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EXAMENSARBETE 

Miljöledningssystem för en produktionskedja 
Jonas Jonsson 

Sammanfattning 
I detta examensarbete ingår som praktikfall en studie av hur samverkan fungerar mellan 
olika företag, som vart och ett har ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001, i en 
total produktionskedja inom skogsbruk, från skog till återvinning. Idén till detta 
examensarbete har bland annat kommit från att det gjorts andra undersökningar om 
miljösamarbete exempelvis inom jordbruket. Detta väckte intresset av att göra en studie 
om samverkan och samarbete över företagsgränserna inom industrisektorn. 

Studien belyser först i en teoretisk studie varför ISO 14001 kom till och vad ISO 14001 
innebär. Vidare redovisas hur ISO 14001 är uppbyggd, samt positiva och negativa 
effekter av användandet av miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Grundtankarna i 
teoristudien har sedan mynnat ut i ett antal aspekter som tas upp i arbetet: Företagens 
miljösamarbete med sina leverantörer och kunder. Vilka miljökrav företagets kunder 
ställer på den produkt/tjänst som företaget producerar. Vilka krav företaget ställer självt 
på sina (under)leverantörer för de produkter och tjänster som man köper in för sin 
produktion. Grundläggande för detta arbete är att studera vilket miljösamarbete som 
finns mellan företagen baserat på ISO 14001 inom en hel produktionskedja. I studien 
skall följande hypoteser undersökts: a) Miljöledningssystemen är likartade och 
företagen har ett nära miljösamarbete byggt på ISO 14001. b) Miljöledningssystemen är 
likartade men det finns ändå inget nära miljösamarbete mellan företagen i produktions-
kedjan. c) Miljöledningssystemen är inte likartade men det finns ändå ett nära 
miljösamarbete mellan företagen i produktionskedjan. d) Miljöledningssystemen är inte 
likartade och det finns inget nära miljösamarbete mellan företagen i produktionskedjan. 
För att få svar på vilken av hypoteserna som är den gällande för närvarande har enkäter 
skickats ut till varje företag. Enkäterna var uppställda så att de följde de ovan 
redovisade aspekterna. Detsamma gällde den jämförelse som gjorts mellan företagens 
miljöledningssystem. Vid sammanställningen av enkäterna som företagen besvarat har 
jämförelse gjorts med vad som tagits upp i teorikapitlet för att kunna diskutera och 
bedöma hur miljösamarbetet ser ut mellan företagen i produktionskedjan. Den slutsats 
som dragits, när aspekterna i teoridelen och jämförelsen mellan företagen beaktats, är att 
det som hypotes b) som gäller, dvs att det inte finns ett tillräckligt nära miljösamarbete, 
fastän ledningssystemen är likartade. 
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Summary 
This dissertation includes a case study concerning the co-operation between interacting 
companies with environmental management systems based on ISO 14001, in an overall 
product chain within the forestry sector, from forest to recycling. Other studies about 
environmental co-operation have been published for example in the agriculture area. 
This gave the idea to carry out a study about environmental co-operation in the 
industrial sector. The study first, in a theoretical study, throws light on why ISO 14001 
was developed and what ISO 14001 means. In addition the structure of ISO 14001 is 
presented and positive and negative effects of the use of environmental management 
systems based on ISO 14001. The basic ideas in the theoretical study have then given a 
number of aspects to take into consideration; the companies’ environmental co-
operation with their suppliers and customers; the environmental requirements 
concerning the product/service produced by the company set by the company’s 
customers; the environmental requirements set by the company on suppliers of the 
products and services needed for production. The fundamental issues for the study are to 
evaluate the environmental co-operation between the companies based on ISO 14001, 
within the entire production chain. The study has investigated the following hypotheses: 
a) The environmental management systems are similar and the companies have close 
environmental co-operation based on ISO 14001. b) The environmental management 
systems are similar, but there is no close co-operation between the interacting 
companies in the production chain. c) The environmental management systems are not 
similar but there is nevertheless close co-operation between the interacting companies in 
the production chain. d) The environmental management systems are not similar and 
there is no close co-operation between the interacting companies in the production 
chain. In order to answer the question which of the hypotheses is the right one at 
present, enquires has been sent out to the respective companies. The enquires were 
structured in line with the aspects presented above. This was also the case for the 
comparisons done of the companies environmental management systems. When 
summarizing the responses of the enquires provided by the companies a comparison 
have been done with the theoretical chapter in order to discuss and evaluate the 
environmental co-operation between the interacting companies in the production chain. 
The outcome of the study, taking into account the aspects in the theoretical chapter and 
the comparison between the companies, is that hypothesis b) is valid, i.e. there is no 
close co-operation despite the fact that the management systems are similar.  
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1 Introduktion 
När människan började bedriva industriell verksamhet påverkade man också miljön i 
allt högre grad. Dock var det inte beaktandet av miljöaspekter som var den stora frågan i 
början, det var att kunna producera så mycket som möjligt. Så småningom blev man 
dock varse att man måste skydda miljön. I början var det lättare att peka på enskilda 
problem i närmiljön. Senare insåg man att problemet var mycket större.  

Miljöproblemen gick från lokal utbredning till mer regional och global utbredning. 
Miljöproblemens komplexitet har ökat vilket i sin tur kräver en mer utsträckt helhetssyn 
för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att lösa dem. Idag är det många samhällsektorer 
som berörs av miljöfrågorna. Därför krävs det att framtidens miljöarbete är strukturerat 
såväl vad gäller arbetssätt som att samverkan mellan många parter fungerar. [1] 

I takt med utvecklingen kan man säga att också problemställningarna ändras. Arbetet 
med miljöfrågorna är därför ett mycket föränderligt arbetsområde bl a genom man 
ständigt måste identifiera/ompröva nya miljöproblem och lösa dessa, ledordet är ju 
ständig förbättring [1].  

Det måste dessutom vara viktigt att peka på vilka som skall åtgärda miljöproblemen. 
Det är ju inte självklart att staten och dess myndigheter skall åtgärda de miljöproblem 
andra har orsakat. Efter hand har det också blivit så att industrin spelar en allt större roll 
i detta arbete [1]. Ansvaret och kraven från såväl myndigheter som marknaden läggs allt 
tydligare på industrin/producenten vad gäller miljöfrågor [1].   

När man arbetar med miljöfrågor borde det också vara viktigt att ha en bra 
arbetsmetodik. Det är en stor fördel om denna arbetsmetodik dessutom är erkänd 
internationellt både hos såväl myndigheter som kunder.  

Ett mycket viktigt verktyg i arbetet med miljöfrågor är internationell standardisering [1]. 
Man kan se standardiseringen som ett internationellt accepterat forum för att utarbeta de 
”verktyg” som sedan kan användas för miljöarbetet. I denna standardisering har 
miljöledningssystem och miljöverktyg fått en särskild tyngd och genomslagskraft. 

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem och är i första hand 
avsedd att användas av företag som ett internationellt godtaget verktyg för att kunna 
hantera miljöfrågor t ex i företags produktionsprocesser [2]. Målsättningen med ISO 
14001 är att få företag att arbeta med ständig förbättring. ISO 14001 används för att 
minska miljöproblemen på plats, som en pusselbit i det globala miljöarbetet [1]. 
Användarna av standarden, företagen, måste alltså se till att tillämpningen av standarden 
blir ett effektivt verktyg för att identifiera och ta hand om de miljöproblem som uppstår 
inom företaget [2].  

Arbetet för att ta fram ISO 14001 standarden leddes av en teknisk kommitté (ISO TC 
207) som startades 1993. Kommitténs nuvarande uppgift är att vid behov utveckla 
standarden. Begreppet ”ständig förbättring”, som poängterats ovan skall givetvis ha som 
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övergripande målsättning att miljöledningsarbetet hela tiden skall leda till en förbättrad 
miljöprestanda. Det är få begrepp i vår ”miljöhistoria” som har fått en så snabb 
genomslagskraft som miljöledningssystem. [1]   

2 Bakgrund och problemområde  
Det har gjorts olika undersökningar om hur miljöarbetet fungerar mellan olika parter. 
En undersökning menar att man måste ändra tänkesättet om hur man skall etablera och 
vidmakthålla samarbete med kunder och andra intressenter. Tidigare ”krigade” man 
med varandra som arga konkurrenter. Nu har man börjat förstå att kunder, leverantörer, 
konkurrenter och andra organisationer genom att samarbeta tillsammans bidrar till en 
bättre utvecklingsprocess. Givetvis är det så att i den moderna affärsvärden är 
huvudmålet för en organisation att nå ett bra resultat för den egna organisationen. Dock 
har man börjat förstå att man kan vara mer konkurrenskraftig genom att samarbeta och 
konkurera med andra företag samtidigt. Man samarbetar för att gemensamt upparbeta en 
större marknad och man konkurerar för att få så stor marknadsandel som möjligt. 
Genom detta tänkesätt skapar man genom samarbetet inte vinnare och förlorare utan 
vinnare och vinnare. [3]  

I en annan undersökning pekar man på miljöproblemen inom jordbruksorådet. Det 
uppstår miljöproblem på omgivningen på grund av det sätt jordbruket bedrivs. Enligt 
undersökningen betraktas just miljöpåverkan på jord, vatten och luft som en 
samhällsangelägenhet och kräver därför ofta myndighetsinblandning. Ett alternativ till 
myndighetskrav inom jordbruksområdet är att låta jordbrukarna själva stå för 
miljösäkringen av jord, vatten och luft genom att bedriva ett organiserat samarbete inom 
branschen. Detta blir då en form av samarbete i en produktionskedja inom området. [4]    

Detta med samverkan och samarbete över företagsgränserna väckte mitt intresse att göra 
en undersökning om hur miljösamarbetet fungerar i en hel produktionskedja där man 
har miljöledningssystemet ISO 14001 som en ”gemensam nämnare”. Tanken är att 
studera en produktionskedja som består av flera olika företag och se hur miljöarbetet 
bedrivs inom företagen och mellan företagen. Om det ej sker någon samverkan i en 
sådan produktionskedja kan det leda till att miljöproblem och miljöaspekter endast 
åtgärdas inom varje företag i kedjan, vilket leder till att miljöarbetet inte ges något 
helhetsperspektiv för produktionskedjan som helhet. God samverkan kan å andra sidan 
leda till att företagen i produktionskedjan samarbetar och att produkterna som tillverkas 
blir mer miljövänliga, t ex lättare att återvinna vilket t ex kan leda till minskad 
förbrukning av naturresurser.  
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Tidigare har företag1 arbetat med att göra miljöutredningar eller miljörevisioner i sitt 
företag för att på så sätt minska de miljöproblem som företaget ger upphov till.  

Senare framkom det att det inte var tillräckligt med endast miljörevisioner för att 
försäkra att företagen uppfyller lag och policykrav. Därför behövdes ett strukturerat 
vektyg, miljöledningssystem, för att styra och effektivisera miljöarbetet. [2] 

Det strukturerade verktyget var ISO 14001. I inledningen till standarden ISO 14001 
indikeras bakgrunden till varför standarden tillkom, nämligen att begränsa påverkan av 
den yttre miljön som orsakas av deras verksamhet (produkter eller tjänster) genom att 
utföra ett bra miljöarbete. 

Behovet av att använda det strukturerade verktyget ISO 14001 understryks också av  
kraven på att kunna visa att man aktivt arbetar med miljöförbättrande åtgärder är allt 
hårdare från såväl myndigheter (lagkrav) och krav från marknaden. [2] 

Miljöledningsstandarden ISO 14001 tar upp ett antal områden som av standarden 
bedöms som viktiga för att ett miljöledningssystem skall fungera i praktiken. 
Ledningens engagemang, inklusive personalens engagemang, miljöpolicy och miljömål 
och att visa andra att man lever upp till sina mål (uppföljning). Vidare pekar standarden 
på andra aktiviteter som kan användas för att stärka miljöarbetet, som t ex certifiering 
(tredjeparts revision) av företagets miljöledningssystem. [2]  

3 Syfte och mål 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur miljösamarbete baserat på ISO 
14001, fungerar inom ett enskilt företag och dels fungerar mellan företagen längs en hel 
produktionskedja. Följande produktionskedja kommer att studeras: 

 Miljöledningssystem inom skogsindustrin 

 Miljöledningssystem pappersmassaindustri  

 Miljöledningssystem användare av papper  

 Miljöledningssystem avfallshantering / återvinningssystem 

Bilaga 1 innehåller ett flertalet olika produktionslinjer inom skogsbruket och en av 
dessa har valts ut för studien. 

 

 

 

 
1Med företag avses fortsättningsvis såväl företag som organisationer miljöarbete. 
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Följande hypoteser kommer att undersökas gällande den aktuella produktionskedjan: 

a) Miljöledningssystemen är likartade. Företagen har ett nära miljösamarbete byggt på 
ISO 14001 vad gäller införande, utförande och förbättringsarbete. Länkarna i kedjan 
håller samman längs hela produktionskedjan.  

b) Miljöledningssystemen är likartade men det finns ändå inget nära miljösamarbete 
mellan företagen i produktionskedjan.  

c) Miljöledningssystemen är inte likartade men det finns ändå ett nära miljösamarbete 
mellan företagen i produktionskedjan.  

d) Miljöledningssystemen är inte likartade och det finns inget nära miljösamarbete 
mellan företagen i produktionskedjan.  

Studien skall försöka att klarlägga om det är alternativ a, b, c eller d som existerar i 
dagsläget. 

4 Metod 

4.1 Disposition av arbetet   
Arbetet kommer att bestå av två delar, varav det första är en teoridel som handlar om 
ISO 14001 med fokus på standardens uppbyggnad och ingående element  

Den andra delen är en praktisk studie som tillämpas i ett praktikfall och innefattar 
följande delar: Hur miljöarbetet baserat på ISO 14001 i en produktionskedja från skog 
till pappersåtervinning fungerar inom varje enskilt företag, mellan företag och 
leverantör, mellan företag och kund, samt genom hela produktionskedjan. Området skog 
valdes eftersom det har en så nära anknytning till en av Sveriges största naturtillgångar, 
nämligen skogen. Produktionskedjan från skog till pappersåtervinning valdes efter 
diskussioner med sakkunniga inom miljöledningssystem. Under förberedelsen till denna 
studie undersöktes möjligheten till att följa en produktionskedja inom en koncern. Detta 
uppslag följdes inte beroende på att någon sådan produktionskedja som kunde ingå i 
studien inte kunde hittas. Dessutom ansåg författaren att det skulle vara intressant att 
följa en produktionskedja där företag med olika ägare ingick.  

I praktikfallet togs följande områden upp:      

 Studera utvalda element ur ISO 14001 och hur enskilda företag i praktisk handling 
implementerar dessa krav i sitt miljöledningssystem. Dessa element är valda från 
inledningen i standarden ISO 14001.  

 Företagens miljösamarbete med sina leverantörer är ett viktigt område för att kunna 
bedöma hur bra produktionskedjan hänger samman. Företagen måste ställa krav på 
att de produkter och tjänster man köper från sina (under)leverantörer är anpassade 
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för företagets produktionsprocess. Företagen å sin sida måste uppfylla de miljökrav 
som kunden ställer. 

 Om företagets kunder ställer miljökrav på den produkt/tjänst som företaget 
producerar och vad kunden ställer för andra krav på miljöaspekter och efterlevnad 
av ISO 14001. Hur tar företaget hand om dessa miljökrav? Kraven på den 
produkt/tjänst kunden köper är givetvis viktig. I annat fall kan t ex användningen av 
denna produkt/tjänst orsaka onödig miljöpåverkan. Viktigt är också att se om kraven 
på produkt/tjänst optimeras i hela kedjan eller om man endast kommunicerar i ett 
enskilt led. I annat fall kan en suboptimering ske om bara ett led i kedjan beaktas.  

 Studera vilket miljösamarbete som finns inom en hel produktionskedja, från skog 
till pappersåtervinning, för att få indikationer om det finns en helhetssyn på 
miljöarbetet.   

