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Sammanfattning 
Ledningens betydelse för Miljöledningssystem/arbete i ett 

företag 
 

Ledarskapet har en stor betydelse för införandet och fortlevnad av ett miljöled-
ningssystem/miljöarbete i ett företag. 

I denna rapport belyses ledningens roll och syn på miljöarbetet i en verksamhet. Det är 
en empirisk studie och till grund till detta arbete ligger intervjuer med fem VD:ar för 
olika verksamheter. Verksamheterna representerar endast näringslivet i Fyrbodal och är 
i storleksordningen 25-430 anställda. 

Att införa ett miljöledningssystem/arbete är ett förändringsarbete, som kräver tålamod, 
kompetens och engagemang i hela verksamheten. 

Den ene ledaren är inte den andre lik, men det finns egenskaper och agerande som gör 
att vissa ledare tenderar att lyckas med sitt ledarskap och införande av ett miljölednings-
system samt få det att bli framgångsrikt.  

Studien har visat att en kombination av faktorer har gjort att de intervjuade ledarna har 
lyckats. Ledarskapsegenskaper som framkom i studien var att; de är öppna, kan 
delegera, känner tillit till sin personal, visar sig i verksamheten och bryr sig om sina 
anställda. 

Det finns olika framgångsfaktorer för att ett miljöledningssystem/arbete skall lyckas. 
Vissa är allmänna, medan andra är specifika för varje enskilt företag. Även 
drivkrafterna är olika och har inverkan på hur miljöledningssystemet/arbete införts. 

VD:arnas positiva syn på miljöarbetet har varit en drivkraft och de anser att ledningens 
engagemang utgör en stor roll för hur miljöarbete skall utvecklas, men understryker 
vikten av eldsjälar. De ser att deras roll är att föregå med ett gott exempel samt visa 
vägen och intresse för miljöfrågan. ”Sådan ledare sådan personal.” 

VD:arna framhåller att det svåraste med miljöledningssystemet/arbetet har varit att bi-
behålla engagemanget hos personalen. 

De företag, i studien, som har med miljö i sin affärsidé har lyckas profilera sitt miljöar-
bete och använder det även i sin marknadsföring. 
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Summary  
The management’s importance for the  
EMS/environmental work in a company 

 

Leadership plays a huge significance for the implementation and survival of a 
company’s EMS (Environmental Management System) and Environmental work. 

This master thesis elucidates the top management part and vision of the environmental 
work in a company. It’s an empirical study and is based on five interviews with MD’s 
(Management director) for different companies. The companies only represent 
companies from the area of Fyrbodal and the number of employees among the studied 
companies extends from 25 to 430.  

To implement an environmental management system (EMS) in a company demands 
patience, competence and commitment by all the company. 

One leader is not the other alike, but there are qualities and managerial acts that help 
some leaders to succeed with their leadership and for the successful implementation of 
an EMS. 

The factors that have made these interviewed leaders successful have been a 
combination. They do have the right leadership’s qualities: They are open-minded, feel 
trust to their staff. They are able to delegate and take care of the employees and also to 
use management by walking around.  

There are different success factors for an EMS/environmental work to be successful. 
Some are more common, but there are even specific for each single company. Even the 
driving forces are different and have an effect on the issues way of the EMS have been 
implemented.  

The MD’s positive view of the environmental work has been an important driving force 
and has showed the importance of the leadership commitment and involvement. This 
has also a significant role in what way the environmental works develop. They see their 
role to be a good example and show the way that the company should proceed with the 
environmental work.  

The MD’s maintain that the hardest thing with the implement of EMS has been to retain 
the commitment among the employees. 

The companies, in the study, who has involve the matter of environ business concept 
have succeed to profile their environmental work and use it in their marketing. 
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Definitioner och förkortningar 
Affärsidé = Kombination av faktorer som kan ge konkurrensfördelar, för ett företag. 
De anger konkret hur företaget avser att utvecklas i förhållande till sin vision. 
Klargör vad som skiljer företaget från andra företag. 

COOP = Cooperative Education , Arbetsintegrerat lärande. Studenter varvar studier 
med betalda arbetsperioder under utbildningen. 

EMAS = Eco Management and Audit Scheme. EU´s frivilliga miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordning som bygger på ISO 14001 men kräver årlig offentlig 
miljöredovisning. 

