunder kräver att deras underleverantörer ska ha ett certifierat kvalitetssystem. För att kunna
överleva på marknaden har därför många företag blivit tvungna att certifiera sitt
kvalitetssystem efter någon standard, till exempel ISO 9000.

Standarddefinitionen av kvalitet är enligt Engblom (1997, s.6):

Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga
att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.

Det innebär att produkten, som kan avse en vara eller en tjänst, skall tillfredsställa de behov
som kunden anser sig ha, vare sig de är direkt uttalade eller ej.

Företag har även i allt större utsträckning börjat intressera sig för miljön och minska sin
negativa miljöpåverkan. När det gäller miljö i företag skiljer man enligt Karpensjö (1992) på
yttre och inre miljöpåverkan. Yttre miljöpåverkan definieras som utsläpp till luft och vatten
från företaget och inre miljöpåverkan handlar om företaget arbetsmiljö.

Utvecklingen inom kvalitets- och miljöområdet har skett stegvis och frågor om miljö och
kvalitet var till en början skilda åt. Numera ingår enligt Engblom (1997) miljön i
kvalitetsbegreppet. Engblom menar att om ett företag tillverkar en produkt som smutsar ner
miljön när den används eller vid tillverkningen eller är svårhanterad ur avfallssynpunkt inte
kan anses vara kvalitetsmässigt korrekt. Inte bara tillverkande företag utan även tjänsteföretag
och offentliga verksamheter kan påverka miljön.

2.2 Historia kring miljöarbete

Människan har enligt Rasmusson (1998) alltid påverkat sin omgivning och utnyttjat de
resurser som funnits. Påverkan blev ganska måttlig så länge det bara fanns enkla redskap till
sin hjälp. I och med industrialismens genombrott fick människan stora möjligheter att utnyttja
jordens resurser. Resurser i form av metaller, olja, virke och livsmedel kunde lättare och
snabbare tas fram med den nya teknik som togs i bruk i början av 1800-talet. Denna ökade
användning av resurser har lett till att andelen avfallsprodukter från människans verksamhet



2 Bakgrund

3

ökat. Spridandet av detta avfall tillsammans med det ökade uttaget av resurser från naturen
har enligt Rasmusson (1998) lett till att alla naturområden på jorden påverkats negativt på
något sätt och stora naturområden har förstörts

Jepson (1997) menar att de miljöproblem vi står inför idag är av skiftande karaktär och
omfattning. Författaren säger vidare att det är vanligt att skilja mellan lokala, regionala och
globala miljöproblem. Lokala miljöproblem har begränsad geografisk utbredning. Ett
exempel är övergödning av en sjö på grund av tillförsel av fosfor via avloppsvatten eller
avrinning från åkrar runt sjön. Regionala miljöproblem drabbar större områden. I
Skandinavien är försurningen ett stort problem idag. Försurning av mark och vatten medför
skogsskador över stora områden samt skador på fisk och andra organismer i vattnet. De
främsta orsakerna till försurningen är förbränningen av fossila bränslen inom bilismen och
industrin. Den så kallade drivhuseffekten anses vara ett av de viktigaste globala
miljöproblemen. Drivhuseffekten är en långsam uppvärmning av atmosfären som beror på att
koldioxid och andra gaser, som bildas vid förbränning av fossila bränslen, hindrar jordens
värmestrålning från att ta sig ut genom atmosfären. Även uttunningen av ozonskiktet, som
beror på utsläpp av freoner, är ett betydande miljöproblem globalt sett (Jepson, 1997).

Redan under 40- och 50-talen kom larmrapporter om att det inte stod rätt till med miljön, men
det var inte förrän på 60-talet miljöfrågorna fick gehör. 1962 publicerades boken Silent
Spring, skriven av biologen Rachel Carson. Boken beskrev den negativa inverkan som den
ökade och okontrollerade användningen av bekämpningsmedel hade på naturen. Boken
utlöste den moderna miljödebatten och hjälpte till att skapa miljörörelser runt om i världen
(Gillberg, 1999).

Under 80-talet ökade konsumenternas miljömedvetenhet kraftigt enligt Gillberg (1999) och de
skapade en stor efterfrågan på miljöanpassade och miljömärkta produkter. I Sverige tog sig
till exempel oblekta kaffefilter från ingenstans till en marknadsandel på 40 % på ett halvår
(Karpensjö, 1992). Gillberg (1999) säger att det var konsumenternas krav som ledde till att
allt fler företag började intressera sig för miljöfrågor.

2.2.1 Miljöarbete i företag

Enligt SIS Forum (1998) ska företagets högsta ledning fatta det övergripande beslutet om att
ett miljöarbete skall genomföras. För att miljöarbetet skall bli framgångsrikt måste enligt
Rasmusson (1998) hela företaget vara engagerat i miljöarbetet och det är mycket viktigt att
ledningen klargör att miljöarbetet har hög prioritet. Är inte ledningen intresserad kan man inte
vänta sig att någon annan är det heller. Rasmusson (1998) menar vidare att företaget måste ha
en fungerande kommunikation både inåt mot medarbetarna och utåt mot myndigheter,
allmänhet, andra företag och övriga intressenter.

Thuning (1999) menar att det är viktigt att kväva miljöproblemen i sin linda. Detta betyder att
företagen ska förebygga miljöproblemen så långt som möjligt istället för att rätta till dem i
efterhand.

Till grund för ett seriöst miljöarbete måste ligga en arbetsmodell, som hjälper till att göra
miljöarbetet systematiskt, det vill säga göra rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. En sådan
modell kallas miljöledningssystem (SIS forum AB, 1998).
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Standarden ISO 14001 definierar miljöledningssystem på följande sätt (SIS Forum AB, 1998,
s.37):

"Den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar
organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser
för att utveckla, inför, uppnå, revidera och upprätthålla miljöpolicyn."

Grunden för alla miljöledningssystem är enligt Naturvårdsverket (2000) att företaget uppfyller
gällande miljölagstiftning. I övrigt finns inte några specifika nivåkrav för verksamhetens
miljöpåverkan. Det är upp till företaget att bestämma nivån för det egna miljöarbetet.

2.2.2 Varför miljöarbete i företag?

Det finns flera drivkrafter till att allt fler företag idag arbetar aktivt med sin miljöpåvekan.
Thuning (1999) nämner sex drivkrafter till varför företag väljer att miljöanpassa sig och
marknadsföra sig som miljövänliga:

• Följer lagar. Samtidigt som kunskaperna ökar om vilka skador vi utsätter naturen för,
skärps också lagstiftningen. Lagarna blir fler och straffen hårdare. Många företag väljer att
inte gå längre i sitt miljöarbete än vad lagen kräver.

• Kostnader. Att producera och återvinna avfall är dyrt. Genom att företagen utnyttjar
resurser bättre, till exempel minska spill och onödig energiåtgång, kan de göra stora
besparingar, både vad gäller pengar och miljö.

• Omsorg om miljön. Att visa omsorg om miljön är att sätta miljöfrågorna i första rummet
utan att lagen, ekonomin eller marknaden kräver det.

• Trovärdighet. Att visa sitt miljöengagemang och leva upp till miljömål är ett sätt för
många företag att marknadsföra sin trovärdighet.

• Kunder. Fler och fler av företagens kunder väljer bort varor och tjänster som uppfattas
som miljöförstörande. Ett gott miljörykte kan ge nya kunder och minska risken att förlora
gamla.

• Kreditvärdighet. Företag som bedriver ett aktivt miljöarbete har lättare att få lån och kan
få billigare försäkringspremier.
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2.3 Miljöstandarder

Företag kan välja att följa någon miljöstandard för att nå ett framgångsrikt miljöarbete. Enligt
SIS Forum (1998) är syftena med en miljöstandard i grunden fyra;

• Standarderna skall utgöra verktyg för att säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett
systematiskt och effektivt sätt.

• Standarderna skall säkerställa att miljöarbetet genom ständig förbättring leder till en
miljöanpassning som kontinuerligt minskar företagets totala miljöbelastning.

• Standarderna skall säkerställa att företagets ledning har god kontroll över miljöarbetets
utveckling både vad avser resultat och kostnader.

• Standarderna ger företaget en möjlighet att både internt och externt påvisa att miljöarbetet
bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt.

Fördelen med att arbeta enligt en standard och certifiera sig inom den är enligt Rasmusson
(1998) att företag och andra organisationer kan få en kvalitetsstämpel på sitt miljöarbete och
visa att miljöledningssystemet är uppbyggt på ett bra sätt.

Den första miljöstandarden, BS 7750, tillkom i England 1992. Den har idag till stor del ersatts
av EMAS och ISO 14000 (Rasmusson, 1998).

2.4 EMAS

EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, som på svenska översatts
till EU´s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Syftet med EMAS är att stimulera företag
att vidareutveckla sitt miljöarbete på ett systematiskt och enhetligt sätt utöver de krav som
miljölagstiftningen ställer. Enligt EMAS inför man ett miljöstyrningssystem, vilket är
detsamma som ett miljöledningssystem. Detta sker med ett detaljerat program med klart
utsatta mål, åtgärdsprogram och utvärdering av verksamhetens miljöpåverkan (Henricsson,
Piper & Ryding, 2000).

2.5 ISO 14000

Enligt Steger (2000) lade FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, grunden till arbetet med
att ta fram en miljöstandard för företag. Detta arbete utfördes av International Standardization
Organization och resulterade i ISO 14000 standarden.

ISO 14000 består av en serie standarder som skall hjälpa företag och organisationer att bygga
upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete för att kontinuerligt förbättra
dess miljöprestanda. Standardserien är uppdelad i en organisationsorienterad och en
produktionsorienterad del, med följande innehåll (Henricsson, Piper & Ryding, 2000):
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Organisationsorienterade standarder:
• Miljöledningssystem
• Miljörevision
• Miljöprestanda

Produktorienterade standarder:
• Miljömärkning och miljödeklarationer
• Livscykelanalys

2.5.1 ISO 14001

Enligt standarden ISO 14001 kan företag införa och certifiera ett miljöledningssystem. Nedan
beskrivs vad ett miljöledningssystem ska innehålla och hur det implementeras och sköts i
verksamheten enligt ISO 14001.