4.2 Metodavgränsning  
Det finns flera produktionskedjor som är knutna till skog och ”förädling” av 
skogsprodukter, se bilaga 1. I studien är kedjan från skogsbruk till pappersåtervinning 
utvald. Andra kedjor som finns inom skogsindustrin är exempelvis: skog till kraftverk, 
skog till brännbart avfall. Ytterligare avgränsning har gjorts genom att transporterna 
mellan företagen uteslutits från studien, för att då mer kunna fokusera på själva 
”produktionslinjen” i kedjan.  

I studien ingår endast ett företag inom varje länk i kedjan, vilket kan leda till att en viss 
osäkerhet i analysen uppstår. Genom att använda sig av flera företag inom varje länk i 
kedjan, skulle resultatet av arbete ha blivit säkrare. Detta har dock ej varit möjligt 
tidsmässigt inom ramen för detta examensarbete.  

Miljöledningssystemen innehåller i många fall en stor mängd olika rutiner och 
information om ett företags miljöarbete. Därför är det nödvändigt att begränsa studien 
till delar av varje företags miljöledningssystem. I studien belyses olika aspekter från ett 
element ur varje grundelement. När det gäller källförteckningen kommer inte 
medverkande företag att anges i klartext, detta med tanke på sekretessen. 

4.3 Praktiskt tillvägagångssätt   

4.3.1 Litteraturstudie 

För att på bästa sätt kunna avgöra vilken av hypoteserna under syftet som är gällande 
krävs det först en teoretisk studie av ISO 14001, eftersom denna standard är 
grundverktyget som användes av företagen som ingår i studien när dessa byggde upp 
sina miljöledningssystem. De områden som tas upp i den teoretiska delen framgår av 
följande punkter: 

 Varför ISO 14001 kom till, vad som menas med ISO14001.  
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 Få en klar bild i hur ett miljöledningssystem tas fram och hur det är uppbyggt. 

 Hur en intern miljörevision går till (Här beskrivs ett internt verktyg som företaget 
använder för att bedöma om man lever upp till de krav som ställs på ISO 14001, dvs 
ett miljöledningssystem som går att jämföra mellan olika företag). 

 Hur en certifiering går till (Här beskrivs ett externt verktyg (tredje parts certifiering) 
som företaget använder för att bedöma om man lever upp till de krav som ställs på 
ISO 14001, dvs ett miljöledningssystem som går att jämföra mellan olika företag).  

4.3.2 Datainsamling  

För att samla in material för praktikfallet har jag först tagit kontakt med sakkunniga 
inom miljöledningssystem, för att därigenom få hjälp med att hitta ISO 14001 
certifierade företag inom varje länk i kedjan. Under samtalen fick jag dels namnen på 
några företag att kontakta, dels ett antal Internetadresser2 där jag  sökte efter ISO 14001 
certifierade företag inom den aktuella produktionskedjan. dessa intervjuer genomfördes 
som direktintervjuer. Intervjuer är en etablerad metod, som kan ske antingen som 
direktintervjuer eller telefonintervjuer. I detta fall valde jag direktintervjuer på grund av 
att jag ville ha en personlig och direkt kontakt med sakkunniga inom 
miljöledningssystem, för att på så sätt kunna diskutera fram lämliga tillvägagångssätt.  

De företag som sedan deltog i studien fick svara på enkäter (se bilaga 2) vad gäller deras 
miljöarbete. Dessutom studerades företagens miljöledningssystem, som översändes från 
de olika företagen.   

Följande steg genomfördes:    

 Utifrån grundelementen. Policy, Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra valdes 
de element som utgjorde grunden för enkät och studie av företagens 
miljöledningssystem. Anledningen till att ett element valts ut ur varje grundelement 
är att studien vill täcka alla moment i standarden ISO 14001. De utvalda elementen 
framgår ur nedanstående tabell.  

Miljöpolicyn och miljömålen fokuserar på ledningens engagemang vilket även 
ledningens genomgång gör. Utbildning fokuserar på personalens kompetens, vilket är en 
mycket viktig grund för ett bra miljöarbete.  

Korrigerande åtgärder, som måste föregås av interna (eller externa) revisioner är ett 
viktigt element för att kunna följa upp hur miljöledningssystemet fungerar i vardagen.    

 

 

 
2Se referenslistan under Internetadresser. 
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Tabell 1. Valda grundelement och underliggande element 

Grundelement Element 

Policy Miljöpolicy 

Planera Miljömål 

Genomföra Utbildning och introduktion av nyanställda 

Följa upp Korrigerande åtgärder 

Förbättra Ledningens genomgång 

 

 Att använda sig av en enkät är en lämplig metod när man önskar svar på samma 
frågor från olika personer. I det här fallet baserades enkäten på frågeställningarna 
under (syfte och mål) och valda element ur grundelementen i ISO 14001: Policy, 
Planera, Genomföra, Följa upp, Förbättra (se teoriavsnitt 5.4). Enkäten är uppdelad i 
följande tre områden:  

 Hur och varför företagen införde sitt miljöledningssystem, hur 
miljöledningssystemet fungerar internt i företaget.  

 Miljösamarbete mellan företag och leverantör samt företag och kund. 

 Miljösamarbetet längs hela produktionskedjan.  

Frågorna finns i sin helhet i bilaga 2. 

 Sökning efter företag inom produktionskedjan gjordes via olika hemsidor där man 
kunde leta efter ISO 14001 certifierade företag och genom att titta på olika företags 
hemsidor för att se om de var certifierade enligt ISO 14001. Denna metod bedömdes 
vara den enklaste och säkraste.   

 Kontakten med företagen skedde via respektive företags miljöansvariga för att se 
om det var möjligt att få tillgång till deras miljöledningssystem och att de hade 
möjlighet att kunnat besvara min enkät på bästa sätt. Enkäterna skickades via e-post 
på grund av det var stora avstånd och flera företag. Kontakten med mina 
kontaktpersoner (miljöansvariga) på respektive företag skedde via telefon och e-
post. 

 Ett delmoment i arbetet var att studera miljöledningssystemen genom att jämföra 
dem för att se vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan företagens 
miljöledningssystem vad gäller de utvalda elementen. Om ledningssystemen är 
uppbyggda med en likartad struktur, är detta, enligt författarens bedömning, en bra 
grund för ett gemensamt miljösamarbete i hela produktionskedjan. Genom att basera 
miljöledningssystemen på ISO 14001 har man goda möjligheter att uppnå likartad 
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struktur även utanför företagsgränserna. Nedanstående punkter har använts som 
hjälp: 

 Finns det skillnader i synsätt för de olika elementen i respektive företags 
miljöledningssystem?  

 Finns det skillnader/likheter innehållsmässigt i de olika elementen? Vilka 
eventuella skillnader finns?  

 Finns det delar i elementen som är specifika för just ett företag eller är de väl 
sammanbundna i alla stegen från skogsindustri till återvinningsföretag?  

 Sista steget var att sammanställa enkäterna och materialet om respektive företags 
miljöledningssystem. Enkäterna har gåtts igenom och sammanställts under 
respektive område: Hur och varför företagen införde sitt miljöledningssystem, 
Miljösamarbete mellan företag och leverantör samt mellan företag och kund, 
Miljösamarbetet längs hela produktionskedjan. Enkäten har kompletterats med 
följdfrågor som tar upp miljösamarbetet gentemot kunder och leverantörer. 
Företagens miljöledningssystem har, för de utvalda elementen gåtts igenom och 
jämförts med varandra för att bedöma hur likartade elementen var mellan företagen. 
Det samlade materialet har sedan legat till grund för en bedömning av vilken av 
mina hypoteser som är den gällande. Det är här viktigt att notera att företagen i den 
studerade produktionskedjan inte hade ett formellt samarbete genom avtal eller 
motsvarande, se diskussionen i kapitel 8. Tre frågor från skogsbruk har fallit bort 
inklusive skogsbruks miljöledningssystem men det är inget som i längden kommer 
att påverka resultatet av studien.  

5 Teori  

5.1 Varför togs ISO 14001 fram 
Innan ISO togs fram och var i bruk fanns det ingen ”regelbok” för miljöarbete, vilket 
oroade en mängd företagsledare över hela världen. Den stora frågan man ställde sig i 
detta sammanhang var vad hållbar utveckling egentligen betyder. Detta begrepp 
tolkades olika av företag beroende på vilken syn man hade. Det fanns en definition 
baserad på bruntlandskommissionen att hållbar utveckling är att en generation inte skall 
tillgodose sina behov på bekostnad av nästa generation. Förslaget om att ta fram en 
internationell standard för miljöledningssystem kom till ISO via handelsledare från den 
internationella handelskammaren Business Council for Sustainable Development 
(BCSD). Man ville t ex undvika att företag som struntade i miljöarbetet skulle få 
konkurrensfördelar jämfört med de företag som utförde ett miljöarbete. Man trodde att 
det på liknande sätt som vid införandet av kvalitetsledningssystemet 9001 skulle uppstå 
påtryckningar på företagen från dess kunder att även införa ett miljöledningssystem. [1]  
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Förslaget blev väl mottaget i ISO. Det tillsattes en tillfällig grupp kallad SAGE 
(Strategic Advisory Group on Environmental) som bildades 1991. Uppgiften var att 
utfärda rekommendationer i fråga om internationell standardisering för miljöledning. 
SAGES uppgift var att göra det förberedande arbetet tills dess att en teknisk kommitté 
tagits fram enligt ISOs regler. [5]  

Även vid den så kallade Rio - konferensen 1992, där FN:s medlemmar träffades för att 
diskutera den globala utvecklingen inom miljöområdet, fastställdes målet om en hållbar 
utveckling i handlingsprogrammet Agenda 21. Här deltog även handelsledare från 
BCSD [1]. 

Arbetet gick ut på att lägga fast vad den nya internationella standarden skulle innehålla 
och sedan rapportera detta till den tekniska kommittén som skulle tillsättas. Vidare 
skulle man: 

 Ta fram ett dokument som innefattade principer och mål som bör gälla för en 
internationell miljöledningssystemstandard [1]. 

 Ta fram dokument innehållande den form och innehåll som miljöledningssystemet 
skall ha och som den tekniska kommittén kan tänka sig att använda i sitt arbete [1].  

Den tekniska kommittén fick namnet TC 207 Environmental Management och bestod 
av 25 medlemsländer. TC 207 hade som uppgift att bedöma vilka ledningsverktyg som 
behövde anges i en internationell standard. Vidare var uppgiften att ta fram och 
fastställa de krav som bör gälla för ett företag eller en organisations 
miljöledningssystem, utformade på ett sådant sätt att den skall kunna bidra till en hållbar 
utveckling ur miljösynpunkt. [1]  

TC 207 sammanträdde första gången 1993 i Toronto vilket då ledde till att SAGE 
upplöstes. Här togs beslutet att så snabbt så möjligt färdigställa ett första utkast av 
”EMS and auditing international standards”. Efter ett flertal möten spikades standarden i 
Rio de Janerio 1995 och publicerades i oktober 1997. [5]  

5.1.1 ISO 14000-seriens standarder som separata verktyg i miljöarbetet 

Standarderna i miljöledning är uppdelade i två områden. Det första området består av 
miljöledningssystem, miljörevision och miljöprestanda. Dessa tre standarder är knutna 
till själva organisationen. Det andra området hör till produkterna som organisationen 
tillverkar och består av standarderna livscykelanalys, miljömärkning och miljöaspekter 
(Se figur 1). Miljöledningsstandarden ISO 14001 och övriga standarder inom 
miljöledning (se bild eller föregående text) används till att underlätta miljöarbetet (att 
exempelvis minska sina utsläpp från produktionen) för företag. [6]  
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Miljöledning 

Organisation  Produkt 

Miljö-  
ledning       
ISO 
14001

Miljö- 
revision 
ISO 
14010

Miljö-  
prestanda  
ISO 14030 

Livscykel- 
analys        
ISO 14040  

Miljö- 
märkning  
ISO 14020 

Miljö- 
aspekter    
ISO 14060 

Figur 1. Översikt över standardernas uppdelning [4]. ISO 14010 har utgått och ISO 
19011 utgör numera standarden för revision av kvalitets- och/miljöledningssystem. 

5.1.1.1 Miljöledningssystem  

Används för att kunna utföra ett planmässigt miljöarbete som bygger på PDCA-cykeln 
(Planera – Genomföra – Följa upp – Förbättra). En viktig förutsättning är att arbetet ska 
vara förutseende och förebyggande och resultera i att en verksamhet blir rationell, 
kostnadseffektiv och stegvis mindre miljöbelastande. [1]    

5.1.1.2 Miljöprestanda  

Är till hjälp för företag att sätta upp mål både vad gäller inriktningen och resultatet av 
miljöarbetet. Att med jämna mellanrum göra mätningar och utvärdera miljöprestanda 
ger företaget eller organisationen en uppfattning om miljöarbetet är effektivt på lång 
sikt. Man kan även göra en bedömning på vilken omfattningen och nivå miljöarbetet 
skall  bedrivas. [1]       

5.1.1.3 Miljörevision  

Miljörevision används för att se hur miljöledningsarbetet fungerar. Miljörevision gör att 
det blir lättare att följa upp arbetet och ökar förutsättningarna för att kunna förbättra 
arbetssättet. Revisionen skall utföras systematiskt och objektivt för att ge en större 
tillförlitlighet. Resultaten skall dokumenteras. Revisionernas syfte är att kontrollera hur 
bra organisationen, ledningsrutinerna och utrustningen för miljöskyddet fungerar. [1]     

5.1.1.4 Livscykelanalys (LCA) 

Används för att beskriva en produkts eller en tjänsts miljöpåverkan i dess hela livscykel, 
från utvinningen av råvaror till avfallshantering. LCA identifierar och graderar var den 
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största miljöpåverkan finns vad gäller material och energiflödet i en produkts liv ”från 
vaggan till graven”. [1] 

5.1.1.5 Miljömärkning och miljödeklaration  

Miljömärkning ska vägleda konsumenterna, att göra mer miljöanpassade inköp, få en 
möjlighet att identifiera produkter som har jämförelsevis goda miljöegenskaper. 
Miljödeklarationer används för att förmedla ett kvantitativt, neutralt, kvalitetssäkrat och 
jämförbart budskap om produkter och tjänsters miljöegenskaper. [1]       

5.2 Hur en standard tas fram 
Standardisering kallas den process där en standard tas fram, t ex. ISO 14001. Målet med 
standardiseringen är bland annat att uppnå:    

 Kvalitet 

 Säkerhet för person och egendom 

 Rationell tillverkning och effektiva arbetsmetoder 

 Skydd av den yttre miljön  

Arbetet med att ta fram en standard kan enkelt beskrivas så här. Först läggs fast om det 
finns intresse av att ha en standard inom ett visst område t ex. Miljö. Det är 
intressenterna i området, som anmäler till standardiseringen att man vill starta ett 
standardiseringsarbete. Inom standardiseringen (i detta fallet ISO), under TC 207, bildas 
en arbetsgrupp (Sub Committee), förkortas SC, som står för det praktiska arbetet med 
standarden. I detta fall är det SC1 som har hand om miljöledningssystem, ISO 14001. 
SC tillsätter i sin tur arbetsgrupper (Working Groups), WG, som utför definierade delar 
av arbetet med att ta fram en ny standard. Inom TC 207 finns det 6 SC, en för varje 
standard (jämför figur 2). De olika SC grupperna är undergrupper till huvudkommittén 
(TC 207) och rapporterar alltså till TC 207. [7]  

 TC 207

SC1 SC2 SC6SC5SC4SC3

WG2 WG3WG1

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av de olika kommittéerna [7].   

I den tekniska kommittén (TC 207) är arbetet öppet för alla som är intresserade av ett 
visst standardiseringsarbete inom miljö. Dessa kan vara företag, organisationer, 
myndigheter mm. TC 207 bestämmer om arbetet med standarden skall bli av, hur stort 
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inflytande internationella intressenter skall få och andra övergripande och principiella 
frågor. [7] 

5.3 Miljöledningsstandardens uppbyggnad 
Standarden för miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt av olika moduler, 
grundelement och element. Dessutom finns ytterligare en nivå, skallkraven. Dessa 
bildar tillsammans standarden ISO 14001 [1]. Nedan beskrivs de olika elementen. 