ISO 14001 = En Internationell miljöledningsstandard  

LCA = Livscykelanalys. Ett miljövärderingsverktyg som följer upp en produkt och 
dess material och energiåtgång från ”vaggan till graven”.  

Ledning/ledare = Definieras i detta arbete som VD  

Miljöpolicy = Högsta ledningens budskap till organisationen om de grundläggande 
principerna för organisationens miljöfrågor. Den skall vara relevant i förhållande till 
organisationens storlek, typ och miljöpåverkan. Den högsta ledningen skall 
formulera och skriva under policyn. 

MLS = Miljöledningssystem 

NMC = Näringslivets Miljöchefer 

Vision = Ett önskvärt framtida tillstånd som beskriver vart ett företag är på väg och 
vad de ska uppnå. 
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1 Inledning  
I detta kapitel behandlas bakgrund, problemställning, problemdiskussion, syfte & 
mål, uppdragsgivare, samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Allt fler företag väljer att satsa på någon typ av miljöarbete. Idag är det två lednings-
system, ISO 14001 och EMAS, som dominerar. 

Sedan den svenska standarden ISO 14001:1996 kom har införandet av 
miljöledningssystem ökat. I skrivande stund finns det i Sverige för närvarande drygt 
2 700 organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 och Sverige är en av de 
länderna som har flest organisationer ISO 14001 registrerade.1  

Ett miljöledningssystem (MLS) är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i ett 
företag. Det är en hjälp för att fördela ansvaret, kommunicera, prioritera, följa upp 
och kontrollera insatserna för en bättre miljö.  

”För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen i 
organisationen är aktiv. Ledningen måste fatta beslut om miljöpolicy och 
miljömål, ta del av uppföljningen, besluta om förbättringar samt visa de 
anställda att arbetet har hög prioritet. Alla anställda måste känna sig delaktiga 
och hållas informerade om miljöarbetet.”2 

Att ett företag har infört miljöledningssystem säger inte mycket om hur 
miljöanpassat företaget är. Det är bara en garanti för att företaget arbetar systematiskt 
med miljöhänsyn, något som i och för sig kan leda till en bättre miljöanpassning. 

Företagets högsta ledning har en nyckelroll när det gäller att stärka motivationen hos 
de anställda, såväl att stödja och underlätta införandet och vidareutvecklingen av 
miljöledningssystemet. Ur strategiskt perspektiv bör VD ha en inblick i omvärldens 
utveckling i miljöfrågor samt se hur konkurrenter och marknaden agerar i dessa 
frågor (Brorson 1998). 

1.2 Problemdiskussion och Problemställning 
Inget ledningssystem kan vara framgångsrikt utan ledningens engagemang. 
Införandet av många ledningssystem krånglar inom både miljö och kvalitet. Det 
typiska grundproblemet är bristande förståelse hos ledningen för vad ett 
ledningssystem är, vad det kan åstadkomma och vad som krävs för att nå dit (Jackson 
1997).   

                                                 
1 http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/pdf/survey12thcycle.pdf  2003-12-11 
2 http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/ledning/ledning.htm 2003-05-02 
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“Management must be involved in establishing of the policy and conducting 
management reviews and should be involved in evaluating environmental 
impacts and setting objectives. In addition, management can take part in 
training, communications, and auditing activities. The active involvement of top 
management sends a much more powerful message of support than does an 
occasional memo or speech.” (Jackson 1997).   

Det är redan vedertaget att ledningen har en betydelse vid införande och fortlevnad 
av ett MLS (Jackson 1977, Henricson 2000, Dalhammar 2000). Men frågan är hur de 
VD:ar har agerat, som har lyckats införa ett MLS och dessutom kunnat bibehålla och 
utveckla sitt miljöarbete? Detta arbete skall kunna ge en inblick i denna 
frågeställning. Andra viktiga och intressanta frågeställningar är: 

• Hur ser ledningen på sin egen roll i miljöarbetet?  

• Varför har de valt att införa ett miljöarbete?  

• Hur har de kommit dit de är idag med sitt miljöarbete?  

• Vilken roll har VD:n haft i det arbetet?  

1.3 Syfte & mål 
Arbetet har två syften.  

1. Belysa ledningens roll, i detta fall VD:ns, vid införande och fortlevnad av 
miljöledningssystem /miljöarbete.  

2. Få reda på hur en ledare tänker och utvecklar sitt företag inom miljöområdet. 

I en hel del litteratur nämns det att ledningen har stor betydelse för att ett 
MLS/miljöarbete skall fungera fullt ut, men det framkommer sällan hur de lyckas.  