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innehåller 5 grundelement (Henricsson, Piper &
Ryding, 2000); upprätta en miljöpolicy, planera, genomföra, följa upp och kontrollera samt
förbättra miljöarbetet, enligt figur 1. Varje grundelement är i sin tur uppdelat i underrubriker
som i sin tur innehåller de 52 krav som företaget ska uppfylla. Enligt Thuning (1999) är en
mycket viktig tanke med ISO 14001 att företagets miljöarbete aldrig ska ta slut utan är en
ständigt pågående process.

Figur 1: Arbetsmodell för införande av miljöledningssystem (från Henricsson, Piper &
Ryding, 2000, s 41).

Nedan följer de steg som ska genomföras i arbetet med att skapa ett miljöledningssystem
enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är ett slags rättesnöre som ska visa vad företaget strävar emot, vilka principer
och visioner företaget har för sitt agerande. Miljöpolicyn ska grunda sig på de främsta
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miljöproblemen och vara anpassad till verksamheten. Det är högsta ledningen som har
ansvaret för att miljöpolicyn ska upprättas (Rasmussen, 1998).

Enligt SIS Forum AB (1998) utgör miljöpolicyn grunden för företagets övergripande och
detaljerade miljömål, samt inriktningen av hela miljöarbetet.

Planering

Miljöutredningen finns inte med i kravspecifikationen för ISO 14001, men är enligt Thuning
(1999) ett av de viktigaste momenten vid införandet av ISO 14001. Den syftar till att
kartlägga vilka miljöaspekter som är betydande för verksamheten, det vill säga ta reda på hur
företaget påverkar miljön och hur det berörs av lagar och förordningar på miljöområdet. Det
är viktigt att komma ihåg att det inte bara är den yttre miljöpåverkan som ska kartläggas, utan
även den inre miljöpåverkan, arbetsmiljön, ska undersökas och förbättras. Miljöutredningen
ligger till grund för företagets miljöpolicy och det fortsatta miljöarbetet (SIS Forum, 1998).

En miljöutredning bör, enligt Rasmusson (1998), bland annat innehålla;
• Företagets miljöaspekter, det vill säga delar av företagets aktiviteter/verksamhet,

produkter eller tjänster som har inverkan på miljön.
• Företagets effekt på miljön.
• Miljörisker. Miljöpåverkan från eventuella tillbud, olyckor och nödsituationer.
• Starka och svaga sidor inom verksamheten.
• Förbättringspotential.

Med hjälp av miljöpolicyn och miljöaspekterna från miljöutredningen formuleras enligt
Thuning (1999) de övergripande miljömålen. Ett övergripande miljömål beskriver i stora drag
vilka miljölöften som verksamheten ska uppfylla. De övergripande målen skall sedan
beskrivas mer detaljerat i de detaljerade miljömålen. Gillberg (1998) menar att under arbetet
med att formulera miljömålen är det viktigt att involvera anställda och andra intressenter, till
exempel facket. Gillberg menar vidare att alla miljömålen skall vara relevanta, konkreta,
mätbara och realistiska.

För att företaget ska kunna genomföra sina åtaganden måste det finnas ett
miljöledningsprogram för varje miljömål (Gillberg, 1998). Ett miljöledningsprogram ska,
enligt Henricsson, Piper & Ryding (2000), innehålla alla aktiviteter och projekt som skall
säkerställa att varje enskilt miljömål uppnås. Det ska även innehålla ansvarsfördelning samt
vilka resurser som krävs för att uppnå målen och vilken tidsplan som gäller.

Genomförande och drift

I det här steget ska miljöledningssystemet integreras i verksamheten och börja användas.

Rasmusson (1998) menar att kunskap är nyckeln till allt miljöarbete, därför skall företagets
personal engageras och utbildas inför det vidare arbetet med att få in miljöledningssystemet i
verksamheten. Under genomförande fasen skall enligt Henricsson, Piper & Ryding (1998)
även roller ansvar och befogenheter för olika funktioner i verksamheten definieras och
dokumenteras i miljöledningssystemet för att underlätta effektiv miljöledning. Vidare skall
dokumentation över hur miljöledningssystemet är uppbyggt och fungerar upprättas.
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Följa upp och kontrollera

För att företaget skall veta var det står ur miljösynpunkt behöver dess miljöpåverkan och
miljöprestanda mätas och övervakas regelbundet. Mätningarna och övervakningen ska
användas till att kontrollera, mäta och följa upp miljömålen (Rasmusson, 1998).

Avvikelser från miljöledningssystemet måste enligt Henricsson, Piper & Ryding (2000)
korrigeras och förebyggas. Därför ska rutiner finnas för att beskriva ansvar och befogenheter
för att hantera avvikelser. De åtgärder som vidtagits skall dokumenteras.

Miljörevision utförs enligt Gillberg (1998) för att se om miljöarbetet har utförts på ett korrekt
och effektivt sätt. De resultat som företaget har uppnått på miljöområdet jämförs med
miljöpolicyn och de miljömål som ställts upp. Revisionen syftar till att ge underlag för
förbättringar av miljöarbetet.

Miljörevision bör göras med regelbundna intervaller och ska vara beroende av vilken
miljöpåverkan företaget har. Revision bör också genomföras när verksamheten ändras. En
plan för hur ofta revisioner bör utföras kan sättas upp. Den som utför revisionen skall vara
oberoende, objektiv, opartisk och ordentligt utbildad inom miljöområdet. I praktiken baseras
många av de beslut som högsta ledningen fattar på rapporer från revisionerna och därför är det
viktigt att de utförs på ett riktigt sätt (Rasmusson,1998).

Resultatet av miljörevisionen kan enligt Gillberg (1998) sammanfattas i en miljöredovisning.
Miljöredovisningen kan användas internt i förbättringsprocessen, men även som ett verktyg
för att visa sitt miljöarbete för allmänheten.

Förbättra

Förbättra är det sista grundelementet och innehåller endast en underrubrik: Ledningens
genomgång. Syftet med ledningens genomgång är enligt Henricsson, Piper & Ryding (2000)
att högsta ledningen ska träffas regelbundet och utvärdera hur väl systemet passar för
verksamheten och ta beslut om förändringar av systemet och om nya miljömål.

2.6 Certifiering

Standarden ISO 14001 utgör den kravspecifikation som ett företag måste uppfylla för att bli
certifierat. Enligt Miljöledningsmarknaden (2000) är drygt 1300 företag certifierade för ISO
14001 (2001-01-21). Figur 2 åskådliggör de steg som leder till en certifiering enligt ISO
14001.

Rasmusson (1998) säger att miljöledningssystemet bör ha varit igång ett tag innan företaget
tar steget fullt ut och väljer att certifiera sig, eftersom man då hinner upptäcka eventuella fel
som behöver åtgärdas för att miljöledningssystemet skall bli godkänt. Tre månader anser
författaren vara ett minimum.

När företaget valt att ta steget och certifiera sig, skickas en ansökan till ett certifieringsföretag
som kan utföra certifieringen. Innan certifieringsrevisionen utförs kan företaget enligt Semko-
Dekra (2000) välja att genomgå informationssamtal, dokumentgranskning och en förrevision,
för att upptäcka eventuella avvikelser som behöver åtgärdas. Dessa steg är frivilliga.
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Certifieringsrevisionen utförs av en utomstående person från ett certifieringsföretag och är en
djupgående granskning av företagets dokumentation, rutiner och processer. Här kontrolleras
att företaget uppfyller alla de krav som finns i ISO 14001 standarden. Om resultatet är
godkänt utfärdas ett certifikat. Godkänns inte miljöledningssystemet har företaget en ny chans
att rätta till felen och bli godkända vid en efterrevision (Semko-Dekra, 2000).

Certifikatet är bara en början av en konstant process av förbättring och revision, där nya mål
sätts upp och tidigare mål nås. Om företaget inte lyckas att upprätthålla miljöarbetet och nå
sina mål, förlorar företaget sitt certifikat vid en extern redovisning (Gillberg, 1998).

Figur 2: Certifieringsprocessen vid certifiering enligt ISO 14001 (Gillberg, 1999, s.129).

Det finns tre sätt på vilken en certifiering kan ske; tredjepartscertifiering,
andrapartscertifiering eller egendeklaration (SIS Forum, 1998).

Vid en tredjepartscertifiering erhålls ett certifikat efter det att en extern miljörevisor reviderat
företagets miljöarbete mot kravspecifikationen i ISO 14001 och funnit att
miljöledningssystemet motsvarar specifikationens krav.

Andrapartscertifiering kan göras av större företag som ställer specifika miljökrav på sina
underleverantörer och därefter certifierar dessa.
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Ett företag kan välja att inte låta certifiera sitt miljöledningssystem formellt, men redovisa en
försäkran om att verksamheten motsvarar miljöstandardens krav - en så kallad
egendeklaration.

Processen mot certifiering är kostsam och kräver resurser som arbetskraft för företagen.
Enligt de samtal jag hade med företag innan själva undersökningen, tar hela processen, från
beslut att införa miljöledningssystemet till certifiering cirka ett år och kostar någonstans
mellan 150 000 och 300 000 kronor för små1 företag. Enligt Löfqvist et al. (2000) får små och
även medelstora företag i flera fall satsa flera procent av sin omsättning.

2.7 Tidigare arbeten

Miljöledningsmarknaden presenterar på sin hemsida en undersökning av Görtz (1999) om
företags erfarenheter av och med ISO 14001. Han har bland annat undersökt anledningarna
till att företag har certifierat sig. Det visade sig att cirka hälften av företagen i undersökningen
har angett externa faktorer som markandskrav och konkurrensfördelar som anledningar. En
fjärdedel har angett interna faktorer som effektivitet och systematik i arbetet. Ytterligare cirka
en fjärdedel anger att införandet var ett krav från ägaren. Vidare menar Görtz att mindre
organisationer i högre grad angett externa faktorer som grund för införande och certifiering än
större organisationer.