Grundelementen, Policy, Planera, Genomföra, Följa upp, Förbättra är 
återkommande och stegvisa, de följer den beskrivna ordningen genom hela miljöarbetet, 
som ju bygger på ständig förbättring. Grundelementen i sig bygger på 
förbättringscykeln Planera – Genomföra – Följa upp – Förbättra 

Nästa nivå i standarden är elementen som är 17 stycken. Dessa är uppdelade under de 
fem grundelementen. Elementen utgör uppläggning och drift av miljöledningssystemet 
[1]. 

Den sista nivån är skallkraven, 52 stycken. Dessa ligger fördelade under elementen. 
Dessa måste genomföras för att följa standarden i miljöarbetet [1].  

Ett enkelt sätt att få en överblick över strukturen i standarden är att se det så här: 5 
Grundelement – 17 Element – 52 Skallkrav [1].  

Tabell 2. Översikt av ISO 14001 

Grundelement Element Skallkrav 

Policy Miljöpolicy 2 st 

Planera Miljöaspekter 

Lagar och krav 

Miljömål 

Miljöledningsprogram 

10 st 

 

Genomföra Organisation 

Utbildning 

Kommunikation 

Dokumentation 

Dokumentstyrning 

Verksamhetsstyrning 

Nödlägesberedskap 

19 st 

Följa upp Miljöprestandaindikatorer 17 st 
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Korrigerande åtgärder 

Redovisande dokument 

Revision 

Förbättra Ledningens genomgång 4 st 

5.4 Införande av ISO 14001 

5.4.1 Arbetssätt vid ett införande av ett miljöledningssystem i ett företag 

Grundläggande vid införande av miljöledningssystem i ett företag är att högsta 
ledningen tagit ett tydligt beslut i frågan och förankrat detta hos personalen i företaget, 
framför allt hos chefer och andra nyckelpersoner. Viktiga punkter är att lägga fast en 
miljöpolicy, göra en miljöutredning (utreda var miljöproblemen finns i företaget), 
utarbeta handlingsprogram genomföra åtgärder, samt följa upp dessa. [8] 

I ISO 14001 finns ovanstående process beskriven i form av 5 grundelement. Här följer 
nu en beskrivning av arbetssätt för varje grundelement. 

Policy, innebär att högsta ledningen skall ta fram en policy som är relevant för de 
tjänster, aktiviteter/ produkter som företaget utför/tillverkar. Den skall innehålla 
följande. 

 Ett åtagande för ständig förbättring. 

 Ett åtagande att förebygga förorening. 

 Ett åtagande att komplettera med aktuella miljölagar och rekommendationer. 

 Ett åtagande att ta fram mål och medel för miljöarbetet. 

 Visa att miljöledningssystemet är dokumenterat, infört och bibehålls 

 Visa att Policyn har tilldelats alla anställda och åtkomlig för allmänheten. [6, 9]  

Policy/ 
Planera 

Genomföra 

Följa upp 

Förbättra 

Planera, företaget skall ta fram sina mest betydande 
miljöaspekter, inklusive att ta fram de lagar och krav 

som hör samman med organisationens 
miljöprestanda. Med hjälp av de betydande 
aspekterna samt kraven skall företaget ta fram 
miljömål och handlingsplaner för att kunna 

genomföra och nå de uppsatta miljömålen. [6, 9, 10]     

Figur 3. PDCA-cykeln  

Genomföra, ange befogenheter och ansvar i organisationen. Ledningen skall se till att 
det finns resurser och utse en representant/ansvarig för genomförandet. Vidare skall 
man undersöka behovet av utbildning, se till att berörd personal vet om sitt ansvar, ta 
fram rutiner för intern och extern kommunikation, ta fram rutiner för arbetets 
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genomförande. Dessutom skall man redovisa aktiviteter som kan bidra till betydande 
miljöaspekter och ta fram arbetsätt för att identifiera olycksrisker, beredskapsplan för 
olyckor. [6, 9, 10] 

Följa upp, övervaka och mäta. Ledningen skall ta fram arbetsätt för att hantera 
avvikelser och arbetssätt för revision av ledningssystemet. Avvikelser kan ses som att 
man formellt inte uppfyller specificerade krav, men kan också ses som något som 
inträffat och som man inte i förväg planerat. Dessa avvikelser kan sedan användas i 
förbättringsarbetet. [6, 10]  

Förbättra, ledningen skall regelbundet gå igenom miljöledningssystemet och införa 
förbättringar. [5]                     

För de företag som vid tiden för införandet av ISO 14001 redan infört ISO 9001 
(kvalitetssystemet) är ett tillvägagångssätt att bygga på sitt kvalitetssystem med 
miljöledningssystemet ISO 14001. Det sammanslagna ledningssystemet är 
huvudsakligen uppbyggt av modulerna policy, övergripande manual, rutiner (hur man 
skall arbeta med en viss uppgift tex. brand, utsläpp) och instruktioner. Visserligen 
skiljer sig miljöledningssystemet och kvalitetssystemet sig åt, mest på grund av att det 
riktar sig till olika områden, miljö respektive kvalitet. Men uppläggning och struktur i 
de båda ledningssystemen är till stora delar lika. På grund av att de två standarderna 
inriktar sig på olika områden är det dock viktigt att t ex hålla isär de olika 
ledningssystemens policies (separata policies för miljö respektive kvalitet). Men det 
finns delar som är väl ämnade att föra samman såsom rutiner, dokumentstyrning samt 
revision. I slutänden får företaget får ett kombinerat ledningssystem som både riktar sig 
till produktionen och miljön. [6] 

5.4.2 Allmänna synpunkter   

Företag som inför ett miljöledningssystem bör vara medvetna om vissa saker. 
Miljöledningssystemet skall fungera i praktisk handling på precis det sätt som företaget 
planerat. Detta betyder att den organisation som har valt att införa ett 
miljöledningssystem hela tiden kommer att ha ett pågående projekt som fortlöpande 
leder till minskad miljöpåverkan. Det är viktigt att ledningen i organisationen sätter sig 
in i hur arbetet med miljöledningssystemet fungerar, och det är ledningens uppgift att se 
till så att det hela tiden finns tillgängliga resurser så att projektet inte stannar av. [1] 
(Jämför med policy och PDCA-cykeln, sidan 17) 

Företaget eller organisationen måste hela tiden att ta fram nya åtgärder för att minska 
sin miljöpåverkan. Detta innebär att om miljöpåverkan anses vara betydande ska 
företaget eller organisationen sätta in åtgärder för att stoppa den uppstådda 
miljöpåverkan. Om ett företag eller en organisation inte från början har klart för sig 
vilka lagar som gäller eller känner till den miljöpåverkan som en aktivitet har så 
kommer det att visa sig under införandet av miljöledningssystemet. [1] (Jämför med, 
planera och genomföra, sidan 17) 
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Ett företag har ju alltid kravet på sig att följa de lagar som gäller. Men om företaget 
väljer att införa ett miljöledningssystem så leder det i dom flesta fall till att till att de 
åtgärder företaget tvingas göra på grund av lagkrav blir effektivare och mindre 
kostsamma eftersom man upptäcker problemen tidigare och redan har rutiner och 
kompetens att åtgärda dom på ett bra sätt. [1] (Jämför med, planera och genomföra, 
sidan 17) 

Det finns ett flertal områden där man har nytta av ISO 14001. Nödlägesberedskap är ett 
sådant. I standarden står det följande: ”Organisationen skall identifiera olycksrisker”. 
Detta kan jämföras med identifieringen av miljöaspekter. Att istället för att göra en 
utredning om var miljöproblem kan uppstå inom företaget, så kan man göra en 
utredning om var det kan uppstå nödlägen av olika slag. Här kan man göra en riskanalys 
som belyser hur stor sannolikheten är att en olycka inträffar såväl ur 
arbetsmiljöperspektiv som ur miljöperspektiv. [11]   

Ett företag i Pennsylvania USA har dragit följande slutsats: ISO I4001 är ett verktyg 
som ger oss möjligheten att förbättra våra konkurrensmöjligheter på den globala 
marknaden. Det ger även möjligheter till att minska miljörelaterade kostnader. [12]   

5.4.3 Förbättring av organisationens miljöprestanda  

Ett övergripande mål för ett miljöledningssystem är att bidra till att hitta och åtgärda 
miljörisker. Att införa ISO 14001 i företaget understöder att företaget inte bara tittar på 
lagkrav, utan även andra miljörisker. Dessutom integreras tänkandet så att man tar med 
större delar av hela produktens livscykel. [12] (Jämför med, planera, sidan 17) 

Om införandet av ett miljöledningssystem har haft någon effekt kan man ofta se det 
genom att företagets eller organisationens omkostnader har minskat (exempelvis åtgärda 
utsläpp och liknade) och genom att företagets eller organisationens miljöpåverkan är 
mindre än före införandet av miljöledningssystemet. Miljöledningssystemet hjälper till 
att förhindra onödiga utsläpp till miljön som sedan måste åtgärdas av företaget. [1] 
(Jämför med, uppföljning, sidan 17) 

Att personalen utvecklas är en annan positivt inverkan. Anställda uppskattar införandet 
och engagerar sig gärna i miljöarbetet. Det är viktigt att understryka att om inte 
personalen är ordentligt engagerad i införandet och tillämpningen av miljöarbetet så 
uppnås inte några optimala resultat. Att personalen uppskattar arbetet med 
miljöledningssystemet beror på den uppmärksamhet miljöfrågorna har fått ute i 
samhället och att personalen vill visa vad ens egna företag gör för att minska 
miljöpåverkan. När införandet är klart har miljöfrågan blivit tydligt upplyst genom hela 
företaget. Personalen på företaget eller organisationen kommer efter införandet att i 
större utsträckning veta vilka aktiviteter i organisationen som påverkar samt vilken 
effekt de har på miljön. Personalen är mest positiv till den delen i arbetet där 
inventeringen och bedömning för att ta fram de mest betydande påverkansfaktorerna 
sker. [1, 6, 12] (Jämför med genomföra, sidan 17) 
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Om man jämför företag, som endast följer de lagar och krav som finns uppsatta och som 
inte har ett miljöledningssystem, med företag som infört miljöledningssystem, har de 
senare en bättre överblick över de betydelsefulla miljöaspekter som finns i sina 
respektive verksamheter. Det blir även lättare för företag som infört ett 
miljöledningssystem att hitta områden där en förbättring är möjlig att genomföra. [1] 
(Jämför med, planera och PDCA-cykeln, sidan 17) 

En investering för miljön (införande av ett miljöledningssystem i företaget eller 
organisationen) har ofta effekter att även ge en bättre produktion (t ex minskad 
materialåtgång), genom att man går in och styr upp processerna bättre. En investering t 
ex i produktionen leder alltså ofta både till en förbättrad miljöprestanda och till att 
produktionen ökar. [1]          

5.4.4  Påverkan på organisationens kostnader och intäkter 

Som med all initiativ till miljöförbättringar ligger den största kostnaden i att skapa, 
lansera och upprätthålla miljöledningssystemet. Det är enkelt att göra saker för 
komplicerade, målet är att göra ett så enkelt system så möjligt, men som ändå täcker alla 
väsentliga aspekter. För att åstadkomma detta måste man minimera ansträngningarna 
som behövs för att skapa samt upprätthålla systemet. Man använder sig av begränsat 
antal instruktioner och detta gör det mer enkelt och rättframt att använda för personalen. 
[9] (Jämför med, genomföra, sidan 17) 

Det är viktigt för företagen att veta hur deras intäkter och kostnader påverkas av att de 
inför ett miljöledningssystem. Tyvärr så är detta mycket svårt att ta reda på, bland annat 
beroende på att det tar lång tid för resultaten av införandet att visa sig, beroende på att 
ett införande sker stegvis i ett företag eller en organisation. Men både intäkter och 
kostnader påverkas på ett eller annat sätt. Nedan redovisas några viktiga aspekter att 
tänka på vid införandet av miljöledningssystem:   

 Så kallade ”end of pipe” lösningar (miljöåtgärder vid slutet av en process) kan 
minskas med hjälp av ett miljöledningssystem, vilket ger minskade kostnader. 

 Att den egna personalen identifierar miljöaspekterna är viktigt, detta blir samtidigt 
en del av personalens utbildning. 

 Att man tar lärdom av andra företag vid införandet av miljöledningssystemet samt 
att använda samma modell för flera olika verksamheter. 

 Vid rangordning av miljöaspekterna kan det vara bra att hyra in utomstående 
experter, liksom vid utbildning av personal.  

 Utvecklingen av miljöledningssystemet bör organisationen själv ta hand om. Många 
förbättringsprojekt leder till minskade kostnader. Detta beror på att processerna gås 
igenom (med fokus på miljöaspekterna) och den efterföljande analysen ger 
möjligheter till att göra besparingar. Många av de redan befintliga rutinerna kan 
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användas i miljöledningssystemet. Så därför är det är bra om det görs en inventering 
för att se vilka rutiner som redan finns innan arbetet med införandet påbörjas. [1] 

Några exempel på att företag tjänar pengar på ISO 14001: 

 ISO 14001 medför att företagen koncentrerar sig på hela ledningssystemet och hela 
produktionsprocessen istället för ”end of pipe” lösningar. Företag håller i allt större 
utsträckning på att konkurrera med hjälp av sina miljöåtgärder. Man har integrerat 
miljötänkandet i affärsmässiga beslut för företagen. Företag som 3M och IBM har 
redovisat att man sparat betydande belopp på införandet av ISO 14001. [9]    

 Det är givetvis viktigt att man vid certifiering för ISO 14001 inte fokuserar på själva 
certifikatet, utan att man ser standarden som ett verktyg för att hitta miljöproblem 
och lösa dessa. Även här bekräftas att många företag i Europa sparat pengar på att 
införa miljöledningssystem enligt ISO 14001. [12]  

5.4.5 Yttre drivkrafter till att införa ett miljöledningssystem 

Risken att ett företag eller organisation får samhällets missnöje på sig vid en eventuell 
olycka verkar ligga i linje med hur stort företaget eller organisationen är. Ju större 
företag eller organisation desto större blir uppmärksamheten vid en olycka. Detta har 
lett till att de större företagen försöker att minimera risken att bli utsatta för missnöje. 
[1]   

5.5 Forskningen har visat att ISO 14001 innebär följande  
Utgångspunkten vid införandet av ett ledningssystem är att det skall ge positiva effekter 
för såväl miljö som företagets produktion. Nedan följer en diskussion utifrån olika 
aspekter för och emot ISO 14001. Tyvärr så finns det inte många studier utförda om 
vilken verkan miljöledningssystemet ISO 14001 har [13]. Men det är helt klart att där 
undersökningar gjorts finns det delade meningar i frågan.         

 Användandet av ISO 14001 och certifiering mot denna standard medför inte att man 
mäter det faktiska verkställandet eller fullgörandet av miljöarbetet hos 
organisationen ifråga. Det antas bara att ett företag som uppfyller ISO 14001 har ett 
miljöledningssystem för att ta hand om miljöpåverkande aspekter. [13] 

 Certifiering enligt ISO 14001 indikerar att organisationen ifråga, förutom att 
uppfylla lagkrav, går vidare med ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Dock finns 
inget tydligt sätt att externt bekräfta att så är fallet. [13] 

 ISO 14001 - standarden med vägledning antar helt enkelt att bara man har ett bra 
implementerat miljöledningssystem så kommer miljöproblemen att minska för 
företaget. Det finns inte på ett objektivt sätt bekräftat att så är fallet. [13] 
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 Få utvärderingar har gjorts för att kartlägga den inverkan som miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 har haft på miljöarbetet och kostnads - nytta aspekter på 
användningen av miljöledningssystem. [13]  

 En utredning som genomförts visar att användningen av strukturerade 
miljöledningssystem ger ett effektivare arbetssätt i organisationen. Dessutom 
innebär det ofta en högre grad av överensstämmelse med legala krav. [13]  

 En annan utvärdering som fokuserade mer på den direkta påverkan på miljön gav en 
splittrad bild. Ibland kunde goda resultat påvisas och i andra fall var det inte möjligt 
att påvisa sådana effekter. [13]  

Utrednings slutsats var att man måste fortsätta följa frågan i framtida utredningar för att 
få svar på om miljöledningssystemen som ISO 14001 ger någon tydlig direkt positiv 
påverkan på miljöarbetet. För närvarande går inte detta enligt utredningen att säga 
entydigt. [13]  

Dock finns det redan nu positiva uttalanden om ISO 14001-standarden som ett 
verkningsfullt verktyg i miljöarbetet [6]. 