Målet är därför att få fram faktorer från goda exempel inom miljöledning och 
miljöarbete. Författaren hoppas detta arbete kan vara till en hjälp för andra ledare 
som skall införa ett MLS/miljöarbete. Vidare kan detta hjälpa ledare som redan har 
ett pågående miljöarbete, för att få bekräftelse och/eller nya tips för sitt ledarskap 
inom miljöområdet. 

1.4 Uppdragsgivare - Innovatum Teknikpark 
Innovatum Teknikpark arbetar utifrån ett så kallat Triple - Helix perspektiv dvs. som 
en aktör som sammanför forskning/utbildning med företag och samhälle. På 
teknikparken bedrivs utvecklingsprojekt tillsammans med företag och forskare. 
Innovatum Teknikpark bygger just nu upp miljö som ett av sina utvecklingsområden. 
I detta examensarbete får de veta hur ledare i Fyrbodal tänker och utvecklar sitt 
företag inom miljöområdet och vilket är intressant för Innovatum Teknikpark i deras 
fortsatta miljöstrategiska arbete. 
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1.5 Avgränsningar 
Ledning definieras i det här arbetet som högste chef på företaget dvs. VD. 

Då uppdragsgivaren verksamhetsområde framför allt är Fyrbodal har undersökningen 
om ledningens betydelse i företag avgränsats till detta område dvs. Trollhättan, 
Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Norra Bohuslän och Dalsland 

För att delta i studien krävs att bl.a. följande kriterier var uppfyllda.  

Att företaget: 

- är något större dvs. över 50 personer  (Dock har ett företag fått dispens i antalet 
anställda, då uppdragsgivare ansåg att det företaget skulle vara med i studien.) 

- varit certifierat enligt ISO 14001:1996 under minst två års tid 

- har bra kontakt mellan VD och miljöansvarig, och att miljöansvarig sitter med i 
ledningsgruppen  

Då författaren är begränsad av resurser, främst tid, avgränsades studien till fem 
företag. 

De fem företag vars VD intervjuats är: 

Företags namn Verksamhet Anställda ISO 14001
Intervjutillfäll
e 

VD 

VBG produkter, 
Vänersborg 

Drag till tung 
fordonsindustri 135 st. -98 2003-04-23 Sten Söderos 

Nordiska 
Kardan, Åmål 

Kardanaxlar till 
tunga fordon 170 st. -00 2003-04-28 Nils-Olof Nilsson 

Artic Paper, 
Munkedal Pappersindustri 430 st. -01 2003-04-17 Bernt Brattstig 

T-last, Trollhättan Åkeri 50 st. -00 2003-04-16 Lennart Sjöström 

Lingatan, Brastad Hotell o 
konferens 25 st. -00 2003-04-15 Karl-Åge Skansberg

 

Det har det inte skett någon avgränsning utifrån branschtillhörighet. Det primära har 
varit att företaget har ett fungerande miljöledningssystem och tydligt ledarskap samt 
att det är beläget inom Fyrbodal. Endast näringslivet finns representerats dvs. inget 
exempel från offentlig sektor. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs författarens vetenskapliga synsätt, hur informationen 
inhämtas och på vilket sätt intervjuerna genomförts samt validiteten och reliabiliteten 
i arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Författaren har valt att redogöra för de vetenskapliga synsätt som används i detta 
arbete. De vetenskapliga synsätt författaren har använt sig av är både hermeneutik 
och positivism samt induktion och deduktion.   

2.1.1 Positivism - Hermeneutik 

Ett hermeneutiskt synsätt innebär att man försöker uppnå förståelse genom att tolka 
innebörder i andras texter, tankar, motiv och handlingar etc. Positivismen utgår från 
logiska resonemang och använder kvantitativa mätningar, så kallad säker kunskap, 
och söker igenom den en förklaring. (Thurén 1998). Sammanfattningsvis kan man 
säga att positivismen i högre utsträckning, än hermeneutiken, söker en förklaring.  
Skillnaden mellan hermeneutik och positivism är sättet man söker förklaring. 