Löfnertz (1998) har skrivit sitt examensarbete om standarden ISO 14000. Hon har presenterar
ett antal frågeställningar som hon undersökt genom att främst intervjuat medelstora företag.
Löfnertz har, liksom Görtz (1999) valt att undersöka anledningarna till att företag certifierar
sig för ISO 14001. Företagen har angett anledningarna:
• Det ligger i tiden att miljöcertifiera sig
• Ekonomiska aspekter (ökad försäljning och minskat materialspill)
• Krav från intressenter

Lörnertz (1998) nämner också fördelar som en certifiering kan ge företag och de problem som
kan förekomma under arbetet med ISO 14001. Fördelarna är bland annat effektivare
produktion och minskad energiförbrukning, ökad försäljning och effektivare rutiner.
Problemen är att företagen har svårt att avvara personal till projektet och investeringen kostar
mycket pengar, samt att det kan finnas svårigheter att införa systemet.

Löfnetz menar vidare att de flesta företag som certifierar sig för ISO 14001 är också ISO 9000
certifierade. Men att företagen som är ISO 14001 certifierade även är EMAS registrerade är
inte så vanligt, då företag inte anser att EMAS registreringen kan tillföra dem något.

Dalhammar (2000) presenterar en undersökning om företags kostnader för att
implementera/certifiera och underhålla sitt miljöledningssystem. Figur 3 visar
medelkostnaden för företag med 50 anställda och en årsomsättning om 50 miljoner svenska
kronor.

1 Företag med 15 till 50 anställda
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Typ av kostnad
Arbetstimmar/
Kostnad SEK

Internt arbete för implementering 1350 h

Konsultkostnader 115 000 SEK

Certifieringskostnad 70 000 SEK

Internt arbete för underhåll 700 h/år

Regelbundna externa revisioner 38 000 SEK/år

Tabell 1: Medelkostnad för implementering, certifiering och underhåll av
miljöledningssystem (efter Dalhammar, 2000, s.37)

Detta betyder att företaget spenderar 0,4% av årsomsättningen och 1,5% av de årliga
arbetstimmarna för att implementera och certifiera systemet och 0,08% av årsomsättningen
och 0,8% av arbetstimmarna för underhåll av systemet.

Samma studie presenterar även kostnaden för företag med 10 anställda till 1,5% av
årsomsättningen och 6% av arbetstimmarna för implementering/certifiering och 0,3% av
årsomsättningen och 3% av arbetstimmarna för underhåll av systemet.

Figur 4 visar kostnader för implementering och certifiering per anställd i företag med olika
storlek.

Antal anställda Kostnad för implementering
och certifiering per anställd

Kostnad för underhåll av
MLS per anställd och år

<19 37 000 SEK 2 200 SEK

20-49 10 000 SEK 1 800 SEK

50-110 4 000 SEK 700 SEK

Tabell 2: Kostnader för implementering och certifiering per anställd (enligt Dalhammar,
2000, s.28)

Figur 4 visar tydligt att små företag betalar proportionellt mycket mer än större företag för
implementering, certifiering och underhåll av miljöledningssystemet.

Dalhammar (2000) menar att de interna arbetstimmarna utgör den högsta kostnaden för små
företag. Trots att certifieringskostnaden oftast inte är den största kostnaden oroar den ändå de
mindre företagen, eftersom den betalas vid ett enda tillfälle.

Dalhammar (2000) anser vidare att kostnaderna för implementering och certifiering kommer
minska i framtiden. Bland annat på grund av att de interna arbetstimmarna antagligen kommer
sjunka då fler guider och manualer inriktade på olika branscher skapas och konkurrensen
mellan certifieringsföretagen kommer öka och på så sätt pressa ner priset.
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3 Problembeskrivning

Sedan ISO 14001 introducerades 1996 har standarden blivit allt vanligare i Sverige, men
att införa ett miljöledningssystem och certifiera detta är en kostsam process. Processen tar
ungefär ett år och det krävs resurser som tid och arbetskraft. Enligt Löfqvist et al. (2000) är
ISO 14001 en stor investering, speciellt för mindre företag och det händer att dessa företag
satsar flera procent av sin årsomsättning. Därför är det intressant att undersöka vad
investeringen har givit dessa företag och om företagen anser att investeringen "var/är värd sitt
pris".

Implementering och certifiering av ett miljöledningssystem kan ge många fördelar för
företaget, men kan miljöledningssystemet även skapa problem och ha negativa effekter på
företaget? Vilka fördelar har miljöledningssystemet givit företaget? Har till exempel
kostnaderna minskat eller konkurrenskraften ökat? Har införandet av miljösystemet även fört
med sig nackdelar för företaget, till exempel, ökat pappersarbete och mycket extra arbete för
att hålla systemet igång?

Ett miljöledningssystem är som sagt en stor investering. Förutom att det kostar att införa
systemet och certifiera det, kostar det enligt Löfqvist et al. (2000) att driva det i
verksamheten. Miljöledningssystemet kan medföra vissa ekonomiska fördelar för företaget.
Anser företagen att investeringen uppvägs av de eventuella ekonomiska fördelar som
miljöledningssystemet medfört?

Företagsledningen borde haft några förväntningar på miljöledningssystemet innan det
installerades; Vad trodde de miljöledningssystemet skulle ge företaget, vilka förändringar
förväntade de sig? I och med att frågan vilka förväntningar företaget hade på sitt
miljöledningssystem ställs, blir det naturligt att fråga om miljöledningssystemet nått upp till
dessa förväntningar.

ISO 14001 är i första hand ett verktyg som ska strukturera företagets miljöarbete och hjälpa
företaget att minska sin negativa miljöpåverkan. När företaget infört sitt miljöledningssystem
förväntas företaget minska sin belastning på miljön. Har företagets miljöpåverkan minskat
och i sådana fall på vilka områden?

3.1 Frågeställningar

Utifrån ovanstående diskussion har jag valt att undersöka följande huvudproblem:

• Vilka förändringar har det certifierade miljöledningssystemet medfört för företag?

Jag ämnar undersöka följande delproblem som skall hjälpa mig lösa huvudproblemet:

• Vilka för- och nackdelar upplever företag efter införandet av miljöledningssystemet?

• Har miljöledningssystemet uppfyllt de förväntningar som företagen hade innan
implementeringen?

• Hur har företagens miljöpåverkan förändrats efter införandet av miljöledningssystemet?
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• Anser företaget att den kostnad miljöledningssystemet medfört uppvägs av de eventuella
ekonomiska fördelar miljöledningssystemet skapat?

3.2 Avgränsning

De företag som berörs av undersökningen kommer att vara mindre företag med mellan 15 och
50 anställda. Företagen kommer att vara belägna runt Skövde och vara ISO 14001
certifierade. Förutom att kartlägga de förväntningar företagen hade på miljöledningssystemet
och om dessa har uppfyllts kommer jag även undersöka om systemet medförde förändringar
som företaget inte hade förväntat sig. Eftersom ISO 14001 har som huvudsyfte att minska
företagets negativa miljöpåverkan har jag valt att endast kort undersöka hur företagets
miljöpåverkan förändrats efter införandet av miljöledningssystemet och om företagets
produkter blivit miljövänligare. Jag ämnar även ta reda på vilken typ de ekonomiska fördelar
miljöledningssystemet skapat är av.

3.3 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att få reda på vilka förändringar införandet och certifieringen av ett
miljöledningssystem innebär för mindre företag. Och om dessa förändringar ger företaget
fördelar, till exempel vad gäller konkurrenskraft och kostnadsreduceringar. Jag räknar med att
miljöledningssystemet har givit företaget flera fördelar. Certifieringen kan kanske även
medföra vissa nackdelar för företagen.

Undersökningen skall också ge svar på vilka förväntningar företagen hade på
miljöledningssystemet innan det implementerades och om dessa förväntningar har uppfyllts.

I och med att ett miljöledningssystem införts förväntas att företagens miljöpåverkan minskar
och undersökningen ska visa hur och på vilka områden företagens miljöpåverkan har
förändrats.

Huruvida företagens miljöledningssystem har uppvägt de kostnader som det skapat kommer
troligtvis bli svårt att mäta i siffror, speciellt i mindre företag, som troligen inte har gjort
någon kalkyl på detta. Dessutom är en kalkyl ofta svår att utföra då det kan vara svårt att
hänföra vissa ekonomiska vinningar till miljöledningssystemet. Jag räknar med att denna
delfråga ändå kan besvaras då de personer som är insatta i företagets ekonomi vet ungefär hur
miljöledningssystemet påverkat företagets ekonomi.
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4 Metod

Detta kapitel beskriver de angreppsätt samt de metoder och tekniker som är relevanta för att
lösa arbetets problemformuleringar. Vidare kommer jag redogöra för vilken metod, teknik
och angreppssätt som kommer att användas.

4.1 Olika typer av undersökningar

Det finns många olika typer av undersökningar. Enligt Patel & Davidson (1994) kan de flesta
undersökningar klassificeras utifrån hur stor kunskap som redan finns om problemområdet
innan undersökningen startar.

Explorativa undersökningar används enligt Patel & Davidsson (1994) då kunskapen om det
som skall undersökas är bristfällig. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att
inhämta all den kunskap som är möjlig om ett begränsat problemområde. Enligt Winter
(1978) används flera olika tekniker för att kunna belysa problemområdet allsidigt och hitta ett
sammanhang mellan olika aspekter.

Deskriptiva undersökningar används när det redan finns en mängd kunskap om det
problemområde som skall undersökas. De beskrivningar undersökningen tar fram kan röra
förhållanden som redan har ägt rum, det vill säga beskrivningar av dåtid, eller beskrivningar
av förhållanden som existerar just nu, det vill säga nutid. Vid deskriptiva undersökningar
undersöks en avgränsad del av ett problemområde detaljerat och grundligt och endast en
teknik används för att samla informationen (Patel & Davidson, 1994). Den här
undersökningen är av deskriptiv art, då det redan finns viss kunskap inom ämnesområdet,
samt att både dåtid och nutid undersöks.