5.6 Revision av miljöledningssystemet  
Det finns olika typer av miljörevision, intern revision och extern revision. Den externa 
revisionen kan i sin tur delas upp i andrapartsrevision och tredjepartsrevision. Den 
interna revisionen utförs normalt av företagets egen personal och avsikten är att med sin 
företagsinterna kunskap följa upp hur man efterlever kraven från ISO 14001 och 
eventuellt andra miljökrav som ställs inom företaget. Andrapartsrevisionen utförs 
normalt av en kund till ett företag som vill kontrollera miljöledningssystemet t ex inför 
en upphandling. Certifieringsrevisionen är en revision utförd av ett opartiskt 
certifieringsorgan (tredjeparts ställning), som i en certifieringsprocess kontrollerar om 
företaget efterlever kraven i ISO 14001. I 5.6.1 redovisas internrevision och i 5.6.2 
certifieringsrevisionen. Andrapartsrevisionen efterliknar i genomförande 
certifieringsrevisionen. Dock finns det även stora skillnader eftersom syftet är olika. 
Syftet med andrapartsrevisionen är ofta att följa upp om specifika kundkrav är uppfyllda 
och det utfärdas givetvis inte några certifikat om överensstämmelse med ISO 14001.  

5.6.1 Miljörevision  

Den interna revisionen är högsta ledningens sätt att kontrollera hur väl 
miljöledningssystemet fungerar. För att en miljörevision skall fungera på bästa sätt 
krävs det att ledningen ger sitt stöd, att miljörevisionsgruppen är objektiv och har den 
kompetens som behövs. [6] 

Miljörevisionen innefattar tre olika delar varav den första är planering. I planeringen 
ingår att göra en revisionsplan, där mål och omfattning bestäms. Därefter tar man fram 
ett revisionsprogram som är en mer detaljerat beskriver genomförandet. [6] 
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Nästa steg är själva genomförandet av revisionen där man granskar verksamheten ute i 
fält, t ex utsläpp, granskning av uppbyggnaden och efterlevnaden av 
miljöledningssystemet gentemot kraven i ISO 14001. [6] 

Det tredje steget är rapportering och uppföljning av de korrigerande åtgärder man fann 
på revisionen. [6] 

5.6.2 Certifieringsrevision   

Extern revision utförs ofta av certifieringsorgan som specialiserat sig på att göra externa 
miljörevisioner på organisationer och företag. Dessa certifieringsorgan har i många fall i 
sin tur kompetensprövats av SWEDAC för att säkerställa att certifieringsorganen 
genomför dessa externa revisioner av organisationer och företag på ett riktigt sätt. [14, 
15]  

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är en statlig myndighet som 
har till uppgift att bl a kontrollera/kompetenspröva att certifieringsorgan arbetar på ett 
korrekt sätt. Kompetensprövningen kallas ackreditering och bedömningen av 
certifieringsorganen görs mot en europanorm EN 45012. [14, 15]  

Den externa revisionen som certifieringsorganet genomför på företag är till upplägget 
mycket lik det som ovan sagts om den företagsinterna revisionen. En skillnad är givetvis 
att den genomförs av extern personal som inte får stå i någon form av beroendeställning 
till det företag man skall revidera. [14, 15]  

Om revisionen utfaller positivt kan Certifieringsorganet utfärda ett certifikat, företaget 
bör då certifierat i enlighet med kraven i ISO 14001. Företaget kan redovisa denna 
certifiering i sin externa marknadsföring. En annan viktig nytta med den externa 
revisionen är att få en genomgång av externa experter som kan miljöledningssystem. 
För att få behålla certifikatet måste återkommande certifieringsrevisioner genomföras, 
normalt två gånger per år. [14, 15]  

Sammanfattningsvis kan man säga att den interna och externa revisionen kompletterar 
varandra. Den interna revisionen har styrkan att genomföras av intern personal som väl 
känner företaget och den externa processen har styrkan att den genomförs av personer 
som är mycket kunniga vad gäller miljöledningssystem. [14, 15] 

6 Miljöledningssystem för en produktionskedja 
Produktionskedjan beskrivs i arbetet på följande sätt (Se figur 5): Varje företag utgör en 
länk i den totala produktionskedjan (t ex pappersmassa/pappersindustri tar fram det 
material som pappersanvändaren använder till sina produkter). Länkarna i sig 
sammanfogas sedan av transporterna som verkar mellan företagen och levererar 
företagens produkter. Företagens storlek nämns ej i form av antal anställda på grund av 
att de vill vara anonyma.     
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Figur 4. Produktionskedjan.  

Skogsbolag. Företaget utvecklar ett marknadsdrivet, miljöinriktat och uthålligt 
skogsbruk. Man anser att man med denna form av skogsbruk utvecklar skogens värde 
och ser sig som ett föredöme när det gäller att nyttja skogens olika naturresurser på ett 
professionellt sätt. [16]   

Pappersmassa/pappersindustri. Företaget ingår i en koncern, och dess affärsidé är 
baserad på utveckling, tillverkning och försäljning av papper till den grafiska industrin. 
Papperet används till största delen till reklamtryck, tidskrifter och böcker. Försäljningen 
sker via koncernens egna kontor och agenter. [17] 

Användare av papper. Företaget tillverkar vätske- och förpackningskartong, främst för 
livsmedel. All tillverkning sker vid bruket och det finns säljkontor i ett flertal 
europeiska länder. 90 procent av produktionen exporteras till kunder över hela Europa.  
[18] 

Återvinningsföretag. Företaget erbjuder rikstäckande helhetslösningar inom 
återvinning, avfallshantering och säkerhetsmakulering. Det har bred kompetens och 
kunskap om allt från källsortering till insamling, transporter och återvinning. [19] 

Kapitel 6.1.1 till och med 6.1.3 innehåller en sammanställning av det material som 
erhållits från företagen i produktionskedjan (enkät och de utvalda elementen ur 
miljöledningssystemen). I kapitlet har materialet analyseras och jämförts, dels mellan de 
olika företagen i produktionskedjan och dels med teorikapitlet, för att på så sätt bedöma 
hur bra miljösamarbetet är i produktionskedjan.  

Men först måste klargöras vad som kännetecknar ett nära miljösamarbete byggt på ISO 
14001 och vad ett likartat miljöledningssystem är. Ett nära miljösamarbete mellan 
företagen kännetecknas, enligt författarens synsätt, i första hand av att företagen i 
produktionskedjan har nära kontakt och samarbete med sina kunder och leverantörer. 
Grunden är att (under)leverantörerna uppfyller sina åtaganden (t ex angivna i 
affärskontrakt) till företaget, liksom att företaget uppfyller sina åtaganden mot sin kund 
(nästa steg i den totala produktionskedjan). Det kan ske genom att formella krav ställs 
på en produkt i den totala produktionskedjan, och kan givetvis stöttas av att ett 
informellt samarbete växer fram, man tar hjälp av varandra, ger tips och råd, delar med 
sig av nya idéer etc. vad gäller införande, utförande och förbättringsarbete. Införandet 
av åtgärder skall ske på ett sådant sätt att det för miljön ger ett så optimalt resultat som 
möjligt för kedjan i sin helhet. I den praktikiska tillämpningen bör arbetet underlättas av 
att miljöledningssystemen är likartade. Genom att följa standarden ISO 14001 skapar 
man en bra grund för ett effektivt miljösamarbete inbyggt i hela produktionskedjan. 
Med ”likartade miljöledningssystem” kan man resonera som så att företagen då tolkar 
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standarden på ett likartat sätt, och har bygger upp miljöledningssystemet enligt samma 
struktur, i enlighet med de olika elementen i ISO 14001.  

I den efterföljande diskussionen har resultatet av studien analyserats för att se om det 
finns osäkerheter i material, metod mm. som gör att resultatet skulle kunna bli ett annat. 

6.1 Resultat  

6.1.1 Sammanställning av enkäten 

Orsakerna till införandet av ett miljöledningssystem var att: 

 FSC (Forest Stewardship Council) krävde ett verktyg för att hålla reda på och 
strukturera upp miljöarbetet.  

 Marknadsmässiga krav och krav på en bättre miljöstyrning inom företaget.  

 Det var ett beslut som togs gemensamt i koncernen att alla företag skulle införa ISO 
14001.  

 Kund- och ägarkrav, dessutom naturligt eftersom att företaget är inom 
återvinningsbranschen. 

Anledningen till att företagen införde just ISO 14001 var att:  

 Det är ett bra verktyg för att strukturera upp miljöarbetet.  

 Eftersom ISO 9001 redan var infört i företaget var det naturligt att införa ISO 
14001.  

 ISO 14001 var en färdig standard vid tillfället för införandet, så det var lämpligt att 
använda den. 

Det fanns en rad olika tillvägavgångsätt för att införa miljöledningssystemen i 
företagen:  

 Gjorde en översikt av befintliga rutiner för att sedan komplettera det som saknades.  

 Utgick ifrån kvalitetssystemet ISO 9001 och samordande kvalitets och 
miljöledningssystemet.  

 Först togs företagets styrkor/svagheter inom miljöområdet fram. Detta gjordes av 
intern arbetsgrupp och extern konsult vilket blev grunden till ett 
miljöaspektsregister. Sedan kom införandet i sin helhet.  

 Tog hjälp av konsulter med miljöutredningen och lagkravsgenomgången. Resten 
gjorde företaget självt. Resultatet blev en miljöhandbok uppbyggt efter standarden. 

 I de flesta fall har arbetet med ISO 14001 fungerat så som det var tänkt att det skulle 
fungera. Företagen upplevde att miljöarbetet blev mer strukturerat och att det ledde 
till miljöförbättringar.   
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Miljöarbete mellan företag och leverantör, mellan företag och kund: 

 Företagen ställer vissa krav på att deras leverantörer skall ha någon form av 
miljöledningssystem.  

 De tjänster och produkter som företagen köper skall uppfylla vissa miljökrav.  

 Kunderna till företagen har krav på att de skall ha ett miljöledningssystem.  

 Att företagens produkter skall uppfylla vissa miljökrav är inte lika prioriterat som 
miljöledningssystemet.  

 Angående miljöaspekter så är det inget nära samarbete mellan företagen och dess 
kunder och leverantörer för att upptäcka miljöaspekter. Detta gäller för de flesta 
företag med två undantag, pappersanvändare och massa/pappersindustri.  

 Hanteringen av synpunkter på miljöledningssystemet från kunder och leverantörer 
sker på alla företag i kedjan3. 

Miljösamarbetet baserat på ISO 14001 längs produktionskedjan: 

 Det var endast pappersanvändare och skogsbolag som svarade ja på frågan om de 
varit i kontakt med andra företag utanför sin egen typ av organisation under 
införandet (planering) av sitt miljöledningssystem.  

 Under själva miljöarbetet (genomförande) så har skogsbolaget, pappers/massa 
företaget och pappersanvändare haft kontakt med andra företag i kedjan via 
exempelvis studiebesök, för att på ett gemensamt sätt kunna hålla miljöarbetet i 
gång. 

 Vad gäller förbättringsarbetet (följa upp och förbättra) så  är det endast 
pappersanvändare och återvinningsföretag (endast transporter till företaget från tex. 
pappersanvändare) haft kontakt med andra företag i kedjan. 

 Vad gäller samarbete med miljöaspekter har skogsbolag, pappersanvändare och 
återvinningsföretag (endast transporter till företaget från tex. pappersanvändare) haft 
kontakt med andra företag i kedjan. 

 

 

 

 

 

 
3Se kapitel 4.4.3 i ISO 14001 standarden 
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6.1.2 Jämförelse av utvalda element i miljöledningssystemen     

6.1.2.1 Miljöpolicy (Policy)  

Studien har inte kunnat påvisa några egentliga skillnader i synsätt mellan företagens 
policys. Alla företagen arbetar mot att miljöanpassa sin verksamhet: att sträva efter 
ständiga förbättringar, att personalen skall erhålla en miljöutbildning, att företagen skall 
minska sina miljöpåverkningar.  

Bra engagemang från alla företag vad gäller framtagandet av miljöpolicy. Inga 
skillnader av vikt finns vad gäller synsätt i de olika miljöpolicierna.  

Att synsättet i företagens Miljöpolicy smälter väl samman, underlättar ett nära 
miljösamarbete mellan företagen längs hela produktionskedjan.  

6.1.2.2 Miljömål (Planera)  

Miljömålen har delvis olika inriktning vilket beror på att de olika företagen arbetar inom 
olika verksamhetsområden.   

Miljömålen är viktiga för den gemensamma produktionskedjan. Om det inte finns några 
direkta gemensamma mål med miljöarbetet mellan företagen i produktionskedjan som 
verkligen täcker in krav på utformning av produkterna eller tjänsterna för 
produktionskedjan i sin helhet så kommer det att leda till att företagens miljöarbete 
grenar ut sig mot respektive företags egen inriktning med miljöarbetet, vi riskerar en 
suboptimering. Detta stärker indikationen att ha ett miljöledningssystem som inte bara 
täcker ett enskilt företag i kedjan, utan hela produktionskedjan.     

6.1.2.3 Introduktion av nyanställda (Genomföra)  

Synsättet är till stor del lika i alla företagen. I alla företagen går den nyanställde igenom 
ett introduktionsprogram. Innehållet i introduktionsprogrammet är till stor del samma 
sak i alla företagen, nämligen, information om miljö, kvalitet, företagets miljö och 
kvalitetssystem. En skillnad är att i alla företag utom användare av papper finns det 
angivet att det är den närmaste chefen som har ansvaret för att den nyanställde får rätt 
utbildning. Återvinningsföretaget har gjort åtskillnad på utbildning vad gäller 
kollektivanställda som får sin utbildning på arbetsplatsen. Tjänstemän får dessutom 
ytterligare utbildning på huvudkontoret. I det stora hela finns det inga större skillnader 
vad gäller introduktion av nyanställda mellan företagen.  

Likheterna i utbildning kan indikera att företagens personal ligger på ungefär samma 
nivå kompetensmässigt vad gäller miljöledningssystem och borde ge möjlighet att 
gemensamt diskutera och ta hjälp av varandra för att få den nya personalen att inse 
betydelsen med miljöarbetet, inklusive möjligheter att djupare arbeta med att ta fram 
mer miljövänliga och mer ”återvinningsvänliga” produkter eller tjänster för alla 
företagen i hela kedjan. Dock är det givetvis något osäkert att utifrån befintligt material 
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ha någon större säkerhet i att personalens kompetens kan ses som likvärdig. Det borde 
dock innebära att kompetensen är så god att man kan diskutera basala 
miljöledningsfrågor. 

6.1.2.4 Utbildning (Genomföra)  

Alla företag vill att dess personal skall vara så väl utbildad så möjligt, vilket är en 
självklarhet. De likheter som finns är: Företagen vill att utbildningen skall ske på den 
anställdes ambitioner och vilja. Det är den anställdes chef som har till uppgift att se till 
så den anställde får den utbildning som behövs. Den anställdes behov av utbildning 
identifieras bland annat via utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen ges minst en gång 
per år (pappersanvändare), en gång per år eller vid begäran från den anställde 
(pappersåtervinningsföretag). Några större skillnader finns ej utan den stora skillnaden 
är hur utförligt företagen har beskrivit genomförandet av engagemang och utveckling av 
sina anställda. Pappersanvändare och återvinningsföretaget har färdiga handböcker 
respektive checklistor för att underlätta utvecklingssamtalen, vilket pappers /masse 
företaget inte verkar ha (OBS detta kan finnas även om det inte finns angivet just här). 
En specifik skillnad är att återvinningsföretaget har ett bonussystem vilket övriga 
företagen inte verkar ha.  