Författaren har använts sig av båda synsätten i sin studie men i huvudsak 
hermeneutik. Det är de vetenskapliga synsätt som legat författaren närmast i detta 
arbete. Hon har försökt förstå och tolka vad de intervjuade personerna säger och se 
det holistiskt, för att kunna kartlägga faktorer som har betydelse för ett bra ledarskap 
i MLS och miljöarbete samt hur företagen har kommit dit de är idag. Dessutom har 
hon sökt en förklaring till varför dessa ledare har lyckats med sitt miljöarbete och 
därför även använt sig av positivism. 

2.1.2 Induktion - Deduktion  
Induktion bygger på empiri och innebär att man drar allmänna, generella slutsatser. 
Man genererar teorier utifrån observationer i verkligheten. 

Genom deduktion testas redan existerande teorier och man utgår från en hypotes och 
kommer fram till ett resultat genom logiska slutsatser (Thurén 1998).  

Författaren har använts sig av både induktion och deduktion då hon samlat in ny 
färsk fakta genom olika intervjuer och sedan jämfört resultatet med redan utgiven 
fakta. Hon utgått från en teori att ledarskapet har en betydelse och dessutom gjort en 
empirisk studie genom intervjuer. 

Att författaren till viss del har använt sig av induktion innebär att hon inte kan vara 
helt säker på sina slutsatser. Hon når inte 100 % säkerhet utan en viss sannolikhet, då 
materialet är empiriskt och bygger mycket på intervjuer samt litteratur.  
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Dessutom påverkas tolkningen av det empiriska materialet av författarens 
förståelsehorisont dvs. dennes medvetna och omedvetna uppfattningar (Föllesdal 
m.fl. 2001).  

2.2  Datainsamling 

2.2.1 Teori och Fakta  

Den litteratur och de artiklar som används har främst tagits fram genom sökning på 
Trollhättans Högskolebibliotek. Sökord som använts är: Miljöledningssystem, 
Ledarskap, Environmental Management, Ledning och Miljö. Stor vikt har lagts på att 
få den senaste litteraturen. De flesta böckerna är utgivna efter år 2000.  

Både primär data och sekundär data har legat till grund för arbetet. De primära data 
har bestått av muntlig fakta av personer med olika erfarenheter inom området, såsom 
tredjepartsevisorer, forskare och miljökonsulter. Detta för att ge författaren och 
läsarna en uppfattning om nuläget inom området. De sekundära data har varit 
litteratur i olika former ex. avhandlingar, uppsatser, artiklar och böcker inom ämnet 
och närliggande ämnen. 

2.2.2 Inventering av goda företagsexempel 

För att kartlägga de företag som skulle kunna vara lämpade för studien gjordes en 
inventering i Fyrbodalområdet. För att på ett bra sätt ringa in de ”goda” företagen 
förfrågades personer, som var och en har olika stor erfarenhet av företags miljö- och 
miljöledningsarbete, och ser företagen ur olika perspektiv.  Dessa personer arbetar 
inom miljöavdelningar i kommuner, Länsstyrelsen i Vänersborg, som miljökonsulter 
och projektledare i bl.a. Miljöanpassat Näringsliv Fyrstad, se bilaga 1. 

Runt 15 personer blev tillfrågade. De fick ge förslag på företag de tyckte hade ett bra 
och fungerande miljöarbete och där de ansåg att ledningen var engagerad.   I snitt 
nämnde de tre företag var, vissa företag föreslogs mer än en gång. 

Totalt 45 företag blev föreslagna. Av dessa valdes, i samråd med uppdragsgivaren, 
tio företag ut. För att i sin tur ringa in dessa företag fick deras 
miljöansvarig/samordnare svara på ytterligare ett antal frågor. Dessa svar låg sedan 
till grund för det slutliga urvalet av de företag, vars VD skulle bli intervjuad. 
Resultatet från dessa intervjuer behandlas i huvuddelen. 

Som grund för intervjufrågorna till VD ligger kunskap från den inlästa litteraturen 
samt samtal med ett antal tredjepartrevisorer från SP samt en forskare inom ämnet 
vid Lunds Universitet. Enkäten för Näringslivets Miljöchefer 2002 har också 
beaktats.  

Sammanfattningsvis ligger det litterära materialet och intervjuerna till grund för 
resultat- och analysdelen. 
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2.3 Urvalssätt 

2.3.1 Urvalsfrågor 

Den huvudfrågan som ställdes i samband med inventeringen, av företagen, innehöll i 
själva verket tre frågor. 