4.2 Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning

Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning klassificeras enligt Patel & Davidson (1994)
efter det sätt som information insamlas, bearbetas och analyseras. Vid kvantitativt inriktad
forskning använder man sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Förenklat kan det
sägas att om undersökaren är intresserad av svar på frågor som ”Var?, Hur? och Vilka är
skillnaderna?” bör han använda sig av kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 1994).

Vid kvalitativt inriktad forskning används verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 1994).
Denna typ av forskning passar bra då vi är intresserade av att förstå och tolka människors
upplevelser eller när undersökningen ska besvara frågor av typen: "Vad är detta? Vilka är de
underliggande mönstren?". Med kvalitativa undersökningar kan undersökaren skaffa sig en
djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta blir resultatet när en undersökning
görs med kvantitativa metoder.

De båda ovan nämnda forskningsinriktningarna framställs ofta som helt oförenliga,
vilket dock inte är fallet i praktiskt forskningsarbete. Forskning som i huvudsak är kvantitativt
inriktad har ofta inslag av verbala analyser, likaväl som kvalitativt inriktad forskning har
inslag av statistiska analyser (Patel & Davidsson, 1994).
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Eftersom företagens åsikter och erfarenheter med och av miljöledningssystem skall
kartläggas, är en kvalitativt inriktad metod för att bearbeta materialet lämplig. Studien syftar
inte till att ta fram skillnader mellan företag, därför passar inte kvantitativa metoder.
Det finns kvantitativa inslag i undersökningen, till exempel kostnadsuppgifter och tidsåtgång
för miljöledningssystemet, men till allra största del har jag använt mig av kvalitativt inriktad
forskning.

4.3 Val av undersökningsmetod

Patel & Davidson (1994) nämner bland annat fallstudie och survey-undersökning som
undersökningsmetoder. Dessa metoder kan vara lämpliga för att undersöka
problemformuleringar.

En fallstudie innebär att man undersöker ett fåtal objekt, till exempel patienter, företag eller
beslutssituationer, i en mängd avseenden. Det vill säga man studerar få fall ur många aspekter
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). Fallstudier är användbara då processer och
förändringar ska studeras. Vid fallstudier utgår man enligt Patel och Davidson (1994) från ett
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Vid denna typ av
utredning kan utredaren enligt Dawson (2000) använda sig av intervjuer, enkäter,
observationer eller observation av dokument.

I en survey-undersökning används en större avgränsad grupp för att genomföra en
undersökning. Undersökningen kan ske med hjälp av frågeformulär eller intervjuer. Denna
typ av undersökning används när frågor som rör vad, var, när och hur ska besvaras. Det är
viktigt att de personer som väljs ut ger en bild av de verkliga förhållandena.

Fallstudie kunde användas till att exempel studera certifieringsprocessen i företaget, men detta
skulle ta alldeles för lång tid, då denna tar cirka ett år. Jag anser att information som
efterfrågas lättare nås genom en survey-undersökning med till exempel vanliga intervjuer.

4.4 Datainsamlingstekniker

Det finns olika tekniker för att samla in information i en undersökning. För att kunna besvara
problemformuleringen i kapitel 3 finns det två tekniker som är aktuella. Dessa är intervju och
enkät

4.4.1 Intervju och Enkät

De båda teknikerna intervju och enkät syftar till att insamla information med hjälp av
frågor som ställs till en intervjuperson. Skillnaden mellan dem är att en intervju sker
personligen mellan en intervjuare och den som ska intervjuas, men även kontakt via telefon
kan användas. Vid en enkät däremot sker oftast ett utskick av frågeformulär som ska besvaras
av de som är berörda (Patel & Davidson, 1994).

I de fall då frågor används för informationsinsamling måste en undersökare tänka på två
aspekter (Patel & Davidsson, 1994). Dels måste undersökaren tänka på hur mycket ansvar
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intervjuaren ska ha när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Detta kallas
grad av standardisering. Den andra aspekten gäller i vilken grad intervjupersonen ska kunna
tolka frågorna fritt beroende på intervjupersonens egen bakgrund och inställning. Detta kallas
grad av strukturering.

I en intervju som är ostandardiserad kan intervjuaren själv formulera frågorna och han
kan ställa frågorna i den ordning han tycker passar bäst för intervjupersonen. I en
standardiserad intervju använder intervjuaren ett fastställt intervjuschema där alla frågor och
deras ordningsföljd är bestämda i förväg. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet
svarsutrymme för intervjupersonen att svara inom. Svarsutrymmet i en ostrukturerad intervju
är helt fritt för den intervjuade.

Enligt Patel & Davidson (1994) skall syftet med intervjun eller enkäten klargöras för den som
skall besvara frågorna. Det är även viktigt att intervjuaren från början talar om för den som
ska intervjuas att hans bidrag är viktigt för undersökningen. Ytterligare en sak som måste
klargöras innan intervjun börjar är på vilket sätt den intervjuade personens bidrag kommer att
användas, om det kommer att vara konfidentiellt eller ej.

Frågeformulär lämpar sig enligt Winter (1978) bäst när man vill nå fler människor än vad som
är möjligt vid intervjuer och när man på förhand vet vilka uppgifter man behöver, samt när
dessa uppgifter låter sig formuleras som någorlunda entydiga frågor. Med frågeformulär kan
man nå relativt många människor och man slipper intervjuareffekten.

Enkäter kan användas för att få svar på problemställningen. Man kan nå många företag i hela
landet men jag anser ändå att i en enkätundersökning finns det risk för att svarsfrekvensen blir
låg och svar uteblir, då många företag kan tycka att frågorna är för många och kräver för
långa svar.

Jag tycker att fördelen med intervjuer är att det går att få en personlig kontakt med
personen som intervjuas. Detta gör att det går att se och höra intervjupersonens reaktioner vid
en besöksintervju. Genom att använda mig av intervjuer kan jag förklara oklarheter som finns
i frågorna för intervjupersonen, samt ställa följdfrågor vid behov. Enda nackdelen jag kan se
är att man måste kunna hitta en lämplig tidpunkt för intervjun som även passar respondenten.

4.4.2 Val av datainsamlingsteknik

Vid insamling av data har jag valt att använda mig av intervjuer, eftersom det är lätt att
omformulera och förklara frågor som den intervjuade inte anser sig förstå. Det blir även
lättare att följa upp frågor vid behov och få en djupare diskussion om vissa frågor om så
skulle behövas. Av de olika intervjuteknikerna har jag valt besöksintervju då jag anser att man
får bättre kontakt med den intervjuade, dels på grund av att han vet vem han har framför sig
och dels kan man ta tillvara den intervjuades kroppsspråk och reaktioner vid olika frågor. För
att alla företag ska besvara samma frågor har jag gjort strukturerade frågeformulär, där alla
frågor finns fördefinierade och ställs i samma ordning. Dock kan vissa följdfrågor uppstå som
inte finns med i frågeformuläret.

Det bästa alternativet till intervju är enkätundersökning, som jag uteslöt då jag skulle blivit
tvungen att ge flera svarsalternativ på olika frågor och dessa svarsalternativ är svåra att
förutse. Jag anser även att vid enkätundersökning finns det en risk att inte tillräckligt många
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svarar på enkäten, och av de enkäter som besvaras kommer vissa inte att komma tillbaka inom
den utsatta tiden. Det finns även risk att frågorna misstolkas och att svaren på dessa frågor blir
felaktiga.

Fallstudier uteslöts då det inte finns tid att genomföra dessa. Att göra en fallstudie på, till
exempel, certifieringsprocessen skulle ta över ett år. Dessutom är det inte denna ingående
information jag är intresserad av för att lösa mina frågeställningar.

4.5 Studiens reliabilitet och validitet

Vid en undersökning måste undersökaren veta vilken information som efterfrågas för att
kunna lösa problemställningarna och han måste ta fram denna information. Det är med andra
ord viktigt att veta att det som skall undersökas verkligen undersöks, det vill säga att
undersökningen har god validitet (Patel & Davidson, 1994).

Det finns två lättillgängliga sätt att bedöma ett mätinstruments validitet. Dessa sätt är att
säkerställa innehållsvaliditeten och den samtidiga validiteten. Innehållsvaliditet åstadkoms
genom att en logisk analys av innehållet i undersökningen genomförs. Den logiska analysen
bör göras av någon utomstående eftersom det inte är lätt att se sina egna fel. Den samtidiga
validiteten kan säkerställas genom att instrumentet som skall användas i undersökningen
testas på en grupp som liknar den riktiga undersökningsgruppen (Patel & Davidson, 1994).

Ett mätinstrument måste enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) ge tillförlitlig
information. Detta kallas reliabilitet. Vid intervjuundersökningar beror reliabiliteten till stor
del på intervjuaren. Patel & Davidson (1994) påpekar att när en intervjuare gör bedömningar
vid registrering av svar kan olika typer av fel uppträda i dessa. För att motverka detta kan
standardiserade intervjuer användas. Även intervjuareffekten påverkar reliabiliteten.

Vid intervjuundersökningen påverkas reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten till resultatet
och instrumentet som använts, av mig, intervjuaren. Detta förebyggs till en viss del då min
intervju görs strukturerad. Dessutom kommer jag som intervjuare ställa frågorna i en neutral
ton och återge respondentens svar så exakt som möjligt. Validiteten, det vill säga, rätt svar på
rätt frågeställning förebyggs genom att frågeställningen finns antecknad och ligger till grund
för övriga frågor som ställs under intervjun.
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5 Genomförande

Kapitlet beskriver vilka företag som intervjuats, hur företag och frågor till intervjuerna valts
ut och vad företagen har svarat vid intervjuerna.

5.1 Val av företag

Undersökningen avser företag med 15 till 50 anställda, som skall vara belägna runt Skövde.
Denna avgränsning gav 6 möjliga företag att intervjua. Av dessa kunde 5 företag intervjuas,
vilket jag anser vara ett tillräckligt antal för att kunna dra vissa slutsatser om företagens
erfarenheter av och med miljöledningssystemet. Antalet företag är rimligt med tanke på
tidsbegränsningen för rapporten. Jag fick tag i företagen genom att söka efter ISO 14001-
certifierade företag med 15 till 50 anställda på miljöledningsmarknadens hemsida.