Likheterna leder till att företagen har bra möjligheter att gemensamt diskutera och ta 
hjälp av varandra för att få personalen att se betydelsen med miljöarbetet och engagera 
sig för att hela tiden komma med idéer för hur man skall kunna förbättra produktionen 
med avseende på både miljö (och kvalitet) längs produktionskedjan. Man har alltså bra 
möjligheter att arbeta med att ta fram mer miljövänliga och mer ”återvinningsvänliga” 
produkter genom att alla företagen i hela kedjan samarbetar. 

6.1.2.5 Korrigerande åtgärder (följa upp)  

Samtliga företag jobbar aktivt med korrigerande åtgärder. Företagen jobbar även med 
förebyggande åtgärder, dels för att förhindra upprepade avvikelser och dels för att 
förhindra att möjliga avvikelser uppstår i framtiden.  

Under avvikelser och förbättringar finns det stora olikheter i tillvägagångssättet vad 
gäller förebyggande åtgärder och korrigerande åtgärder av avvikelser.  

6.1.2.6 Ledningens genomgång (Förbättra)  

Synsättet är likartat. Alla företagen har med: genomgång av miljöledningssystemets 
lämplighet och effektivitet, genomgång av policy och miljömål, genomgång av 
rapporter från revisioner. Något som endast tagits upp i miljöledningssystemet för 
massa/pappersindustri, är att ledningen skall se till så att det hela tiden finns tillgängliga 
resurser för att bedriva arbetet med miljöledningssystemet. (OBS att det inte finns med 
behöver inte betyda att det inte sker i de övriga företagen). Vad gäller om företaget 
uppfyller gällande lagar och krav finns det ej beskrivet i massa/pappersfabrikens 
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miljöledningssystem (OBS att det inte finns med just här behöver inte betyda att det inte 
sker). I övrig är ledningens genomgång väl sammanhållen i alla företag.  

Genom arbetet med ledningens genomgång får respektive företagsledning en bra 
överblick över sitt eget miljöledningssystem och man kan lättare gå samman för att 
kunna hjälpa varandra med att förbättra och optimera produktionen i hela kedjan.  

7 Slutsats 

7.1 Hur ser miljösamarbetet ut i produktionskedjan i dag?  
Så här ser miljösamarbetet baserat på ISO 14001 ut i dagsläget i produktionskedjan.      

 Det är två företag som varit i kontakt med andra företag inom hela kedjan (skog till 
pappersåtervinning) under införandet (Policy och Planera) av sitt 
miljöledningssystem.     

 Under utförandet (Genomföra) har tre företag haft kontakt med företag inom hela 
kedjan. Ett nära miljösamarbete kan komma att ge mer och mer miljövänliga 
produkter, som är lätta att tex. återvinna, ge mindre avfall etc. i och med att alla 
företagen i kedjan har samarbetat för att förbättra produkterna. Detta hindras av att 
samarbetet inte finns i sin helhet.   

 Under förbättringsarbetet (Följa upp och Förbättra) har två företag varit i kontakt 
med andra företag inom kedjan.  

 Två företag samarbetar med att lösa miljöaspekter.  

 Två företag samarbetar med leverantörer och kunder för att upptäcka och åtgärda 
miljöaspekter.  

 Hanteringen av synpunkter från leverantörer och kunder sker hos alla företag i 
kedjan.  

 Företagen ställer krav på leverantörer att de skall ha någon form av 
miljöledningssystem och i viss mån att de tjänster och produkter företagen köper 
skall uppfylla vissa miljökrav. 

Ovanstående leder till slutsatsen att miljöarbetet inte är helt sammanlänkat i hela kedjan. 
Vid en återkoppling till mina hypoteser: 

a) Miljöledningssystemen är likartade. Företagen har ett nära miljösamarbete byggt på 
ISO 14001 vad gäller införande, utförande och förbättringsarbete. Länkarna i kedjan 
håller samman längs hela produktionskedjan.  

b) Miljöledningssystemen är likartade men det finns ändå inget nära miljösamarbete 
mellan företagen i produktionskedjan.  
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c) Miljöledningssystemen är inte likartade men det finns ändå ett nära miljösamarbete 
mellan företagen i produktionskedjan.  

d) Miljöledningssystemen är inte likartade och det finns inget nära miljösamarbete 
mellan företagen i produktionskedjan.  

kan man dra slutsatsen att det är alternativ b som är det gällande i dagsläget.  

Negativa konsekvenser som kan uppkomma på grund av att det inte finns något 
samarbete är: 

 Miljöarbetet stannar vid företagets gräns och att det därmed inte sker någon 
utveckling av miljöarbetet längs hela kedjan.  

 Speciellt kritiskt är i detta sammanhang om företagen inte kommunicerar vad gäller 
krav på de produkter/tjänster som rör sig längs kedjan. Detta kan t ex medföra att 
miljöarbetet endast förbättras inom enstaka delar av produktionskedjan eller leda till 
förbiseenden som allvarligt ökar miljöriskerna i kedjan. 

 Ett nära samarbete vad gäller åtgärdande av miljöaspekter sker inte. 

 Arbetet med att ta fram mer miljövänliga, återvinningsbara produkter och att göra 
hela produktprocessen mer miljövänlig hindras. 

 Den kontinuerliga nära sammanhållningen mellan företagen som krävs för att 
upprätthålla ett bra miljöarbete hindras. Det optimala förbättringsarbetet i kedjan 
hindras genom att företagen inte har kontakt med varandra.   

 Nya idéer för att bedriva ett bra miljöarbete sprids inte mellan företagen. Det sker 
inga idéutväxlingar vad gäller att förbättra arbetsmiljön, kompetensutveckling mm. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det övergripande målet med miljöarbete är att 
minska miljöslitaget i världen. Verktyget ISO 14001 är utarbetat för att företagen skall 
kunna bygga upp effektiva miljöledningssystem. Tillämpningen har i många delar varit 
lyckad: Man har tagit sig an miljöproblemen på stort allvar och investerat mycket i detta 
arbete, bl a beroende på krav från myndigheter och kunder (marknaden). Det är viktigt 
att betona att genom att miljöledningssystemen är uppbyggda enligt ISO 14001 är de ett 
mycket bra verktyg för att kunna hantera ställda miljökrav såväl internt som externt 
(från kunder och leverantörer). Att miljöledningssystemen byggs upp på ett likartat sätt 
(mycket tack vare standarden) ger ju sedan mycket bättre förutsättningar att kunna 
samverka i hela kedjan. 

Dock kan man fundera på om inte arbetet fått en delvis felaktig inriktning. Man ställer 
ofta krav på att ett företag skall ha ett miljöledningssystem, t ex baserat på ISO 14001. 
Kanske borde man dessutom inrikta sig på att ställa tydligare miljökrav på de produkter 
och tjänster som rör sig i kedjan. vilket kanske kan vara avgörande för att uppnå ett bra 
resultat i miljöarbetet. Detta kräver samarbete mellan företagen i en produktionskedja så 
att inte miljöarbetet i produktionslinjen stannar vid en eller vissa företag i 
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produktionsprocessen. Det kan också krävas gemensamma miljömål för en viss 
produktionslinje.  

8 Diskussion  
Som jag tidigare påpekat under kapitlet avgränsning har jag valt att jobba med ett 
företag inom varje länka av kedjan. Det kan då leda till att en viss osäkerhet i analysen 
uppstår. Om man vill ha ett säkrare resultat, så hade man behövt använda sig av flera 
företag i varje länk och att jag analyserat hela miljöledningssystemen. Det hade varit det 
allra bästa men på grund av den tid som jag förfogat över har det inte varit möjligt att ta 
med mer än ett företag i varje länk eller att jämföra valda delar av 
miljöledningssystemen. Jag har tyvärr inte fått alla miljöledningssystem liksom svar på 
alla frågor. Jag vill dock påpeka att det inte är någon kritik till någon av mina 
kontaktpersoner. Detta kunde förmodligen ha undvikits om jag haft klart alla mina 
frågeställningar och därmed frågorna i ett tidigare skede av arbetet. Det har dock rent 
praktiskt varit svårt att genomföra eftersom de första frågorna skapat följdfrågor. De 
data som jag har baserat min studie och mitt resultat på, är enligt min uppfattning, ändå 
tillförlitliga och trygga beroende på att det har varit företagens miljöansvariga som har 
svarat på enkäterna.  

Vad gäller direkta kontakter mellan mig och företagen har dessa varit begränsade på 
grund av att jag har skickat ut enkäterna via e-post. Visserligen har kontakt hållits via 
telefon, men om man haft en närmare direkt kontakt med företagen, kunde det ha lett till 
att jag kanske hade fått mer utförliga svar som jag och mina kontaktpersoner t ex hade 
kunnat diskutera närmare. Tidsramen för detta arbete har dock inte medgett besök på 
plats eftersom jag valt att betrakta en hel produktionskedja med flera inblandade 
företag. 

Gällande resultatet i teorikapitlet: Denna forskning/faktainsamling har varit en viktig 
grund för att nå syftet och målet med studien. Teorikapitlet har använts till att tydliggöra 
viktiga bitar i praktikfallet, genom att jämföra teori med praktisk verklighet. 

De företag som ingick i den studerade produktionskedjan hade inte något avtal mellan 
sig om att bedriva ett samarbete, utan grunden var mer leverantörs- kundförhållanden. 
Det resultat som jag har fått fram med hjälp av det material som jag har haft tillgängligt 
har påvisat att det inte finns ett tillräckligt nära miljösamarbete baserat på ISO14001. 
Men det är svårt att helt få klarhet om det utanför det insamlade materialet finns företag 
som samarbetar på ett mer strukturerat sätt. Det är mycket möjligt att det finns företag i 
en produktionskedja som samarbetar mer eller mindre med införande genomförande och 
förbättringsarbete grundat på ISO 14001 även om det inte visat sig i denna studie. Om 
studien utvidgats till fler företag hade kanske resultatet blivit ett annat.  

En synpunkt är att det redan finns koncerner som exempelvis kan innefatta företag från 
skogsbruk till pappersanvändare, och att företagen i koncernen redan har ett gemensamt 
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miljöarbete byggt på ISO 14001, inklusive uppläggning av produktionslinjer i hela 
kedjan.  

8.1 Ett framtida miljöarbete 
Ett framtida arbete med miljöledningssystem kan vara att man styr standarden så att den 
tydligare ställer krav på produkter och tjänster i hela produktionskedjan. Vidare att man 
utformar standarden så att företagen i en produktionskedja bör samarbeta mer med 
införande genomförande och förbättringsarbete grundat på ISO 14001. Detta är fullt 
möjligt på grund av företagens miljöledningssystem är likartade, att inget företags 
grundläggande arbetssätt skiljer sig från de andras, vilket denna studie visat. Några 
specifika skillnader finns men dessa bör inte hindra ett miljösamarbete i hela kedjan. 

Målet är, enligt min mening, att miljöledningssystemen skall kunna ta hand om även 
externa miljökrav på produkter och tjänster från leverantörer och kunder så att t ex 
produktionslinjen i hela kedjan blir optimal ur miljösynpunkt.  

Det finns alltså, med nuvarande uppbyggnad av miljöledningssystemen, möjligheter för 
ett bra gemensamt miljöarbete i produktionskedjan. Denna slutsats går att dra på grund 
av miljöledningssystemens likhet och att det redan sker ett visst samarbete mellan 
företagen i produktionskedjan (se ovan). 
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Bilaga 1. Kedjor inom skogsindustrin 
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Bilaga 2. Enkät   
1. Varför valde ni just ISO 14001? 

2. Vilken var orsaken till att ni införde ett miljöledningssystem? 

3. Hur gick ni till väga vid införandet av ert miljöledningssystem?  

4. Inom vilka delar i företaget/organisationen valde ni att införa ISO 14001, och varför 
just dessa?  

5. Vilka var de största problemen vid införandet av miljöledningssystemet?    (om 
några sådana fanns) 

6. Har arbetet med ert miljöledningssystemet fungerat i praktiken, så som det var tänkt 
att det skulle fungera? 

7. På vilket sätt har personalen reagerat? (om de varit tex. engagerade i arbetet)     

8. Hur kopplar ni ihop ert miljöledningssystem med 

a) era underleverantörer av produkter och tjänster 

b) era kunders krav på miljöaspekter 

9. Har ni märkt några förbättringar eller försämringar i företagets/organisationens 
miljöprestanda? 

10. Har införandet av ISO 14001 förbättrat företagets prestanda i övrigt? 

11. När ni införde ert miljöledningssystem tog ni då kontakt och hjälp av företag inom 
skogsindustrin, pappersmasseindustrin, pappersanvändare, och pappersåtervinning 
för att se på hur deras miljöledningssystem såg ut, och därifrån få idéer och hjälp 
med införandet respektive utformandet av ert miljöledningssystem? (Uteslut er egen 
typ av organisation) 

 
12. Har ni under miljöarbetets gång kontakt med företag inom skogsbruk, 

pappersmasseindustrin, pappersanvändare, pappersåtervinning för att där få tips och 
hjälp på hur man gemensamt kan hålla arbetet i gång på bästa möjliga sätt? (Uteslut 
er egen typ av organisation) 

 
13. Om det uppstår nya miljöaspekter inom ert företag tar ni då kontakt med företag 

inom skogsindustrin, pappersmasseindustrin, pappersanvändare och 
pappersåtervinning för att ni tillsammans skall kunna lösa problemen? (Uteslut er 
egen typ av organisation) 

14. Vid förbättringsarbetet (ständig förbättring som ISO 14000 bygger på) har ni då 
kontakt med företag inom skogindustrin, pappersmasseindustrin, pappersanvändare 
och pappersåtervinning. Så att ni tillsammans kan förbättra miljöarbetet? (Uteslut er 
egen typ av organisation)  

35 



 Miljöledningssystem för en produktionskedja 
 

15. Vilka krav ställer ni på era underleverantörer vad gäller att dom 

a) har ett miljöledningssystem 

b) de tjänster och produkter som ni köper skall uppfylla vissa miljökrav 

16. Vilka krav ställer era kunder vad gäller 

a) Att Ni har ett miljöledningssystem 

b) Att de produkter och tjänster ni säljer skall uppfylla vissa miljökrav 

17. Angående miljöaspekter 

a) Har ni ett nära samarbete med era underleverantörer och kunder för att upptäcka 
och lösa miljöaspekter?   

b) Ställer ni egna krav på  underleverantörer vad gäller att upptäcka och åtgärda  
miljöaspekter?  

c) Ställer era kunder krav på er vad gäller att åtgärda uppkomna miljöaspekter?  

18. Hur går ni tillväga om 

a) era underleverantörer av produkter och tjänster har krav och synpunkter på ert 
miljöledningssystem samt miljöarbete   

b) era kunder har krav och synpunkter på ert ett miljöledningssystem samt 
miljöarbete  

Bilaga 3. Sammanställning av enkäten 
1. Varför valde ni just ISO 14001? 

Skog ISO 14001 är ett bra verktyg för att få struktur på företagets miljöarbete.  