”Kan du ge förslag på företag i Fyrbodalområdet som: 

– har ett väl fungerande miljöarbete 

– är ISO 14001 certifierade 

– har en engagerad och tydlig ledning” 

De flesta intervjuade personer upplevde frågan som svår att svara på. Alla gav sina 
förslag med försiktighet och ville inte ge intryck av att de var helt säkra på sitt svar.  

– ”Det företaget hade ett bra arbete, men jag vet inte hur det är nu…” 

– ”Deras VD har slutat, men de var i alla fall duktiga då. osv.”  

På dessa vaga motiveringar och svar valdes i samråd med uppdragsgivaren tio 
företag ut. 

Tio stycken miljösamordnare, i de utvalda företagen, fick svara på mer specifika 
frågor för att se om de uppfyllde kriterierna, se bilaga 2.  Dessa samtal låg till grund 
för ytterligare ett urval. Efter ytterligare samråd med uppdragsgivaren valdes fem 
företag ut. 

Dock skall det påpekas att inget säger att de företag som inte blev utvalda inte har ett 
lika bra miljöarbete och ett gott ledarskap, som de utvalda. 

Fram till detta stadium hade de flesta intervjuer skett via telefon.  

2.3.2 Intervjufrågor 

De slutliga intervjuerna med respektive VD utfördes på företaget, öga mot öga, och 
varade ca. en timme. En del frågor ställdes för att se om ledningen gjorde någon 
skillnad på miljöarbetet jämfört med resterande verksamheten, dels om miljöarbetet 
var integrerat i företaget och inte förts som ett system bredvid. Det var tänkt att ställa 
en generell fråga först och sedan en mer specifik miljöfråga och sedan en tredje för 
att se om vad de har gjort för att integrera ledarskapet eller vad de tänker göra för att 
komma dit (för intervjumanus, se bilaga 3). 

Frågorna ställdes inte i någon sammanhängande ordning. Det lades större vikt vid att 
låta VD öppna sig och tala fritt. Meningen var att vissa frågor skulle vara så pass 
övergripande att de kunde svara på flera frågeställningar. Därför var många frågor 
som ställdes öppna dvs. som börjar med, hur, vad, var och vem, för att få VD:arna att 
svara mer utförligt med egna ord (Häger 2001).  
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För att undvika sidospår hade författaren tema (Thomsson 2002). Det var teman som; 
kommunikation, engagemang, ledarskap, affärsutveckling – miljö, som hon höll 
intervjuerna kring.  

Intervjuerna bandades, men först efter VD:s medgivande. Det gjordes klart innan 
intervjun, att det endast skulle vara till hjälp för författaren, för att få ett så bra 
resultat som möjligt. 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

2.4.1 Validitet 

Kunskap är valid då den är giltig, hållbar och välgrundad. Svårigheten är att sätta ord 
på vad man avser att mäta och vad det är man egentligen mäter. Validitet är frågan 
om man verkligen studerar det man sagt och om man verkligen tolkar det man avsett 
att tolka. Många som arbetar med tolkning och förståelse menar att man ska undvika 
att använda begreppet validitet i tolkande studier eftersom det härstammar från en 
annan kunskapsteoretisk tradition, medan andra menar att man kan använda det men 
med en annan innebörd (Thomsson 2002).  

Valideringen beror på förmågan hos den som genomför undersökningen att 
kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat (Thomsson 2002).  

En stor del av studien bygger på intervjuer med ett antal personer inom Fyrbodal, 
både VD:ar och personer med erfarenhet inom området. Författaren kan inte 
garantera att hon fått liknade svar från andra delar av Sverige. Eftersom studien 
endast bygger på fem företag i ett mindre område anser författaren att 
generaliserbarheten är ganska låg. Dock stämmer teori och resultat överlag bra 
överens vilket ökar validiteten. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är uppsatsens tillförlitlighet dvs. att mätningarna blir rätt utförda 
(Thurén1998). Då detta är en empirisk studie kan det vara svårt att säkerställa 
reliabilitet. De som intervjuas påverkas av många faktorer som resulterar i att deras 
svar kanske inte är helt sanningsenliga.  

Reliabiliteten att ett fåtal ledare från olika branscher representerar alla ledare, kan 
diskuteras. Eftersom syftet var att belysa ledningens roll ansågs inte mängden svar 
väsentligt utan svarens innehåll. Möjligtvis hade slutsatserna blivit ännu mer 
förstärkta med svar av fler VD:ar, men det är svårt att förutspå. Slutsatserna visar 
även att resultatet stämmer överens med vad som tagits upp i teoriavsnittet.  