5.2 Val av frågor

Det är viktigt att frågorna som ställs till de intervjuade verkligen besvarar
problemformuleringen. Jag valde att följa de råd som presenteras av Patel & Davidson (1994)
vid konstruktionen av frågorna till intervjun. Jag upplevde att det var svårt att formulera
frågorna på ett bra sätt, men efter ett par omformuleringar ansåg jag mig vara nöjd. Dessa
frågor skulle ställas till alla som intervjuades.

För att lättare kunna sätta mig in i företagets miljöarbete består inledningen av
frågeformuläret av några allmänna frågor, för att sedan ta upp de huvudfrågor som ska
besvara problemformuleringen.

Frågorna jag valt att använda mig av i intervjuerna finns i bilaga 1.

5.3 Genomförande av intervjuer

De intervjuer som genomfördes är besöksintervjuer. Anledningen till att besöksintervjuer
användes var bland annat att jag kunde förklara frågor som respondenten inte förstod och
ställa följdfrågor. Företagen kontaktades via telefon för att avtala tid för intervju. Jag
förklarade kort vad mitt arbete handlade om så att de skulle vara lite förberedda innan
intervjun Jag valde att intervjua den person på företaget som hade ansvar för företagets
miljöarbete och miljöledningssystem. Intervjuerna inleddes med en presentation av rapportens
syfte och vad som skulle tas upp under intervjun.

För att dokumentera mina intervjuer använde jag mig av anteckningar. Jag har inte antecknat
varenda intervju ordagrant, utan endast de svar som jag ansåg vara relevanta för
problemformuleringen har noterats. Jag har valt att inte använda mig av bandupptagning av
intervjuerna som hjälpmedel. Detta kan ha lett till att jag missat någon detalj i svaren, men i
gengäld kan respondenterna varit mer avslappnade under intervjuerna.
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5.4 Redovisning av svar

Nedan redovisas i sammanfattning de svar som företagen givit vid intervjuerna.

5.4.1 Ecco Finishing AB

Ecco Finishing AB tillverkar ytbehandlingsutrustning, till exempel lackeringssprutor och
andra tillbehör. De har 25 anställda och omsatte förra året cirka 35 miljoner kronor. Företaget
är beläget i Skara. Jag har intervjuat Jeanette Rosér som är marknadschef, samt kvalitets- och
miljösamordnare på företaget.

Arbetet med ISO 14001 började i september 1999 och drygt ett år senare, i december 2000,
erhöll de certifikatet från Semko-Dekra. Anledningen till att de valde att införa ett
miljöledningssystem och certifiera detta var att de förväntade sig att det skulle ge dem
marknadsmässiga fördelar.

För- och nackdelar

De fördelar miljöledningssystemet gett företaget är:
• Bättre hantering av miljöfarliga ämnen
• Kostnadsbesparingar i form av energibesparingar och effektivare avfallshantering
• Lättare följa lagar

Företaget anser även att deras kunder är mer positivt inställda till företagets miljöarbete, dock
tror de inte att miljöledningssystemet lockat nya kunder till företaget. Systemet har heller inte
hjälpt företaget att behålla gamla kunder, då det inte finns några krav från kunder om
miljöcertifiering.

Även personalen på företaget har påverkats positivt. Det har över lag blivit bättre ordning
gällande hantering av färger och lösningsmedel, dock tycker personalen att
miljöledningssystemet medfört omständigare arbete för dem. En annan nackdel är att det är
svårt att få alla att verkligen följa de regler som ISO 14001 medfört.

Miljöpåverkan

Innan Ecco Finishing började arbeta med ISO 14001 förde de miljöarbete i företaget, dock
inte så strukturerat och målmedvetet som de gör nu.

Tack vare miljöledningssystemet har företaget förbättrat sin avfallshantering, de sorterar
olika material bättre och mer sopor kan återvinnas. De har fått rutiner för utsläpp av
lösningsmedel, vilket lett till att dessa utsläpp minskat. De tror även att risken för
okontrollerade utsläpp och olyckor minskat, samt att om en olycka skulle inträffa kommer de
negativa konsekvenserna för miljön och de anställda bli minimala, eftersom man har fått
rutiner för hur man ska agera vid olyckstillfällen.

Ecco Finishing anser även att deras produkter blivit mer miljövänliga. Detta tack vare att de
har ett livscykeltänkande vid utveckling av nya produkter. Ecco Finishing köper halvfabrikat
som de monterar ihop och de försöker välja leverantörer som är mer miljömedvetna och
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försöker påverka "fasta" leverantörer att bli det. Företaget försöker konstruera sina
färgsprutor så att de skall vara så resurssnåla som möjligt så att så lite färg som möjligt går
till spillo vid användandet.
Förväntningar

Innan arbetet med ISO 14001 hade påbörjats trodde Ecco Finishing att det skulle gynna
företagets marknadsföring och spara kostnader. Ecco anser att detta i stort sett uppfyllts av
miljöledningssystemet. Dock har inte systemet lockat så många nya kunder som förväntat.

Kostnader

Både för- och efterkalkyl har utförts och Ecco Finishing anser att den verkliga kostnaden för
investeringen stämmer överens med förkalkylen. Kostnaden för införandet och certifiering av
miljöledningssystemet uppgick till cirka 200 000 kronor. Den interna arbetstiden uppgick till
cirka 200 timmar. Hur många timmar det går åt per år för att underhålla systemet, anser
Jeanette Rosér, är svårt att svara på, eftersom miljöledningssystemet är integrerat med
kvalitetssystemet. Kostnaden för det årliga underhållet beräknas till 13 000 kronor.

Miljöledningssystemet har medfört ekonomiska vinster, bland annat i form av
kostnadsbesparingar. Andra vinster är svåra att härleda till miljöledningssystemet.

Ecco Finishing anser att den kostnad miljöledningssystemet skapat har uppvägts av de
ekonomiska vinster som erhållits. "Det har hittills gått plus minus noll", säger Jeanette Rosér.
Hon anser vidare att miljöledningssystemet, med hänsyn till alla för- och nackdelar, var värt
sitt pris.

5.4.2 AB Gunnar Pellvik

AB Gunnar Pellvik eller Pellviks, bedriver grossistverksamhet med tyngdpunkt på
grovemballage och hygienprodukter. Företaget ingår i en koncern som heter Nyblom
Gruppen, har 17 anställda och omsatte år 2000 cirka 70 miljoner kronor.

I Nyblom Gruppen ingår 4 företag och samtliga är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO
9002 och ISO 14001. Både kvalitets- och miljöcertifiering är en önskan från
koncernledningen. Inom Nyblom Gruppen finns en grupp som träffas regelbundet för att sätta
nya gemensamma och lokala kvalitets- och miljömål. Pellviks började arbeta med ISO 14001
som ett naturligt steg efter det att de blivit kvalitetscertifierade och fick sitt certifikat från
Semko-Dekra i november 1999.

För- och nackdelar

Företagets certifiering har medfört marknadsföringsmässiga fördelar. Kunder vet att företaget
är certifierat och det är positivt, men att företaget skulle fått nya kunder tror de inte enbart
beror på certifieringen, utan flera faktorer samverkar. Företaget har också fått bättre struktur
på miljöarbetet. Ännu har inga större kostnadsbesparingar gjorts, men man jobbar på att
sänka transportkostnader och kostnader för energiförbrukning och avfallshantering.

Pellviks anser att medarbetarna är positivt inställda till miljöarbetet och känner sig delaktiga i
det i och med att de själva får komma med förslag på förbättringar.
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Pellviks uppfattar inte att miljöledningssystemet medfört några problem eller nackdelar för
företaget. De tycker heller inte att det tar mycket tid att sköta systemet eftersom det är
integrerat med kvalitetssystemet.

Miljöpåverkan

Pellviks jobbade med miljön innan de införde ISO 14001. Bland annat arbetade de med
avfallssortering och saluförde miljömärkta produkter. Nu har de förbättrat avfallshanteringen
ytterligare. De har satt upp två mål som de har börjat åtgärda:

• Minska miljöpåverkan från transporter

• Minska energiförbrukningen

Många av företagets produkter var visserligen miljömärkta redan innan ISO 14001 infördes,
men de anser att deras produkter ändå blivit lite mer miljövänliga tack vare att de ställer
hårdare miljökrav på sina leverantörer.

Pellviks anser att engagemanget hos de anställda är stort. Till exempel har företagets egna
chaufförer bildat ett transportråd, där man arbetar med miljöfrågor.

Förväntningar

Pellviks förväntade sig att miljöledningssystemet skull hjälpa företaget att bli bättre ur
miljösynpunkt, att de skulle bidra till en renare miljö. Detta har till viss del uppfyllts men
företaget har ännu inte till fullo uppfyllt sina två stora miljömål (se punkterna under
miljöpåverkan), men räknar med att uppfylla dem.

Kostnader

Pellviks räknar med att det gick åt 300 interna arbetstimmar för att införa
miljöledningssystemet, och en arbetstimme värderas till 500 kronor. Detta medför en kostnad
på 150 000 kronor. Övriga kostnader beräknas till 75 000 kronor. Den totala kostnaden för
implementering och certifiering uppgick till 225 000 kronor. Underhållning av systemet
beräknas till 100 000 kronor per år.

Företaget anser inte att miljöledningssystemet ännu skapat några ekonomiska vinster,
åtminstone går det inte att härleda några vinster till miljöledningssystemet, men de anser
ändå att miljöledningssystemet så småningom kommer att löna sig ekonomiskt och att det var
värt sin kostnad.

5.4.3 Frebaco kvarn AB

Frebaco kvarn tillverkar spannmålsprodukter. Deras kunder är band annat ICA, Kooperativa
Förundet och Hemköp. De har 35 anställda och omsatte förra året 130 miljoner kronor. Jag
har intervjuat Ingegerd Ridebeck som är kvalitets- och miljöansvarig på företaget.
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Frebaco fick sitt certifikat i december 1999 efter att ha arbetat med ISO 14001 i cirka ett år.
Företaget såg certifikatet som en utvecklingsmöjlighet för företaget, samt att det skulle ge
konkurrensfördelar. Dessutom kommer Hemköp inom loppet av några år att kräva någon
slags miljöcertifiering hos sina kunder.