Massa Eftersom vi infört kvalitetssystem ISO 9001 var det naturligt att välja ISO 14001  

Pappersanv Inledningsvis valde vi EMAS, i.o.m. att 14001 inte var ”sjösatt” vid tiden 
för beslut om att införa miljöledningssystem på företaget. Huvudorsaken till att vi på 
företaget införde ett certifierat miljöledningssystem var ett koncernbeslut inom  
koncernen (strax efter att företaget bildades 1994). I det koncerngemensamma 
miljöpolicyarbetet inom dåvarande företaget fastslogs bl.a. att samtliga enheter inom 
koncernen – innan utgången av 1997- skulle påbörjat införandet av ett system för 
miljöledning. Detta skulle upprättas enligt de krav och riktlinjer i EU:s frivilliga 
förordning nr: 1836/93, kallad EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 

Strax efter att vi startat miljöledningsprojektet på företaget (=maj 1995) beslutade vi 
själva att även inkludera ISO 14001 i vårt miljöledningsprojekt. Vid denna tid började 
14001 närma sig en färdig standard och vi tyckte det var lämpligt att använda den som 
”styrningsverktyg” i EMAS. Dessutom är ju en ISO standard global, medan EMAS 
”endast” är europeisk. Vårt företag exporterar även till viss del utanför Europa. 
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Återvin Valet stod mellan ISO 14001 och EMAS men eftersom vi redan var 
kvalitetscertifierade så kändes det mer naturligt med ISO 14001. Med EMAS var vi 
tvungna att bygga upp 12 system för registrering, med ISO 14001 kunde företaget gå in 
under ett gemensamt certifikat.  

2. Vilken var orsaken till att ni införde ett miljöledningssystem?  

Skog Beslutet att certifiera skogsinnehavet enligt FSC krävde ett verktyg för att hålla 
reda på, strukturera upp miljöarbetet. (FSC = Forest Stewardship Council, ska 
uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar)     

Massa Markandsmässiga och en bättre miljöstyrning i företaget.   

Pappersanv Detaljerna bakom det koncerngemensamma beslutet, 1994/1995, känner 
jag inte till. Troligtvis var det både kund- och ägarintressen som låg bakom koncernens 
koncerngemensamma miljöpolicy inklusive att miljöledningssystem skulle införas på 
alla enheter.  

Återvin Kundkrav och ägarkrav (våra ägare är även våra största kunder). Det var också 
naturligt med miljöcertifiering eftersom vi är i återvinningsbranschen.  

3. Hur gick ni till väga vid införandet av ert miljöledningssystem? 

Skog Vi försökte tolka standarden dvs se vad vi redan hade infört i form av rutiner, 
instruktioner och arbetssätt. Därefter kompletterade vi med sådant som saknades och 
samlade allt på ett ställe.  

Massa Vi utgick ifrån kvalitetssystemet ISO 9001 och så samordnade vi miljösystemet 
med kvalitetssystemet.   

Pappersanv En projekt, med styrgrupp och underliggande arbetsgrupper bildades. 
Styrgruppen bestod av QA chef, miljöchef och en miljötekniker. Miljöteknikern 
frigjordes helt under 1,5 års tid för att enbart jobba med projektet. De olika 
underliggande arbetsgrupperna var sammansatta av både tjänstemän och 
kollektivanställda från hela företaget. 
Inledningsvis genomfördes en miljöutredning, en s.k. nulägesbeskrivning, av företages 
styrkor och svagheter inom miljöområdet (=våra produkters miljöpåverkan från ”vaggan 
till graven” Se sida 13 livscykelanalys). Denna utredning genomfördes både av de 
interna projektgrupperna men också av en extern konsult. Denna utredning utgjorde 
sedan grunden i det miljöaspektregister som upprättades – och som då som nu ligger till 
grund för ledningsbeslut om miljömål/miljöinvesteringar. 
Under tiden maj –95 till december –96 genomfördes miljöledningsprojektet med allt 
vad det innebar (dokumentation av rutiner, kompletteringar av rapporter, beslut om 
miljömål samt utbildning av samtliga anställda).  Den 3/12 –96 blev företaget EMAS 
och ISO 14001 godkända av dåvarande SIS-Certifiering AB (= nuvarande DNV 
Certification AB).   
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Återvin Konsulter hjälpte oss med miljöutredningen och lagkravsgenomgången, sedan 
gjorde vi resten själva med en bas i grupparbeten. Miljö- och kvalitetsledaren 
sammanställde en miljöhandbok uppbyggd efter kapitlen i standarden.  

4. Inom vilka delar i företaget/organisationen valde ni att införa ISO 14001, och 
varför just dessa?  

Skog Hela företaget. 

Massa I hela företaget 

Pappersanv Företagets hållning, inställning och tradition är att hela företaget skall ingå 
och delta i företagets miljöarbete och dess ledningssystem. ”Alla påverkar – mer eller 
mindre – den yttre miljön” (läs gärna i bilagan till vår miljöpolicy – ”Miljövård också 
för vår egen skull”). 

Återvin Alla produktionsanläggningar som vi äger till 100% är med i systemet samt 
marknad och ledning, hela företaget omfattas av systemet. 

5. Vilka var de största problemen vid införandet av miljöledningssystemet? (om 
några sådana fanns) 

Skog Att göra systemet enkelt, så blir ett naturligt att det sätt att arbeta.  

Massa Jag vet inte om det var stora problem, men det var ett mycket omfattande arbete 
vid införandet 

Pappersanv Det största/svåraste är att snabbt få ”snurr på” hela miljöledningssystemet i 
hela den dagliga verksamheten. Historiskt sett så har det ”enbart” varit fokus på de 
tillståndsgivna utsläppen (till vatten, luft, buller). De, i samband med 
miljöledningssystemet, ”nyidentifierade” miljöområdena avfall, transporter, energi, 
fossila bränslen fick därför ägnas mer tid åt i införande-fasen. Att jobba strukturerat, 
systematiskt inklusive dokumentation på avvikelser och korrigerande och förebyggande 
åtgärder är också ett svårt men väldigt viktigt område där mycket tid, både under 
projektarbetet men även löpande efter införandet, måste sättas till. 
Mycket tid ägnades även åt rutinen med att identifiera, bevaka, kontrollera och följa upp 
relevant miljölagstiftning.  

Återvin Att få folk att dokumentera det de gör, speciellt när det gäller 
förbättringsarbetet! I företaget är många ”praktiker” som tar tag i problemen när de 
dyker upp och som inte gillar att skriva/dokumentera.  

6. Har arbetet med ert miljöledningssystem fungerat i praktiken, så som det var 
tänkt att det skulle fungera? 

Skog Nja, men rätt så bra.  

Massa Ja, det har fungerat mycket bra.  
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Pappersanv Ja, i stort sett. Från det vi blev certifierade i slutet av –96 har systemet 
utvecklats hela tiden i rätt riktning (dvs med ständiga miljöförbättringar som resultat).  

Återvin Det är svårt att hitta vettiga mål som fungerar på alla nivåer. Företaget har 12 
anläggningar och huruvida systemet fungerar är mycket upp till den som är ansvarig för 
en verksamhet och intresset är ojämnt fördelat vilket gör att arbetet/systemet fungerar 
lite ojämnt.  

7. På vilket sätt har personalen reagerat? (om de varit tex. engagerad) 

Skog Rätt så positivt. Men det finns naturligtvis dom som tycker tvärtom.        

Massa De har varit mycket positiv till miljöledningssystemet och var engagerade i 
arbetet under införandet.        

Pappersanv Enbart positivt. För vår del på företaget har vi en stark miljötradition som 
låg till grund för det relativt enkla arbetet med att få med all personal i 
miljöledningsarbetet.        

Återvin Många i produktionen är intresserade och har frågor etc när man är på plats på 
anläggning. Många upplever det också som självklart att vi ska jobba med miljöfrågor.  
De kan ibland ha svårt att se kopplingen mellan det de själva gör och det totala resultatet 
(gäller dock inte bara miljöledningssystemet…)        

8. Hur kopplar ni ihop ert miljöledningssystem med 

a) era underleverantörer av produkter och tjänster  

Skog Vi ställer samma krav på leverantörer av tjänster tex avverkningsentreprenörer 
som vi har på egen arbetslag (checklista). Vi försöker påverka våra virkesleverantörer 
(policy). 

Massa Vi ställer miljökrav på leverantörer av råvaror och kemiker 

Pappersanv Från vår miljöpolicy till tydliga inköpsrutiner framgår betydelsen av våra 
leverantörers miljöpåverkan och hur dessa skall styras upp. 

Återvin ställer krav på produkter vi köper och också på hur entreprenörer utför sitt jobb 
hos oss 

b) era kunders krav på miljöaspekter ?  

Skog En del kunderna ställer krav på att råvaran är FSC certifierad.    

Massa Några krav på miljöaspekter från kunder har vi inte fått 

Pappersanv Kundernas krav är a och o i allt vårt arbete (det är ju bl.a. de som pressat 
på att det finns miljöledningssystem i vår bransch). I den verksamhetsplansprocess som 
utgör grunden i vårt kvalitets- och miljösystem ”fångas” kundernas behov/krav upp 
löpande. Vissa kunder har miljö med som en del i sina leverantörsutvärderingssystem.    

Återvin Har inte fått några krav från kunderna på miljöaspekter 
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9. Har ni märkt några förbättringar eller försämringar i 
företagets/organisationens miljöprestanda?  

Skog Förbättringar.   

Massa Det blev mycket mera fokus på miljö och miljöarbete i företaget.  

Pappersanv Enbart förbättringar. Vad som givit vad är svårt att säga. Vi på  företaget 
jobbade även tidigare, pga miljötraditionen, systematiskt med ständiga 
miljöförbättringar. Hur mycket miljöledningssystemet i sig givit är naturligtvis svårt att 
säga.  

Återvin Vi har inte mätt prestanda, vi mäter våra mål och dessa har blivit bättre. totalt 
sett är vi bättre på att hantera miljöfrågor och medvetandet om miljöfrågorna och deras 
hantering är högre nu än tidigare.  

10. Har införandet av ISO 14001 förbättrat företagets prestanda i övrigt? 

Skog Vi har samma arbetssätt för hela företaget. 

Massa Det blev en uppryckning av på hela ledningssystemet (kvalitetsledningssystemet, 
arbetsmiljö och miljöledningssystemet)  

Pappersanv Vi upplevde att vårt kvalitetsledningssystem, ISO 9001 (som vi haft sedan 
–91), fick ett ”lyft” i samband med EMAS och 14001. Nu när den nya 
kvalitetsstandarden 9001:2000 har kommit så blir det ännu bättre för de företag som vill 
integrera kvalitet- och miljöledning. Vi själva valde redan under EMAS/ISO 14001 
projektet att integrera kvalitets- och miljösystemet. Numera har vi, i stort sett, även 
arbetsmiljön integrerad.  

Återvin Redan med kvalitetssystemets införande blev det bättre ordning och reda men 
självklart har miljöledningssystemet bidragit till en ännu bättre systematik i sättet att 
jobba samt satt fokus på vikten av underhållsrutiner etc vilket bidragit till en förbättrad 
prestanda totalt.  

11. När ni införde ert miljöledningssystem tog ni då kontakt och hjälp av företag 
inom skogsindustrin, pappersmasseindustrin, pappersanvändare, och 
pappersåtervinning för att se på hur deras miljöledningssystem såg ut, och 
därifrån få idéer och hjälp med införandet respektive utformandet av ert 
miljöledningssystem? (Uteslut er egen typ av organisation) 

 
Skog Ja 

Massa Nej 

Pappersanv För vår del jobbade skogsindustrisektorn inom  koncernen gemensamt med 
miljöledningssystemsuppbyggnaden. Vi - inom koncernen var väldigt tidigt ute i detta 
arbete (vi började ju innan 14001 standarden var ute på marknaden). I 
lägesbedömningen/riskanalysbedömningen (som ingår i arbetet med att införa 
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miljöledningssystem) användes ett LCA (se sidan 12 livscykelanalys) upplägg, vilket 
innebär att hela produktens tillverkningskedja ”från vaggan till graven” beaktades. I 
detta arbete ingick att intervjua personer både hos våra kunder (dvs de som du kallar 
pappersmasseindustrin) samt återvinningsföretag (både pappersåtervinning och annan 
typ av återvinning av avfall från vår tillverkning). 

Återvin Svar: Nej, vi utgick fån vår egen organisation. Enda gången vi varit i kontakt 
med bruk var då vi köpte ett dokumenthanteringssystem och det visade sig att ett annat 
företag vi kände till hade samma system 

12. Har ni under miljöarbetets gång kontakt med företag inom skogsbruk, 
pappersmasseindustrin, pappersanvändare, pappersåtervinning för att där få 
tips och hjälp på hur man kan på bästa sätt kan hålla arbetet i gång? (Uteslut 
er egen typ av organisation) 

 
Skog Ja 

Massa Ja, vi var på studiebesök. 

Pappersanv Ja, detta med olika typer av benchmarking i ”produktionskedjan” (som jag 
beskrev under fråga1) är, enligt min uppfattning, en förutsättning för att lyckas med 
ständiga miljöförbättringar. 

Återvin Svar: Nej. (se ovan) 

13. Om det uppstår nya miljöaspekter inom ert företag tar ni då kontakt med 
företag inom skogsindustrin, pappersmasseindustrin, pappersanvändare och 
pappersåtervinning för att ni tillsammans skall kunna lösa problemen? 
(Uteslut er egen typ av organisation) 

Skog Ja 

Massa Nej  

Pappersanv Ja, varje ny miljöaspekt hanteras ju olika beroende på vilken typ det är. 
Den kan ex.vis utmynna i ett branschgemensamt projekt (ex återföring av 
biobränsleaska till skogen). En annan typ kan vara kopplad till transporter av produkter, 
som kan innebära gemensamt arbete med våra transportörer etc. 

Återvin Svar: detta har inte hänt ännu. Har haft kontakt tidigare med bruk angående 
transporter till dem från oss (återvinning). 

14. Vid förbättringsarbetet (ständig förbättring som ISO 14000 bygger på) har ni 
då kontakt med företag inom skogindustrin, pappersmasseindustrin, 
pappersanvändare och pappersåtervinning. Så att ni tillsammans kan förbättra 
miljöarbetet? (Uteslut er egen typ av organisation)  

Skog Nej 

Massa Nej 
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Pappersanv Ja, se tidigare svaren ovan. 

Återvin Svar: se föregående fråga. 

15. Hur går ni tillväga om 

a) era underleverantörer av produkter och tjänster har krav och synpunkter på ert 
miljöledningssystem samt miljöarbete  

Skog Tar emot synpunkterna och arbetar in dem i systemet om de är relevanta.   

Massa Ja, det gör vi 

Pappersanv Vårt krav är kopplad till en leverantörsenkät med en kravspecifikation som 
bl.a. innebär att de skall ha en dokumenterad miljöpolicy, dokumenterade miljömål, 
samt ett antal dokumenterade rutiner inom ett antal specificerade områden. Vi kräver 
inte att de behöver ha ett certifierat miljöledningssystem (de slipper däremot svara på ett 
flertal kravfrågeställningar om de har ett sådant).  

Återvin Svar:  beror på omfattningen av och typ av prdoukter/tjänster som levereras. 

b) era kunder har krav och synpunkter på ert ett miljöledningssystem samt miljöarbete.  

Skog På samma sätt som ovan [15 a]. 

Massa Ja 

Pappersanv Dessa krav regleras i våra avta i ett särskilt ” Produktblad” som knyts till 
avtalet mellan oss och våra leverantörer av varor och tjänster.,  

Återvin Svar: se ovan (a), exempel: vissa transporttjänster ska utföras av lastbilar med 
specifika miljöklasser. 

16. Vilka krav ställer era kunder vad gäller 

a) Att Ni har ett miljöledningssystem 

Massa Vissa kunder.  

Pappersanv I nuläget ser vi inte att detta är ett högt prioriterat krav i sig. Det är mer på 
samma sätt som jag beskriver under 5A. Att vi överhuvudtaget har infört ett 
miljöledningssystem (1995-1996) har ju, som jag beskrev i förra enkäten från dig, i sig 
en koppling till dåvarande bedömda marknadskrav.   