Mer kraft lades på att göra en så bra intervju som möjligt genom ett bra förarbete. 
Författaren har valt att göra en kvalitativ studie genom att intervjua några få VD för 
att få så innehållsrika svar som möjligt. Alternativet var att göra en kvantitativ studie 
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genom att skicka ut enkäter till många VD. Men vad författaren erfar finns det risker 
med en sån undersökning. Först och främst är det svårt att göra bra enkäter och för 
det andra är det inte säkert att de blir besvarade. Därför valdes det alternativet bort. 
Dessutom hade inte författaren fått ta del av kroppsspråk, miner och tonlägen, som 
hon fick vid intervjuerna.  

Intervjuerna med VD:arna var av olika art. Författaren höll sig till intervjumanuset 
men frågorna kom dock i olika ordning beroende på vad de svarade. Vissa var 
väldigt öppna medan andra gav lite mer kryptiska svar. Att intervjun bandades kan 
ha haft inverkan på svaren.  
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3 Teori  
I detta kapitel redogörs för ledarskapsegenskaper, svårigheter och hinder vid 
förändringsarbete i allmänhet och för MLS i synnerhet, samt två miljörevisorers och 
en forskare inom områdets syn på ledningens betydelse för MLS. 

3.1 Ledarskap 
Enligt Löhman (2001) har ledarskap blivit allt viktigare, för att en verksamhet skall 
fungera. Utan ett bra ledarskap kan varken medarbetarna eller företaget växa. 
Ledaren har betydelse indirekt i flera led då den påverkar arbetsklimatet, som i sin 
tur påverkar den individuella motivationen som till sist påverkar verksamheten.  

Ledarskapet får en framträdande roll då dagens och morgondagen snabba 
förändringar av arbetslivet ställer höga krav på flexibilitet och kompetens. Företag 
blir allt mer beroende av en kreativ, motiverad och intresserad personal (Elmqvist 
2002). Det ledarskap som ger framgång förändras från en tid till en annan, från en 
grupp till en annan och från en individ till en annan. Var tid har sin ledare även om 
en ledare hade framgång med sitt ledarskap igår är det inte säker att den har det idag. 
Ledarskap är något man aldrig kan bli fullärd i. Verkligheten förändras hela tiden 
och en ledare måste anpassa och utveckla sitt ledarskap i enhetlighet med dessa 
förändringar (Ekstam 2002, Linnanen 1996).  

Ledarskap är ett förhållningssätt som innebär att man bryr sig om sina medarbetare, 
engagerar sig känslomässigt. På senare tid har en ny ledarstil kommit. Den går ut på 
att styra och leda genom värderingar. Tanken är att tydliga värderingar styr 
medarbetarnas sätt att arbeta, snarare än normer och regler (Elmqvist 2002, Bengtzon 
2001).  

3.1.1 Egenskaper för att lyckas som ledare och hur en bra ledare bör agera 

Förutsättningarna för att lyckas som ledare i dagens arbetsliv har radikalt förändrats 
på några år. Det är inte längre befattningstiteln som är det viktiga. Det är istället 
människan, personen och hennes olika egenskaper som avgör vilken framgång hon 
har i sitt ledarskap. Det är människan bakom rollen som är avgörande (Lind 2002). 
Bengtzon (2001) anser att en ledare ska vara nyfiken, vilja lära sig och vara beredd 
att utveckla sitt beteende.  

I litteraturen tas det upp olika egenskaper och avgöranden för ett framgångsrikt och 
lyckat ledarskap. Både Ekstam (2002) och Steinberg (2002) tar upp att ledaren ska 
leva som han/hon lär och vara en förebild. De ska skapa en tilltalande bild för 
framtiden dvs. en bra vision, som alla vill vara med och förverkliga. Utveckla 
medarbetarnas kreativitet och få dem att samarbeta och göra sitt bästa samt känna 
tillit och förtroende. Detta kallar Steinberg även humanistiskt ledarskap.  
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Ekstam (2002) och Bengtzon (2001) menar att det finns kännetecken för ledare för 
lyckade verksamheter. För det första är ledaren engagerad och håller sig informerad 
och deltar i verksamheten samt bryr sig om sina medarbetare. Ledaren söker aktivt 
information hos medarbetarna. Han/hon kan delegera och kan ställa krav på sina 
medarbetare samt känner tillit. Sist men inte minst har ledaren en god självinsikt, är 
öppen och vågar berätta om sina misstag, med andra ord kan bjuda på sig själv. Då är 
det lättare för personalen att komma med idéer och våga göra bort sig. Andra 
kriterier på bra ledarskap som Bengtzon (2001) nämner är: humor, känslomässigt 
engagemang, självinstinkt, förmåga till empati, handfasthet samt vara 
resultatinriktad. 