För- och nackdelar

De viktigaste fördelarna miljöledningssystemet medfört är en bättre miljööversyn i företaget.
"Vi vet hur vi påverkar miljön", säger Ingegärd Ridebeck. Vidare har konkurrensfördelar
gällande kunder erhållits. "Kunderna är intresserade av vår miljöcertifiering och snart
kommer Hemköp kräva att deras kunder är certifierade, så det är ju bra att vara ute i tid",
säger Ingegärd Ridebeck. Dock kan inga nya kunder härledas till miljöledningssystemet.
Genom att förbättra avfallshanteringen har kostnaderna för denna minskat. Vidare har de
anställda blivit mer miljömedvetna och tänker mer på miljön.

Företaget anser inte att miljöledningssystemet medfört några problem eller nackdelar för
företaget.

Miljöpåverkan

Innan företaget började arbeta efter ISO 14001 hade de inget miljöarbete. Nu har de minskat
sin negativa miljöpåverkan genom att samordna transporter och använda miljövänligare bilar.
Avfallshanteringen har förbättrats och man har bättre ordning på kemikalier och smörjmedel.
Frebaco anser inte att deras produkter blivit miljövänligare.

Förväntningar

Frebaco tycker inte att de hade några höga förväntningar på miljöledningssystemet innan det
implementerades, det enda de förväntade sig var att systemet skulle ge företaget
konkurrensfördelar i form av bättre reklam gentemot kunder. Denna förväntan har till viss del
uppfyllts. I övrigt tycker de att systemet har varit bättre än förväntat.

Kostnader

Den totala kostnaden för att införa och certifiera miljöledningssystemet uppgick till 224 000
kronor, inklusive kostnaden för interna arbetstimmar, som uppgick till 800 timmar. Det årliga
underhållet kostar 36 000 kronor.

Systemet har reducerat företagets kostnader, genom bättre avfallshantering. Frebaco tror att
systemet kommer att löna sig i förhållande till de kostnader det skapat och tycker att systemet
har varit värt sin kostnad om man ser till alla fördelar det gett.

5.4.4 Fonus Träindustri

Fonus Träindustri i Falköping tillverkar likkistor. Förutom kistor tillverkas också urnor,
ljusstakar, mullställ, kistbockar och flygemballage. Företaget levererar årligen 33 000 kistor
till Fonus 190 kontor i Sverige. Företaget har 28 anställda och omsatte förra året 58 miljoner
kronor.
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Våren 1999 började företaget med sitt arbete med ISO 14001 och i januari 2000 erhöll de
certifikatet från SP. Certifieringen var ett beslut från Fonus-koncernen.

För- och nackdelar

Den viktigaste fördelen miljöledningssystemet medfört är enligt Fonus Träindustri ett större
personalengagemang i miljöfrågor. Systemet har även medfört kostnadsbesparingar, genom
minskad el- och vattenförbrukning, samt att mindre mängder avfall går till deponering.

Fonus Träindustri tror dock inte att miljöledningssystemet medfört några konkurrensfördelar.
Det som företaget anser vara negativt med miljöledningssystemet är att det tar tid att sköta,
det blir ytterligare en arbetsuppgift.

Miljöpåverkan

Den miljökänsligaste delen i kistproduktionen är målningen och ytbehandlingen. All
ytbehandling görs idag med vattenburna lacksystem. Den ådermålning som sker på en del
kistor görs med en blandning av filmjölk och färgpulver.

Fonus Träindustri hade ett miljöarbete och en miljöpolicy innan ISO 14001, men detta var
inte strukturerat och fungerade mindre bra. Sedan införandet av miljöledningssystemet har
företagets nödlägesberedskap starkt förbättrats, avfallssorteringen har blivit effektivare och
man har minskat avfallet som går till deponering.

Företaget anser att deras produkter till viss del blivit miljövänligare. Man använde sig redan
tidigare av de vattenbaserade lackerna. Numera är det transporterna man försöker skära ned
på, genom att köpa material på så nära håll som möjligt.

Förväntningar

Det blev som förväntat mer arbete när det nya systemet installerades. En annan förväntning
som uppfyllts var att få större förståelse från koncernen avseende investeringar i miljön.

Kostnader

Kostnaden för att införa och certifiera systemet uppgick till 250 000 kronor exklusive eget
arbete. En uppskattning av det interna arbetets värde uppgår till 300 000 kronor, vilket ger en
total kostnad på 550 000 kronor. Kostnaden för att underhålla systemet uppgår till 60 000-
70 000 kronor per år.

Fonus Träindustri anser att systemet gett dem kostnadsbesparingar och de anser att kostnaden
för systemet var väl investerade pengar, då miljöledningssystemet skapat en vinst tack vare
kostnadsbesparingar som täcker kostnaderna för systemet och givit andra icke-ekonomiska
fördelar.

5.4.5 Lidköpings Byggvaror AB

Lidköpings Byggvaror säljer byggmaterial och produkter för hem och trädgård. De har 18
anställda och omsatte 52 miljoner kronor förra året.
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Företaget certifierades av Semko-Dekra i juni 1997. Anledningen till att de certifierade sig för
ISO 14001 var att kunder kommer att kräva det i framtiden och då är det bra att vara ute i tid.

För- och nackdelar

De fördelar miljöcertifieringen medfört är bland annat:
• Bättre miljötänkande i hela företaget
• Kostnadsbesparingar
• Konkurrensfördelar, kundernas leverantörsbedömningar ges bättre stöd

Lidköpings byggvaror tror även att certifieringen lett till att de har kunnat behålla gamla
kunder, som gärna ser att deras leverantörer är miljöcertifierade.

Företaget har haft sitt miljöledningssystem i snart fyra år, och tycker inte att det skapat några
större problem för företaget. Dock har pappersarbetet blivit lite mer komplicerat.

Miljöpåverkan

Företaget förde inget miljöarbete innan ISO 14001. Miljöledningssystemet har hjälpt
Lidköpings Byggvaror att förbättra sig på en rad olika områden gällande miljön:
Sopsorteringen har förbättrats, transporterna har blivit renare, energiåtgången har minskat,
mindre utsläpp av tvättmedel och kemikalier. Företaget tror inte att deras produkter blivit
miljövänligare.

Förväntningar

Företaget förväntade sig att miljöledningssystemet skulle hjälpa företaget att förbättra sin
miljöpåverkan. Vidare hoppades företaget att deras kunder skulle vara positiva till företagets
miljöarbete. Dessa förväntningar har till stor del uppnåtts anser företaget.

Kostnader

Lidköpings Byggvaror beräknar att kostnaderna för miljöledningssystemet uppgick till
195 000 kronor och för implementering och underhåll till 15 000 kronor per år. Dessa
kostnader kommer troligen att täckas genom kostnadsbesparingar som systemet medfört.
Liksom övriga företag i undersökningen tycker även Lidköpings byggvaror att
miljöledningssystemet har varit värt sitt pris.
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6 Analys

I detta kapitel kommer en analys av de olika huvudområden som finns i denna
undersöknings genomförandedel, kapitel 5, att presenteras.

6.1 För- och nackdelar med ett certifierat miljöledningssystem

Vilka fördelar har det certifierade miljöledningssystemet gett företagen?

De fördelar som de 5 företagen i undersökningen nämnt presenteras i tabell 1.

Typ av fördel Antal företag
Följer lagar 1
Bättre miljötänkande & rutiner 4
Konkurrensfördelar 3
Kostnadsbesparingar 3 (4)
Behållit gammal kund 1
Positiv påverkan på medarbetare 5

Figur 5: Fördelar med miljöledningssystem

Företagen i undersökningen har upplevt många av de fördelar som nämns i litteraturen. De
flesta företagen ansåg att miljöledningssystemet medfört någon form av konkurrensfördelar
för företagen. Till exempel nämnde företagen att deras kunder var positivt inställda till deras
miljöarbete och att vissa kunder hade miljöcertifiering som inköpsargument. Trots detta tror
ingen av företagen att de ännu fått några nya kunder tack vare miljöcertifieringen, med
undantag för ett av företagen, som säger att miljöcertifieringen tillsammans med andra
faktorer troligtvis givit företaget nya kunder. Ett av företagen säger att de tack vare
miljöcertifieringen har behållit kunder, då kunderna har krav eller kommer kräva att deras
leverantörer har ett certifierat miljöledningssystem. Det borde vara av stort värde för företaget
att kunna behålla gamla kunder, då det alltid är dyrare att locka nya än att få gamla att stanna
kvar.

En annan fördel tre företag nämnde, är att de fått, och ett fjärde räknar med att få,
kostnadsbesparingar. Detta främst tack vare minskad energiförbrukning och förbättrad
avfallshantering.

Enligt litteraturen får företag som inför ett miljöledningssystem ofta en bättre helhetssyn på
miljöfrågor och en naturlig del i ISO 14001 är ett bättre miljötänkande och rutiner för
miljöarbete i företaget. 4 av 5 företag har angett detta som en fördel för företaget. Dessa
rutiner hjälper i sin tur företagen att följa miljölagar.

Alla företagen är överens om att miljöledningssystemet har påverkat medarbetarna i företaget
positivt. Medarbetarna är positivt inställda till miljöarbetet och de känner sig delaktiga i
miljöarbetet, då de får bidra med egna förslag om förbättringar. Johnson (1997) nämner att
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ISO 14001 är ett bra medel för att engagera medarbetare inte bara i miljöfrågor utan även i
andra arbetsuppgifter.