Återvin Svar: många kunder kräver detta.  

b) Att de produkter och tjänster ni säljer skall uppfylla vissa miljökrav 

Massa Vissa kunder 

Pappersanv Spårbarhet på insatsvaror (bl.a. på fiberråvaran) är ett krav som kan 
förekomma. Återvinningsbarhet eller annan typ av resursutnyttjande förekommer också. 
Även en del krav/önskemål kopplade till produktsäkerhetsfrågor (där bl.a. vissa 
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miljögiftparametrar) förekommer också. Men detta är ju även lagstiftningskrav. 
Livscykelparametrar finns ibland med på ”agendan”. 

Återvin Svar: mer krav på miljöledningssystem än på tjänstens miljökrav (få kunder 
kräver det). 

17. Angående miljöaspekter 

a) Har ni ett nära samarbete med era underleverantörer och kunder för att upptäcka och 
lösa miljöaspekter?   

Massa Vissa leverantörer 

Pappersanv Vårat miljöaspektregister är ett internt verktyg som uppdateras fortlöpande 
avseende nyidentifierade eller omvärdering av aspekter som åtgärdats efter 
investeringar, miljömålsuppfyllelse etc. Miljöaspektregistret är alltså, för oss, spindeln i 
nätet vad gäller  allt vårt ständiga miljöförbättringsarbete, dvs här prioriteras alla 
identifierade miljöaspekter gamla som nya – och som identifierats av oss, våra kunder, 
leverantörer, övriga intressenter eller via nya rön/forskningsresultat. Utifrån detta 
register beslutas om nya miljömål/investeringar, nya rutiner, utbildningar mm. 

Återvin Svar: nej. 

b) Ställer ni egna krav på  underleverantörer vad gäller att upptäcka och åtgärda  
miljöaspekter?  

Massa Nej 

Pappersanv se fråga 17a 

Återvin Svar: nej 

c) Ställer era kunder krav på er vad gäller att åtgärda uppkomna miljöaspekter?  

Massa Nej. 

Pappersanv se fråga 17a 

Återvin Svar: nej. 

18. Hur går ni tillväga om 

a) era underleverantörer av produkter och tjänster har krav och synpunkter på 
ert miljöledningssystem samt miljöarbete    

Massa Har inte inträffat. 

Pappersanv Oavsett vilka som har synpunkter på vårt miljöledningssystem hanteras 
dessa frågor i olika forum hos oss. Beroende på synpunkternas karaktär har vi allt ifrån 
speciella avdelningsforum till ledningsforum (med högsta ledningen) där dessa 
synpunkter bearbetas och kommuniceras tillbaka  
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Återvin Svar: tar upp diskussionen för att se om det är rimliga krav och vad vi i så fall 
kan göra.  

b) era kunder har krav och synpunkter på ert ett miljöledningssystem samt 
miljöarbete  

Massa Har inte inträffat. 

Pappersanv Oavsett vilka som har synpunkter på vårt miljöledningssystem hanteras 
dessa frågor i olika forum hos oss. Beroende på synpunkternas karaktär har vi allt ifrån 
speciella avdelningsforum till ledningsforum (med högsta ledningen) där dessa 
synpunkter bearbetas och kommuniceras tillbaka  

Återvin Svar: se fråga (a) 

 

Bilaga 4. Massa/pappersfabriks miljöledningssystem  
Miljöpolicy (Policy) 

Företaget ska utveckla och producera papper av hög kvalitet, detta skall utgöra de mest 
attraktiva och efterfrågade produkterna för våra kunder. Genom att behandla 
miljöfrågorna som en naturlig del i företagets verksamhet och att hela tiden driva ett 
förbättringsarbete inom området skall vi skapa ett förtroende hos våra intressenter. Våra 
produkter och processers påverkan på miljön skall diskuteras utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det kommer att medföra att: Företaget skall minimera dess inverkan 
på sin omgivning genom att aktiv arbeta för att minska buller, utsläpp av föroreningar 
till luft och vatten, avfall till deponi dessutom ta hänsyn till föroreningar vid transporter. 
Företaget skall även hushålla med råvaror och energi. 

Företaget följer de lagar som finns, avtal och förordningar. Dessutom jobba för att 
överträffa dessa. 

Företaget skall ha kontakt och involvera sina intressenter i miljöfrågor. 

Företaget bedömer, förebygger risker och miljökonsekvenser i samband med 
tillverkningsprocesser och produkter. 

Allas medarbetare skall ta ett ansvar och har den kompetens som krävs för miljöarbetet. 
[20]      

Miljömål (Planera) 

Mängden vått avloppsslam till deponi skall minska från 60 kg/ton till 55 kg/ton baserat 
på  en nettoproduktion, senast utgången av år 2002. 

Mängden avloppsvatten skall minska från 16 m3 per ton till 14 m3 per ton baserat på en 
nettoproduktion, senast utgången av år 2002. Med minskad avloppsmängd får företaget 
mindre energi och kemikalieförbrukning dessutom minskar belastningen på 
reningsanläggningen. [20]    
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Utbildning (Genomföra) 

Det behov av utbildning som behövs dokumenteras vid framtagandet av 
utbildningsplanen, i samband med planerings och utvecklingssamtal eller i 
budgetarbetet (på budgetunderlag utbildning) som sker årligen. Detaljer och 
genomförande rörande utbildningen sker i samverkan med personlavdelningen. 
Ansvarig chef ser till så att medarbetarna har den utbildning och kompetens som krävs 
för sin arbetsuppgift och att medarbetarna utvecklas enslig överenskommelse. Anställda 
inom företaget ska ha kunskaper inom miljö, kvalitet och ledningssystem. Det ligge 
runder respektive avdelningsansvarige att se till så att medarbetarna får aktuell 
information om företagets miljö och kvalitets arbete. Tillvissvidareanställd på mer en 
sex månader och som inte har tidigare erfarenhet av företaget, får en grundläggande 
utbildning om miljö, kvalitet och företagets miljö och kvalitetsledningssystem. En mer 
fördjupad utbildning ges till personal som inte tidigare har behövlig kompetens som har 
arbetsuppgifter inom miljö och kvalitet samt tar beslut rörande dessa områden. 
Visstidsanställda som går in i en befintlig befattning och återkommande vikarier får en 
kortare information om företagets miljö och kvalitetsledningssystem. Information om 
företagets arbetsmiljö, miljö och kvalitetsverksamhet till leverantörer/entreprenörer som 
har servisavtal, konsulter och annan inhyrd personal sker via utskick av ”föreskrifter för 
entreprenörer”, informationsbroschyrer och informationsmöten. Genomförd information 
eller utbildning dokumenteras och arkiveras hos personalavdelningen. [20]    

Introduktion av nyanställda (Genomföra) 

Nyanställd personal går igenom ett introduktionsprogram, även innehållande. 
Information och utbildning om miljö och kvalitet samt miljö och 
kvalitetsledningssystemen. Behovet av utbildning och program för detta varierar 
beroende på tidigare erfarenhet av företaget den nyanställde har och vilken typ av 
uppgifter denne kommer att inneha. I samband med introduktionen påbörjas 
upplärningen av den nyanställde. Ansvarig chef kontrollerar och så att den utbildning 
som ges är tillfredställande och att den nyanställde ges möjlighet att själv kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. [20]                    

Korrigerande åtgärder (Följa upp) 

Vid onormala händelser och andra iakttagelser som kan ha påverkan på skydd, miljö 
och kvalitet, har företaget tagit fram rutiner där det ingår att rapportera om detta har 
skett. Avvikelserapporten behandlas på morgonmötena. Vid utsläpp som påverkat 
omgivningen skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten, en miljöavvikelserapport 
skall skrivas och en utredning utföras. [20] 

Om det upptäcks en avvikelse under den interna revisionen skrivs en avvikelserapport, 
en för varje upptäckt avvikelse. Avvikelsen följs upp av revisorerna som ser till så att 
den blir åtgärdad. Ansvaret för att åtgärda avvikelserna ligger på respektive avdelning. 
Resultatet av revisionen presenteras vid ledningens genomgång av miljö och 
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kvalitetsansvarige. Resultaten av revisionerna blir till ett underlag för ledningens 
genomgång samt utvärderingen av systemen. [20]     

Ledningen vill hela tiden försöka att förbättra funktionerna och effektiviteten i såväl 
ledningssystemet som i sina processer. Med hjälp av kvalitet och miljöpolicyn, 
företagsmål, resultaten från de externa och interna revisionerna, analys av information, 
korrigerande och förebyggande åtgärder och ledningens genomgång arbetar företaget 
med att hela tiden förbättra ledningssystemet. Dessa förbättringar kan göra att det sker 
ändringar i produkten, processerna. Samt även i ledningssystemet och organisationen. 
[20] 

Korrigerande åtgärder används för att ta bort orsakerna till avvikelser och för att 
undvika att dessa återkommer. Avvikelsernas orsaker analyseras av områdesansvarige 
och korrigerande åtgärder tas fram. Förebyggande åtgärder används för att förhindra att 
orsaker som kan leda till att tänkbara avvikelser uppkommer. Man gör en analys vid 
förändringar av processer och produkter. Detta för att för att få bort orsaker till tänkbara 
avvikelser. Åtgärder tas fram för att förhindra dessa avvikelser. Underlag för 
korrigerande och förebyggande åtgärder utgörs av bland annat: information och 
reklamationer från kunder, avvikelser från verksamhet, förslag från personalen gällande 
förbättringar i verksamheten, trender och revisionsrapporter. [20] 

Viktig för det förebyggande arbetet är utbildning av personal. De nyanställda utbildas 
inför den befattning de skall ha. Befintlig personal vidareutbildas när ny utrustning 
används och vid nya befattningar. Vid reklamationer gällande produktionen är det 
produktansvarig och tekniska kundtjänst som tar beslut om vilka korrigerande åtgärder 
som skall vidtas. För att få bort störningar och problem under produktionen, utför 
företaget förebyggande underhåll av anläggningarnas utrustning. Inspektionerna av 
utrustningen sker efter rondlistor och resultatet analyseras och förebyggande åtgärder 
tas fram. Vid införande av nya processer och när nya produkter ska tillverkas utför 
företaget en miljökonsekvensanalys med avseende på miljön. [20]   

Vid morgonmötena behandlas avvikelser från verksamheten. När någon avvikelse 
kvarstår tas en ansvarig fram för hantering av avvikelsen. Den ansvarige beslutar utifrån 
analyser vilka korrigerande åtgärder som skall vidtas. Resultatet av åtgärderna redovisas 
vid morgonmötet.  På miljö- och kvalitetsmötet följer man upp och redovisar trender 
inom miljö, kvalitet, utveckling och reklamationer, förändringar av processer och 
produkter tas också upp. Med hjälp av denna information tar mötet fram korrigerande 
och förebyggande åtgärder. Uppföljning av dessa åtgärder sker vid följande möte. Miljö 
och kvalitetsrådet följer upp och utvärderar effektiviteten på miljö och 
kvalitetssystemet, samt dess lämplighet och funktion. Rådet tar även beslut om 
eventuella ändringar av policy, mål samt övriga delar av miljö- och kvalitetssystemen. 
Besluten baseras på resultaten från revisionen av systemet, ändrade förutsättningar och 
åtaganden gällande ständig förbättring. [20]  
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Ledningens genomgång (Förbättra) 

Miljöledningssystemet gås igenom av ledningen i Miljö och kvalitetsrådet. Detta för att 
utvärdera och säkerställa systemets lämplighet, riktighet och effektivitet. Under 
ledningsgruppen ansvar ligger, policy och mål, beslut och förpliktelser som har att göra 
med upprätthållande och vidareutveckling av miljö och kvalitetsledningssystemen, att 
den tillämpas och upprätthålls inom alla nivåer i företaget. Miljö och kvalitetsrådet tar 
beslut om behov av ändringar i ledningssystemet som policy, mål. Besluten baseras på 
resultaten från revisioner och åtagandet om ständig förbättring. Ledningen ser till så att 
det finns tillgängliga resurser för att införa och styra  miljö och 
kvalitetsledningssystemen. Vid mötena fastställs revisionsprogram och resultaten av 
redan genomförda revisioner gås igenom. Miljö och kvalitetsrådet sammanträder minst 
fyra gånger per år. Mötet protokollförs och protokollet arkiveras. [20]       

  

Bilaga 5. Pappersanvändares miljöledningssystem  
Miljöpolicy (Policy)  

Företagets verksamhet, omfattar utveckling och tillverkning av sulfatmassa samt 
vätskekartong och förpackningskartong, påverkar miljön - precis som all industriell 
verksamhet. företaget kommer att så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt skydda miljön. Företaget skall verka för att använda förnyelsebara resurser, 
tillverka produkter som gör maximal nytta med minimal resursförbrukning.  För att 
företaget skall kunna fortsätta sin verksamhet och utvecklas är det viktig att företaget 
värnar om vattnet, luften och skogen. Företaget har samma ansvar mot miljön som mot 
sina kunder, anställda, ägare och samhället omkring oss. [21] 

Övergripande riktlinjer: Ständiga förbättringar. Företagets miljöarbete skall vara 
förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar i sina produkters hela livscykel. 
Resurssnålhet. företaget skall hushålla med råvaror, material och energi dessutom 
minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen. Skonsamma 
processer. Företaget skall utforma dess tillverkningsprocesser så att utsläppen från dessa 
minimeras. Detta innebär att teknik för att öka systemslutning och förbättra 
reningsmetoder skall tillämpas där så är möjligt. Avfallsminimering och återvinning. 
Företaget skall minimera uppkomsten av avfall och i så stor omfattning så möjligt 
material- eller energiåtervinna egna restprodukter. Miljökrav på leverantörer. Företaget 
skall påverka dess leverantörer så att dessa lever upp till samma miljöansvar och 
öppenhet som man ställer på oss själva. Relevanta krav regleras i avtal. [21] 

Åtaganden: Miljöledningssystem. Företaget skall vidmakthålla ett ändamålsenligt 
system för miljöstyrning och miljörevision. Företagets medarbetare skall ges utbildning 
och information för att kunna ta aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet. Detta går hand i 
hand med värnandet om den inre arbetsmiljön. Öppenhet. Företagets sätt att hantera 
miljöfrågorna skall göra att företagets kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt 
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förtroende för Företaget. Företaget skall sträva efter en bred vetenskaplig samverkan 
och en öppen dialog med myndigheter, ideella miljöorganisationer och våra kunder. 
Företagets miljömål och åtgärder skall vi ständigt revideras i ljuset av ny kunskap. 
Lagar och myndigheters krav utgör miniminivån för företagets åtgärder. [21] 

Miljömål (Planera) 

Minst 25 % av kalkbehovet, som externt tillförs mesaugnen, skall utgöras av återförd 
mesa från deponeringsområdet.  

10% av fallande flygaska från fastbränslepannan ska avyttras för andra ändamål än 
deponering under 2002. 

20 % av vårt skattepliktiga fasta avfall skall minskas jämfört med utfallet 1999. 

Minska sulfatfabrikens ångförbrukning per ton massa med 6 % jämfört med utfallet 
1998/1999 

Minska kartongbrukets ångförbrukning per ton kartong med 4 % jämfört med utfallet 
1998/1999. 