Enligt Ekstam (2002) är ledarens första uppgift att skapa de förutsättningar som 
medarbetarna behöver för att åstadkomma bra resultat. En ledares agerande måste 
grundas på krav, verklighetssyn och uppnåbara mål som är realistiska. Bengtzon 
(2001) tar upp att en bra ledare ska vara mål- och resultatinriktad och ha kopplat det 
till affärsidén samt att ledaren regelbundet mäter målen, för att se att man når dit det 
var tänkt.  

Ekstam (2002) anser att en framgångsrik ledare är bra på kommunikation. Den 
förmedlas genom ord, sätt och handlig (Kotter 1998). Flera mätningar visar att själva 
orden, det vi säger, står för ca 7 % av kommunikationen, medan sättet för ca 38 % 
och kroppsspråket svarar för ca. 55 %. Det innebär att ledarens budskap påverkas av 
dens identitet och livsstil (Bengtzon 2001). 

Enligt Bingel m.fl. (2002) måste ledarskapet utvecklas för att företag ska bli 
framgångsrikt, ett hållbart ledarskap. Det måste finnas en stark företagskultur med 
värderingar och normer som upplevs som goda både internt och externt. Det hållbara 
ledarskapet måste också bygga på en tydlig marknadsorientering, liksom en 
förståelig vision och kommunicerad affärsidé. Affärsutveckling liksom produktion 
måste styras av principerna bakom hållbarhet, det vill säga med miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt ansvarstagande.  

Fyra faktorer är avgörande för graden av framgång (Ekstam 2002): 

1. Tron… på att det går 

2. Viljan … att nå dit 

3. Tanken… på den positiva målbilden 

4. Känslan av… glädje, spänning och utmaning 

Enligt Steinberg (2002) är val av ledare viktigt, då det är det socialt medvetna och 
ansvarsfulla företag som kommer att leda utvecklingen.  
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Levnadsregler för en bra ledare (Ekstam 2002): 

• Det ledaren visar intresse för blir viktigt för medarbetarna 

• Det ledaren säger visar vägen ”Förr eller senare blir varje verksamhet som sin 
ledare” 

• Det ledaren gör, bekräftar att det han visar intresse för och säger det han 
verkligen vill 

• Det är skillnad på vad som sägs och vad som görs, så det är vad ledaren gör 
som är det viktiga. ”Du får den personal som du förtjänar”  

Steinberg (2002) menar att en av de absolut viktigaste principerna för att styra en 
organisation är 80/20 – principen. Den hjälper ledaren att fokusera på rätt saker.  
T.ex. 80 % framåt och 20 % bakåt dvs. inte fokusera sig på det gamla utan se framåt. 
 
Varje år utdelas ett pris till ”Årets Miljöchef” av ”Näringslivets Miljöchefer”. De 
bedömer utefter olika egenskaper, t ex om ledaren varit ett föredöme och 
entusiasmerat andra, integrerat miljö och/eller hållbar utveckling i företagets 
affärsidé, samt bidragit till ett ökat intresse för miljöfrågor och frågor om hållbar 
utveckling i samhället (www.nmc.a.se). 

3.2 Förändringsarbete 
Att införa ett ledningssystem, för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö, är ett 
förändringsarbete. Oftast sker det omorganisationer, nya rutiner tillkommer och 
arbetet får oftast en helt annan struktur.  

Det finns alltid baksidor av ett förändringsarbete. Många av dem är svåra att undvika 
men ju snabbare utvecklingen går ju mer påverkas företagen av de misstag som görs. 
Dessutom verkar det som att trycket, inom de närmsta årtionden, kommer att öka på 
företag att förändra sig (Kotter 1998). Det krävs tålamod att driva en långsiktig 
verksamhet (Nääs 2002). Enligt Kronstam (2002) mottas ett förändringsarbete 
positivt om det finns trygghet i organisationen och personalen har ett stort förtroende 
för ledningen. Men hon påpekar också att ändra en företagskultur tar tid. 