Thuning (1999) säger att företag som bedriver ett aktivt miljöarbete har lättare att få lån och
kan få billigare försäkringspremier. Inget av företagen har fått någon respons från varken
banker eller försäkringsbolag. Vad detta beror på vet jag inte, men banker och
försäkringsbolag verkar måttligt intresserade av företagens miljöarbete. Om Banker och
företag bestämde sig att ge förmåner till miljöcertifierade företag tror jag det skulle uppfattas
som en stor fördel för dessa företag och en drivkraft till företag att införa ett aktivt miljöarbete
och certifiera sig enligt någon miljöstandard.

6.2 Nackdelar

Vilka nackdelar och problem har det certifierade miljöledningssystemet gett företagen?

Företagen nämner ganska få nackdelar eller problem med miljöledningssystemet. Två företag
anser att de inte upplevt några problem överhuvudtaget. Två av företagen nämner tidsåtgång
och krångligt pappersarbete som nackdelar. Ett av företagen nämner att det är svårt att få alla i
företaget att verkligen följa de regler som miljöledningssystemet medfört. Ingen av de tre
företagen anser att dessa problem är av större vikt.

6.3 Miljöpåverkan

Hur har företagens miljöpåverkan förändrats efter införandet av miljöledningssystemet?

Alla företagen har förbättrat sin negativa miljöpåverkan, vilket enligt litteraturen är
grundtanken med ISO 14001. De flesta företagen har åtgärdat liknande områden. Alla
företagen har effektiviserat sin avfallshantering på något sätt. Tre av företagen har minskat
utsläpp av kemikalier och tvättmedel och minskat på energiåtgången. Transporter och
nödlägesberedskap har även förbättrats av två företag. Tre av företagen anser att deras
produkter blivit mer miljöanpassade efter det att miljöledningssystemet införts. Detta tack
vare att företagen försöker välja leverantörer som är miljöanpassade. Ett av företagen nämner
livscykeltänkande vid utveckling av nya produkter som en anledning till miljövänligare
produkter. Ett annat företag köper material på nära håll för att minska transporterna. Även
företag som hade miljöanpassade produkter innan säger att deras produkter blivit mer
miljöanpassade.

Tre av företagen förde något slags miljöarbete innan de införde sitt miljöledningssystem, men
alla företag menar att detta miljöarbete var ostrukturerat och fungerade mindre bra. ISO
14001 har hjälpt företagen förbättra sitt miljöarbete genom nya rutiner. Detta tyder på att
företag som redan innan ISO 14001 arbetade med miljön kan förbättra sitt arbete ytterligare.
Förbättringspotentialen beror på hur väl fungerande och strukturerat miljöarbetet var innan.

6.4 Förväntningar

Har miljöledningssystemet uppfyllt de förväntningar som företagen hade innan
implementeringen?
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De förväntningar företagen hade på miljöledningssystemet innan det implementerades var att
det skulle ge konkurrensfördelar som bättre marknadsföring. Ett företag nämnde nöjda
kunder. Tre av företagen trodde att systemet skulle hjälpa dem förbättra miljön. Mer arbete
och kostnadsbesparingar har nämnts av ett företag.

Alla företagen anser att deras förväntningar uppfyllts helt eller till viss del. Ett av företagen
nämner att de trodde de skulle få ett antal nya kunder, vilket hittills inte skett. Företagens
förväntningar (och uppfylla förväntningar) följer till stor del de anledningar företag kan ha till
att arbeta med miljön enligt Thuning (1999). Företagen förväntar sig till största del positiva
förändringar och det är ju meningen att miljöledningssystemet skall ge dem fördelar. Endast
ett företag har förväntat sig något som kan uppfattas negativt, nämligen mer arbete. Om
företagen hade förväntat sig många negativa förändringar med miljöledningssystemet hade de
troligtvis inte installerat det.

6.5 Kostnader

Anser företagen att den kostnad miljöledningssystemet medfört uppvägs av de eventuella
ekonomiska fördelar miljöledningssystemet skapat?

Enligt tabell 2 sträcker sig kostnaden för implementering och certifiering mellan 195 000
kronor till 550 000 kronor för de olika företagen. Fonus Träindustri hade den högsta
kostnaden för implementering och certifiering. Varför deras kostnad skiljer sig så mycket från
de övriga företagen är inte känt, möjligen kan den höga kostnaden, åtminstone delvis, bero på
att företaget inte hade något kvalitetssystem innan miljöledningssystemet implementerades,
vilket övriga företag hade. I ett kvalitetssystem finns redan många av de rutiner och dokument
som ingår i miljöledningssystemet, vilket underlättar införandet av miljöledningssystemet.

Företag Kostnad impl.
och certifiering

Kostnad/år

Ecco Finishing AB 200 000 kr 13 000 kr
Pellviks 225 000 kr 100 000 kr
Frebaco Kvarn 224 000 kr 36 000 kr
Fonus Träindustri 550 000 kr 65 000 kr
Lidköpings Byggvaror 195 000 kr 15 000 kr

Figur 6: Kostnader för implementering, certifiering och drift av miljöledningssystem

Kostnaden för drift per år skiljer sig kraftigt åt mellan de olika företagen, detta beror delvis på
storlek och typ av företag. Det är kan även vara svårt för företagen att bedöma kostnaden när
miljö- och kvalitetsarbetet är integrerat, eftersom det är svårt att skilja på tid som går åt till
kvalitets- respektive miljöledningssystemet. Dock kostar revisionen av miljöledningssystemet
alltid en viss summa varje år.

Vad gäller de kostnader som miljöledningssystemet skapat säger två företag att dessa
kostnader har täckts av de ekonomiska vinster miljöledningssystemet skapat. Tre företag tror
att kostnaderna kommer att tjänas in. Dessa ekonomiska vinster består främst i
kostnadsbesparingar som miljöledningssystemet skapat, till exempel bättre avfallshantering
och energibesparingar.
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Samtliga företag menar att investeringen i miljöledningssystemet var väl satsade pengar. Att
miljöledningssystemet var värt sin kostnad, med hänsyn till de för- och nackdelar som
systemet skapade. Och de skulle, även om de haft facit i hand, infört och certifierat
miljöledningssystemet. Detta tyder på att företagen till stor del är nöjda med sitt
miljöledningssystem.
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7 Slutsatser

Detta kapitel presenteras de resultat och slutsatser som framkommit efter analysen med
avseende på problemformuleringen som ligger till grund för rapporten.

Som förväntat har en hel del förändringar skett i företagen efter införandet och certifieringen
av miljöledningssystemet. Undersökningen pekar på att det certifierade miljöledningssystemet
kommer, om det sköts på rätt sätt, ger fördelar till de företag som väljer att implementera det i
verksamheten. Naturligtvis kan även problem och nackdelar uppstå. Nedan redovisas hela
resultatet av undersökningen.

Miljöledningssystemet har givit företagen ett antal fördelar:

• Bättre miljötänkande och rutiner för miljöarbete

• Kostnadsbesparingar

• Konkurrensfördelar

• Kan behålla kunder med miljökrav

• Positiva medarbetare

• Följer lagar

I och med kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar kan företagens vinst på sikt öka, trots
de kostnader systemet medför. Det är värdefullt för företag att behålla gamla kunder, då det är
dyrare att attrahera nya kunder än att försöka få gamla att stanna kvar.

De problem och nackdelar företagen nämner är:

• krångligt pappersarbete

• tidsåtgång

• Svårt att få alla att följa regler

ISO 14001 främsta uppgift är att få företag att minska sin negativa miljöpåverkan. De
områden företagen förbättrat sig på är:

• Avfallshantering

• Utsläpp

• Energiåtgång

• Transporter

• Nödlägesberedskap

• Miljöanpassade produkter
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ISO 14001 har hjälpt alla företagen i undersökningen att förbättra sin negativa miljöpåverkan
på något sätt. Företag som hade något miljöarbete innan ISO 14001 märker en stor skillnad;
Tack vare ISO 14001 har företagens miljöarbete förbättrats och blivit mer strukturerat.
Slutsatsen kan dras att företag kan räkna med att förbättra sin miljöpåverkan tack vare ISO
14001, oavsett om de hade ett miljöarbete tidigare eller ej.

I vissa fall blir även produkter mer miljöanpassade när ett miljöledningssystem införs. Om
produkterna blir mer miljöanpassade eller ej kan till exempel bero på typ av produkter, typ av
företag, och om man redan satsat på miljöanpassade produkter. Även företag som innan ISO
14001 satsat på miljöanpassade produkter kan förbättra dem, genom att till exempel minska
transporter, genom att köpa material på närmare håll och ställa hårdare miljökrav på
leverantörer.

Företagen i undersökningen förväntade sig följande förändringar tack vare
miljöledningssystemet:

• Konkurrensfördelar

• Nöjda kunder

• Förbättring av negativa miljöpåverkan

• Mer arbete

• Kostnadsbesparingar

De förväntningar företagen hade på miljöledningssystemet har till stor eller viss del uppfyllts.
Endast en förväntning har inte uppfyllts.

Kostnaden för ett mindre företag att implementera ett miljöledningssystem ligger runt
200 000 kronor. Kostnaden kan naturligtvis variera av olika orsaker. Förekomsten av
kvalitetssystem underlättar implementering och drift. Kostnaden för underhåll av systemet
kan variera mycket, men man får räkna med att extern revision 1-2 gånger per år utgör en stor
summa. De företag som redan har ett kvalitetssystem kan med fördel integrera de
arbetsuppgifter som miljöledningssystemet genererar med kvalitetssystemets arbetsuppgifter
då de i uppbyggnad liknar varandra, och på så sätt minska den totala arbetstidsåtgången.

En slutsats som kan dras av undersökningen är att miljöledningssystemet betalar sig självt
eller kommer att göra det och på sikt skapa en vinst för företaget företagen. Företagen i
undersökningen är nöjda med miljöledningssystemet och tycker det var värt sin kostnad, med
hänsyn till för- och nackdelar. Generellt kommer de flesta företag som satsar på ISO 14001
kommer att bli nöjda med miljöledningssystemet och se att det givit dem positiva
förändringar, under förutsättning att systemet sköts på rätt sätt.
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8 Diskussion

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat och mina egna erfarenheter under arbetets
gång, samt förslag till fortsatt arbete.