Minska fastbränslepannans (P1:ans) oljeförbrukning - trots ökad produktion - från 1301 
m³ till 500 m³/månad 

Minska det skattepliktiga avfallet till t.o.m. 2003 till nivån 330 ton/månad, jämfört med 
utfallet 406 ton/månad 2001 – trots ökad produktion. [21] 

Utbildning Genomföra 

Utbildningsverksamheten vid företaget har som mål att: genom utveckla medarbetares 
kompetens stärka företagets affärsverksamhet. Kompetensutvecklingen skall vara införd 
i den totala verksamheten Därvid skall gällande avtal och överenskommelser mellan 
företaget och personalorganisationerna ligga till grund. Grunden för 
utvecklingsverksamheten baseras på en analys av utvecklingsbehovet inom olika 
befattningar Utbildningen skall anpassas till företagets behov. Utbildningen skall för 
den anställde stämma överens med dennes behov och förutsättningar. Utbildningen skall 
även underlätta och förbereda för nya arbetsuppgifter. [21] 

Arbetssätt och ansvar: det är företagets mål och inriktning som styr 
kompetensutvecklingen. Ledningen fastställer företagets strategi och verksamhetsplan 
på kort och lång sikt. På varje avdelning upprättas på motsvarande sätt 
verksamhetsplaner och mål för verksamheten. På varje avdelning ligger 
verksamhetsplanen till grund för beslut om kompetenssatsningar. [21] 

Följande faktorer påverkar kompetensutvecklingen: Organisation och ledningsfilosofi, 
produktion och produktprogram / kvalitet marknader / kunder, personal- och 
bemanningsfrågor, investeringar, projekt och utvecklingsplaner, miljöfrågor, ekonomi 
inkl resursramar för kompetensutveckling, skydds- och säkerhets frågor, policys. 
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Ansvar: det är avdelningschefen på avdelningen som har ansvaret för att dennes 
avdelnings uppgifter löses på effektivast möjliga sätt. I ansvaret ligger också att se till 
att medarbetare har erforderlig kompetens för att fullgöra sina arbetsuppgifter. [21] 

Inom ramen för verksamhetsplan och mål  skall avdelningarna på lämpligt sätt: 
Inventera avdelningens/enhetens kompetensbehov på kort och lång sikt, göra 
utbildningsplaner för individ och/eller grupp, välja lämplig form för olika 
kompetensinsatser exempelvis utbildning, praktik. Utvärdering och uppföljning av 
genomförda insatser skall göras. Till avdelningars/enheters hjälp finns fyra 
Utbildningsledare vars uppgift och ansvar framgår av respektive befattningsbeskrivning. 
[21]  

Identifiering av kompetensbehov: Kompetensbehov tas till största delen fram genom 
utvecklingssamtal och i arbetet med verksamhetsplanen. alla medarbetare på företaget 
ska av sin närmaste chef erbjudas minst ett utvecklingssamtal varje år. 
Utvecklingssamtalet ska omfatta företagets mål och medarbetarens prestation och 
utvecklingsbehov. I PA-handboken finns förslag till uppläggning av samtalen. Protokoll 
av utvecklingssamtalen arkiveras hos berörd chef. Protokollen är konfidentiella och 
finns ej med i kvalitetssystemet som kvalitetsdokument. [21] 

För operatörsbefattningar är det kompetenskommittén alternativt avdelningens 
ledargrupp som prioriterar kompetensinsatserna. Besluten är protokollförda och förvaras 
på respektive avdelning. För övriga befattningshavare är överenskommen 
kompetensutvecklingen en frukt av utvecklingssamtalen. Protokollen är i samtliga fall 
konfidentiella och ingår ej i kvalitets- och miljösystemet. [21] 

Kompetensutveckling av mera principiell karaktär diskuteras med högra chef alternativt 
företagets ledning före beslut. [21] 

Introduktion av nyanställda (Genomföra) 

Nyanställda genomgår ett speciellt introduktionsprogram med följande delansvariga: 
Representant från personalavdelningen ,avdelningschef, facklig företrädare, 
representant från MSK avdelningen (Miljö, Skydd, Kvalitets- och miljösystem). I 
tillämpliga fall, utbildningsledare, produktionsledare. [21] 

Efter genomförd introduktion är det den anställdes närmaste chef som ansvarar för att 
det signerade introduktionsprogrammet skickas till Personalavdelningen. Dokumentet 
förvaras sedan i respektive personakt. [21] 

Korrigerande åtgärder (Följa upp) 

Korrigerande åtgärder kan te x vara aktuella vid.  Avvikelser mot uppsatta 
verksamhetsplaner, inklusive mål och policy`s. Enskild eller upprepande störning / 
avvikelse i produktionen eller annan del som är kopplad mot verksamheten. Som 
beslutsunderlag används bl.a: Dagliga drift-, kvalitets-, och miljöstörningsrapporter, 
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olika kundutvärderingar / kundnöjdhetsmätningar och avvikelser vid interna och externa 
revisioner. [21] 

Korrigerande åtgärder kan i vissa fall föregås av avhjälpande åtgärder som är tillfälliga 
lösningar men ej tillräckliga för att lösa grundproblemet. 

Respektive avdelningschef ansvarar för att dokumentation (inklusive beslutsunderlag, 
beslut och genomförande) förs och arkiveras inom sitt ansvarsområde. [21] 

Processtörningar och andra mindre avvikelser inom produktionen är  störningar och fel 
som i regel snabbt och rutinmässigt åtgärdas som en del i den dagliga verksamheten. I 
dessa fall gäller att upptäcka och verkningsfullt åtgärda avvikelsen så nära felkällan som 
det är möjligt. När det med hänsyn till verksamheten är motiverat att dokumentera dessa 
störningar och åtgärder skall detta ske i drifts- och underhållsjournaler och eller 
avdelningsjournaler.  För produktionens del tas avvikelser upp vid morgonmöten, ( 
dagligen mån-fre ). Här hanteras även de avvikelser (inklusive beslut om åtgärder och 
ansvariga) som av olika anledningar inte kunnat beslutats/ åtgärdats fullt ut inom den 
löpande produktionen. [21] 

Avvikelser av större betydelser för arbetsmiljö, yttre miljö, produktkvalitet, och 
kundtillfredsställelse hanteras på följande sätt. Identifiering och definition av avvikelse. 
Analys av orsak. Beslut om korrigerande åtgärder. Genomförande. Uppföljning för 
bedömning av åtgärden. [21] 

Avvikelserapport / protokoll skall skickas till berörd avdelningschef samt kopia till 
Skyddschef och Huvudskyddsombud vid skyddsavvikelse, Miljöchef och QA chef vid 
miljöavvikelse samt QA chef vid kvalitetsavvikelse. Dessa bedömer om särskild 
uppföljning behöver genomföras för att bedöma effekten av åtgärderna. För miljö- och 
kvalitetsavvikelser görs detta bl.a. inom ramen för internrevisionsverksamheten. [21] 

Korrigerande åtgärder för större avvikelser sker på något av följande sätt. Direkt 
genomförande. Genomförande vid närmaste passande planerade produktionsstopp. 
Genomförande på längre sikt via investeringar eller reinvesteringar. Föregående kan 
föregås av avhjälpande åtgärder som är tillfälliga lösningar men ej tillräckliga för att 
lösa grundproblemet. [21] 

Respektive avdelningschef ansvarar för att sammanställa större störningar / avvikelser i 
sin respektive månadsrapport. Av sammanställningen ska det framgå vad avvikelsen rör, 
vem som är ansvarig för korrigering, när åtgärden ska genomföras alt. att åtgärden är 
slutförd. Månadsrapporten är tillgänglig för bl.a. MSK (Miljö,Skydd, Kvalitets- & 
miljösystem) Chefen, som sammanställer och redovisar LFA avvikelser kvartalsvis i sin 
månadsrapport. Statusen för avvikelsearbetet avrapporteras dessutom i samband med 
ledningens genomgång. [21] 
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Ledningens genomgång (Förbättra) 

Genomgång av föregående protokoll. Rapportering från interna revisioner planering, 
genomförande och uppföljning, rapportering från externa revisioner, extern 
kommunikation (klagomål och synpunkter), uppföljning av korrigerande och 
förebyggande åtgärder, utvärdering av lagar och andra krav, genomgång av 
miljöaspektregistret, genomgång av miljö- kvalitetspolicy och företagsbeslutade mål 
och planering (relevans),genomgång av matrisorganisationens prestanda, inklusive 
verksamhetsplanering, bedömning av effektivitet och lämpligheten av kvalitets- och 
miljösystemet, övrigt, beslut 

Dokumentation: Av det framtagna protokollet ska det framgå om företagsledningen 
godkänner eller icke godkänner: föregående protokoll, förslag till förbättringsåtgärder 
etc. Arkivering: Protokollen arkiveras hos bl.a. VD Sekreteraren samt Kvalitets- och 
Miljösystemschefen. [21] 

 

Bilaga 6. Återvinningsföretags miljöledningssystem 
Miljöpolicy (Policy) 

Företaget förser pappersbruk med returpapper till rätt kvalitet, kvantitet, tidpunkt och 
till ett konkurrensanpassat pris, företagets verksamhet ska kännetecknas av 
tillförlitlighet, nytänkande service och ansvarstandande. Företaget skall med god 
marginal uppfylla de lagar och förordningar som gäller för företagets verksamhet. Det 
omhändertagna returpappret skall hanterat på ett så miljöanpassat sätt i förhållande till 
miljöbalkens kretsloppsprincip. Företagets miljöarbete skall leda till ständiga 
förbättringar, målet är att företagets verksamhet skall bli anpassat till en uthållig 
samhällsutveckling. Verksamheten skall därför bedrivas på ett effektivt men 
omgivningsanpassat sätt. Företagets miljöarbete skall vara strukturerat, ekonomiska 
åtgärder skall vara rimliga och ligga i riktning åt det långsiktiga målet. Företaget skall 
förebygga skador störningar som tex. buller på de platser där företaget finns. 
Arbetsplatserna skall ha god arbetsmiljö och hög söker het för både anställda och 
besökare. VD ansvarar för att policy och miljöarbetet förs in i företaget. Chefer på alla 
nivåer skall vara föregångare i miljöarbetet, övrig personalen har i det dagliga arbetet ett 
personligt ansvar för miljön. företaget skall aktivt arbeta för att öka de anställdas 
kunskap och intresse för miljöfrågor. [22] 

Miljömål (Planera)         

Företaget skall bli minst 3% effektivare jämnfört med senaste mätning (november 
2001), detta gäller för användandet av diesel. Det kommer att innebära minskade 
utsläpp till luft samt minskad användning av ej förnyelsebara resurser. Övergripande 
mål är en sammanräkning av alla företagets anläggningar med vissa undantag, dvs. att 
enskilda anläggningars mål eller resultat kan avvika från ovanstående. Detaljerade 
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miljömål anges som respektive anläggnings mål för de olika övergripande målen där det 
finns möjligheter till detta. Lokala miljömål kan tas fram, det görs i samråd med 
företagets miljöledare. Godkännandet av lokala miljömål görs av områdescheferna. Om 
ett lokalt miljömål tagits fram skall ett lokalt miljöledningsprogram tas fram för just det 
målet. Det följs även upp lokalt. [22] 

Utbildning (Genomföra) 

Personalutveckling ger medarbetaren möjlighet att utveckla redan befintlig kunskap 
men ger även möjligheter att skaffa sig nya.  De skall ligga i linje med individuella 
förutsättningar, intressen och ambitioner. De skall ge behövlig kvalifikationer för 
nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. Målen är att medarbetaren skall känna sig 
tillfredställd och att det ges en möjlighet att se om den nuvarande arbetsuppgiften 
stämmer överens med dennas nuvarande kunskaper, ambitioner mm. Företaget 
eftersträvar att ha rätt person på rätt platts och tillfälle för att målen skall kunna uppnås. 
Engagemang och utveckling tas fram via utvecklingssamtal och utbildning. 
Bonussystemet används för att premiera de goda resultat som erhålls när personalen 
jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det är chefernas uppgift att ha 
utvecklingssamtal med dennes personal en gång per år. Det finns även möjligheter att 
vid behov för den anställde att begära flera utvecklingssamtal. Till hjälp vid dessa 
samtal finns det för chef respektive medarbetare på intranät en checklista samt 
dokument som skall användas för notering om de överenskomna målen. Dessa 
dokument kan sedan användas för planering av utbildning och som underlag vid 
uppföljningar / utvecklingssamtal. [22]                                        

Introduktion av nyanställda (Genomföra) 

Det är viktig att den nyanställda personalen känner sig välkommen samt för möjlighet 
till en bra introduktion. Ansvaret ligger på den närmaste chefen att den nyanställde får 
den introduktion som krävs. Introduktionen betår av två delar varav den första sker på 
arbetsplatsen den innefattar både kollektivanställda och tjänstemän. Den andra delen 
utförs på huvudkontoret om omfattar tjänstemän. Den första delen omfattar följande: 
Introduktion av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och kollegor. Genomgång av 
personalfrågor, rapporteringsrutiner etc. Genomgång av säkerhetsregler etc. 
Introduktion till verksamhetssystemet och verksamhetshandbokens rutiner. 
Miljöutbildning (företagets interna utbildning). Den andra delen innefattar: VD 
informerar om koncernens värderingar, vision, mål, organisation, ägare mm. Möte med 
marknadschefer. Datasystem och applikationer Miljökunskap och verksamhetssystem. 
Beroende på tjänsten, besök på ekonomi, marknad, eller teknikavdelningen. Nyanställda 
tjänstemän genomgår två gånger per år denna andra del. De som är korttidsanställda 
genomgår lämpliga delar av första delen exempelvis säkerhet och lämpliga rutiner ur 
verksamhetshandboken. [22]       
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Korrigerande åtgärder (Följa upp)  

Inom alla typer av verksamheter uppkommer behov av att göra förbättringar eller ta 
hand om avvikelser som har uppstått. Dessa avvikelser kan vara relaterade till uppsatta 
mål, ledningsprogram, hittas vid revisioner eller på annat sått påverka verksamheten. 
När en avvikelse uppstått ska avhjälpande åtgärder vidtas på kortast möjliga tid, 
avvikelsen kommer att analyseras för att ta fram en (långsiktig) korrigerande åtgärd. 
Företaget har olika sätt att gå tillväga beroende på vilken avvikelse det har rört sig om. 
Reklamationer tex. hanteras via styrda rutiner. Avvikelser vid intern revision noteras på 
en blankett/dokument och hanteras enligt rutinen för internrevision. Förslag till 
förbättringar kan diskuteras vid anläggningsmötena, dessa dokumenteras sedan i 
anteckningarna från mötena. Bra förslag lämnas till kommittén för ”initiativet” vilket är 
ett forum för belönande av goda idéer, här kan även avvikelser hanteras. Förslag till 
förbättringar kan också upptäckas vid skyddsronderna. Förslag från anläggningsmötena 
kan följas upp vid ledningsmötena. Avvikelser och förbättringsförslag från revisioner 
sammanställs och redovisas liksom reklamationer och tillbud i ledningsgruppen vid 
ledningsmötena. Ett alternativt tillvägagångssätt för att ta fram förslag och förbättringar 
är att använda blanketten ”hur blir vi bättre?”. Den som har förstahandsansvaret vid en 
avvikelse, eller förbättringsåtgärd hittats är den som ansvarar för verksamheten. Denne 
skall se till så att hanteringen sker på ett korrekt sätt inom givna befogenheter. Om 
insatsen ligger utanför givna befogenheter överlämnas den till närmaste högre chef. Alla 
anställda på företaget har ett personligt ansvar för att verksamhetssystemet fungerar. 
Vid upptäckt av avvikelser eller förbättringsmöjligheter skall det meddelas närmaste 
chef. [22] 

Ledningens genomgång (Förbättra) 

Verksamhetssystemet diskuteras vi ledningsgruppmöten som sker ca 4 gånger per år. 
Ledningsgruppen består av operativ chef, områdeschefer, controller, marknadschef 
miljö och kvalitets ledare samt samordnare. Följande punkter tas upp vid varje möte: 
Rapportering av reslutat från senaste mötet, genomförda revisioner. Uppföljning av 
inkomna mål och resultat. Nya miljöaspekter (om sådana har uppkommit) diskuteras, 
utvärderas, samt att miljöaspektlistan uppgraderas. Inkomna frågor. Vid det sista mötet 
för året tas följande punkter upp. Sammanställning av årets interna/externa revisioner. 
Genomgång av årets mål och uppföljning av inrapporterade mål. Utvärdering av 
verksamhetssystemet. Överseende av bland annat policies miljöledningsprogram mm. 
Vid behov fastställa nya. Se om företaget uppfyller de gällande lagarna och andra krav. 
Ger verksamhetssystemet en ständig förbättring inom miljö/kvalitet? Överseende på 
miljöaspektförteckningen har nya tillkommit eller skall befintliga ses över? Genomgång 
av leverantörer, leverantörsbedömningar och ändring av leverantörer. Övriga frågor. 
[22]                        
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