8.1 Diskussion om undersökningen

I sin helhet anser jag att arbetet har fungerat bra, inga större problem har uppstått under
projekttiden. Dock har det varit lite svårt att hitta bra litteratur som beskriver ISO 14001,
troligen på grund av att det är ett relativt ny standard. Detta löstes med fjärrlån.

Under arbetet märkte jag hur bra det var att ha en tidsplanering att följa, då jag kunde se var
jag befann mig i mitt arbete i jämförelse med tidsplanen. Dock har jag inte kunnat följa
tidsplanen till fullo, men jag anser ändå att den hjälpt mig att få bra kontroll över arbetet,
tidsmässigt sett. Jag har även insett vikten av att diskutera det arbete som genomförts med
någon annan person, i mitt fall min handledare. Genom dessa diskussioner var det lättare att
arbeta vidare med rapporten eftersom jag fick nya idéer till hur projektet skulle drivas
vidare.

Innan jag tog kontakt med företagen var jag orolig att jag inte skulle få intervjuer med
tillräckligt många företag, då det endast fanns sex företag inom rimligt avstånd för personliga
intervjuer. Att få kontakt med intervjupersoner på företagen och boka intervjuer visade sig
inte vara något problem.

Intervjupersonerna verkade positivt inställda till mitt arbete och tog sig tid för att svara på
mina frågor. I efterhand har jag kommit fram till att intervjuerna kunde gjorts mer noggrant.
Frågorna som ställdes till respondenterna kunde ha varit mer genomtänkta och jag kunde haft
fler kompletterande frågor. Jag anser ändå att problemformuleringarna blivit utförligt
besvarade. Jag har även kompletterat frågor som jag ansåg vara "luddigt" besvarade genom att
skicka ut email till de berörda företagen.

8.2 Diskussion om resultatet

Jag anser att den undersökning som genomfördes besvarade min problemformulering.
Genom att endast fem företag användes som underlag anser jag att jag inte kan dra
några säkra slutsatser som gäller generellt för alla företag. Jag anser dock att
undersökningen visar att företag kan förvänta sig vissa förändringar vid införande och
certifiering av miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Resultatet visar att flertalet fördelar erhållits av företagen i undersökningen. Ett
miljöledningssystem kommer troligen medföra fördelar för företag, vilka dessa är varierar
från företag till företag.

Resultaten som framkommit stämmer ganska väl överens med vad jag hade förväntat mig.
Dock trodde jag att företagen skulle kunna locka nya kunder tack vare miljöledningssystemet,
så har inte varit fallet i denna undersökning. Jag tror att på längre sikt kommer
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miljöledningssystemet att ge nya kunder i takt med att kunderna kommer kräva
miljöcertifiering i större utsträckning, och företag som redan har ett miljöledningssystem
ligger ju steget före andra företag. Dessutom kommer de även att kunna behålla "gamla"
kunder som har sådana krav. Och det är ju billigare att anstränga sig för att behålla gamla
kunder, än locka nya.

Man kan fråga sig hur väl uppgiften om kostnader för drift stämmer överens med
verkligheten, då många av företagen inte har några siffror på detta, utan gjort en ungefärlig
bedömning. Detta har dock ingen större betydelse för problemformuleringen, men det kan
vara intressant att veta ungefär hur stor kostnad miljöledningssystemet skapar per år.

Jag anser att examensarbetet kan användas av mindre företag som funderar på att införa ett
miljöledningssystem. Genom att ta del av de erfarenheter och åsikter företagen i rapporten har
med sitt miljöledningssystem, kan de få en uppfattning om vilka förändringar som kan ske i
företaget om de inför miljöledningssystem. Rapporten kan kanske hjälpa dem i sitt
beslutstagande.

8.3 Förslag till fortsatt arbete

ISO 14001 är en relativt ny standard och företagen i undersökningen har endast haft sitt
miljöledningssystem i drift mellan 6 månader och 4 år. En intressant fortsättning vore att
utföra en uppföljande undersökning när miljöledningssystemet varit i drift lite längre, i sex till
sju år och undersöka om företagen ser annorlunda på systemet mot vad de gör idag. Har
systemet givit nya kunder på längre sikt? Har systemet givit företaget en större vinst?

Företagens miljöpåverkan kan i sig bli ett helt examensarbete och man kan mer noggrant
kartlägga hur företagen förbättrat sig på miljöområdet, till exempel genom att ta fram siffror
på hur mycket föroreningar företaget släpper ut eller hur mycket som återvinns, jämfört med
tidigare.



Referenser

33

Referenser

Dalhammar, C. (2000) Implementation and Certification of Environmental Management
Systems in Small Enterprises. http://www.lu.se/IIEE/publications/main.html

Dawson, C. (2000) The essence of computing projects - A students guide. Pearson Education
Limited, Storbritannien.

Engblom, M. (1997) ISO 9001 och 14001 i praktiken. Utbildningshuset, Studentlitteratur,
Lund.

Gillberg, M. (1999) From green image to green practice. Dept. of Sociology, Lund
University, Lund.

Görtz, S. (1999) Erfarenheter av och med ISO 14001. Miljöledningsmarknaden.
http://www.miljostyrning.se/erfarenheter/isoerf.asp

Henricsson, A. Piper, L. & Ryding, S.O. (2000) Ständig förbättring med ISO 14000. SIS
Förlag AB, Stockholm.

Jepson, M. (1997) Människan och miljön. Trecon AB. Informationsblad till företag.

Karpensjö, A. (1992) Miljöprofilering. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Arlöv.

Löfnertz, H. (1998) ISO 14000 - en miljöstandard för företag. Institutionen för
Datavetenskap, Högskolan i Skövde. (HS-IDA-EA-98-415)

Löfqvist et al. (2000) Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av
miljöledningssystem? NUTEK, Lund
http://www.lu.se/IIEE/publications/reports/2000/lofquist.html

Miljöledningsmarknaden (2000) Statistik. http://www.miljostyrning.se/statistik

Naturvårdsverket (2000) Miljöledningssystem.
http://www.environ.se/dokument/hallbar/ledning/ledning.html

Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur, Lund.

Rasmusson, C. (1998) ISO 14000 light - Miljöarbete utan krångel och dammiga pärmar.
Utbildningshuset, Studentlitteratur, Lund

Semko-Dekra (2000) ISO 14001/EMAS - Miljöcertifiering. http://www.semko-dekra.se

SIS Forum (1998) Miljöledningsguiden: Steg för steg mot ISO 14000 och EMAS, 2:a
upplagan, SIS Forum AB, Göteborg.

Steger, U (2000) Environmental Management Systems: Empirical Evidence and Further
Perspectives. European Management Journal, vol.18, pp. 23-37.



Referenser

34

Thuning, G. (1999) Aktivera ISO 14001! Från tanke till handling. Studentlitteratur, Lund.

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T. (1989) Att utreda och rapportera. Liber, S Sandby.

Winter, J. (1978) Problemformulering, undersökning och rapport. LiberLäromedel, Lund



Bilaga 1

1

Bilaga 1

Frågeformulär

Allmän information

Vill ni vara anonyma i rapporten?_______________________________________________

Företagets namn _____________________________________________________________

Intervju med________________________________________________________________

Antal anställda ______________________________________________________________

Omsättning under 2000________________________________________________________

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?_____________________________________

___________________________________________________________________________

Är ni kvalitetscertifierade?_____________________________________________________

ISO 14001

När startade ni certifieringsarbetet?_______________________________________________

Certifieringens färdigdatum ____________________________________________________

Vilket företag certifierade er? ___________________________________________________

Av vilka orsaker certifierade ni er? _______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

För- och nackdelar

Vilka är de viktigaste fördelarna som miljöledningssystemet och certifieringen gett er?______

___________________________________________________________________________

Har miljöledningssystemets medfört kostnadsbesparingar?____________________________

Har miljöledningssystemets medfört konkurrensfördelar?_____________________________
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Om ja, av vilken typ?_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Har ni fått nya kunder?________________________________________________________

Har ni behållit gamla kunder?___________________________________________________

Har försäkringsbolag uppmärksammat ert mls genom lägre premier?____________________

Anser ni att medarbetarna påverkats positivt av ert miljöarbete? På vilket sätt?____________

___________________________________________________________________________

Har miljöledningssystemet medfört några svårigheter eller

problem?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Miljöpåverkan

Förde ni något miljöarbete innan ni började arbeta med ISO 14001?_____________________

___________________________________________________________________________

På vilka områden har ni minskat er negativa miljöpåverkan mha ISO 14001?______________

___________________________________________________________________________

Anser ni att era produkter blivit mer miljöanpassade genom att miljöanpassa företaget?_____

___________________________________________________________________________

Går det mäta er miljöpåverkan?__________________________________________________

Om ja, hur mäter ni er miljöpåverkan och hur ofta?__________________________________

___________________________________________________________________________

Förväntningar

Vilka effekter förväntade ni er att miljöledningssystemet skulle ha på företaget?___________

___________________________________________________________________________
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Anser ni att dessa förväntningar uppfyllts?_________________________________________

___________________________________________________________________________

Var det något ni förväntat er som inte uppfylldes av miljöledningssystemet?______________

___________________________________________________________________________

Kostnader och tidsåtgång

Gjorde ni någon förkalkyl innan införandet?_______________________________________

Har ni gjort någon efterkalkyl på kostnaderna?______________________________________

Hur många interna arbetstimmar gick det åt för att införa miljöledningssystemet?__________

Hur många arbetstimmar går det åt per år för att underhålla miljöledningssystemet?________

Hur mycket kostade det att införa och certifiera miljöledningssystemet?__________________

Hur mycket kostar det att underhålla miljöledningssystemet per år?_____________________

Har miljöledningssystemet gett ekonomiska vinster?_________________________________

Anser ni att den kostnad miljöledningssystemet skapat har uppvägts av de ekonomiska

fördelar ni fått?_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Utifrån en samlad bedömning: Anser ni att införandet av miljöledningssystemet värt

kostnaden?__________________________________________________________________

Skulle ni om ni hade facit i hand genomfört ISO 14001 arbetet?________________________

___________________________________________________________________________