Enligt Kotter är en faktor som slutligen avgör om förändringen ska bli lyckad, är hur 
medarbetarna engageras i införandet och genomförandet av förändringen. Ett 
klumpigt genomfört omställningsarbete kan spoliera de bästa intentionerna och de 
noggrannaste förberedelserna. 

3.2.1 Fallgropar 

Det finns olika misstag som ofta görs vid förändringar (Kotter 1998). Vanliga 
misstag är: 

1. Att tillåta alltför stor självbelåtenhet 
- ledningen rusar för fort fram. Har inte övertygat mellanchefer och största 
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delen av personalen om vad som är meningen med förändringen. Når inte ut 
med målet. 

2. Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition 
-har sammansatt en arbetsgrupp med fel människor, som blir svårarbetad.  

3. Att undervärdera visionernas kraft 
-måste finnas en vision som vägleder alla beslut. Enligt Löhman (2002) finns 
tydliga kommunicerade visioner, värderingar som uttalas ständigt av 
ledningen ofta i de goda företagsexemplen.  

4. Att inte nå fram med visionen 
-alla måste förstå visionen. Saknas tron är visionen värdelös menar Löhman 
(2001) Finns inte tron hos ledningen kommer den aldrig att finnas i 
organisationen. 

5. Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar 
-utan kortsiktiga framgångar ger många anställda upp och tar parti för 
motståndarna.   

6. Att ta ut segern i förskott 
-tar lång tid för förändringar att sjunka in i företagskulturen, som även 
Kronstam nämner.  Kan förlora drivkraften om segern tas ut i förskott. 

7. Att underlåta att förankra förändringarna i företagskulturen 
-måste se till att de nästkommande cheferna har samma värderingar 

Dessa misstag leder ofta till en del konsekvenser bl. a. att nya strategier 
genomförs dåligt. 

3.2.2 4 M-modellen och Åttastegsprocessen 

Man bör beakta Ekstams (2002) fyra M De är något att tänka på vid 
förändringsarbete.  

Medvetenhet - alla ska veta hur det går för verksamheten och hur dess omvärld ser ut. 

Motivering - människor som inte förstår saknar vilja att bidra. 

Motivation - god vilja kan besätta berg. 

Medverkan – skapar delaktighet och ansvar samt ett bättre resultat 

Det finns en åttastegsprocess som sammanfattar det som åstadkommer stora 
förändringar. Dessa är förknippade med de misstagen nämnda i stycket 3.2.1 (Kotter 
1998). 

1. Skapa ett angelägenhetsmedvetande - engagemang 

2. Skapa den vägledande koalitionen – en bra sammansatt grupp 

3. Utveckla en vision och en strategi – som är uttalad och alla tror på 
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Figur 3.1. Exempel på arbetsmodell för miljöarbetet

4. Förmedla förändringsvisionen 

5. Ge befogenheter för handlande på bred bas 

6. Skapa kortsiktiga vinster och framgångsexempel 

7. Befäst vad som uppnåtts och skapa fler förändringar 

8. Förankra de nya angreppsätten 

De fyra första stegen tinar upp de rådande förhållandena. Steg fem till sju 
introducerar flera nya tillvägagångssätt. Det sista förankrar förändringarna i 
företagskulturen och medverkar till att stärka dem. Turordningen av dessa steg har en 
väsentlig inverkan.   

3.2.3 Ständig förbättring 

Det finns inte en möjlighet för någon verksamhet att kunna förändra sin verksamhet 
på en natt. Det gäller att arbeta systematiskt med några utvalda mål i taget. 
Miljöarbete är ett långsiktigt arbete. Ett sätt är att jobba efter PDCA-cykeln (Plan - 
Do - Check- Act). Först planera sitt arbete, sedan utföra det man planerat. Därefter 
undersöka om det blivit det resultat man planerade för att till sist åtgärda problemet, 
om det inte nått den effekt man velat uppnå.  

Praktiskt i miljöarbetet innebär det att först göra en miljöutredning för att få reda på 
sina betydande miljöaspekter, som ligger till grund för miljöpolicyn. Därefter 

upprätta mål utifrån de betydande 
miljöaspekterna och en miljöpolicy, 
som verksamheten ska arbeta efter. 
Revisioner görs för att kontrollera 
MLS funktion. Om inte målen nås 
sätts åtgärder in och en ny plan görs. 
Därefter höjer företaget ribban med 
nya mål som ska leda till ständiga 
förbättringar. 

Resultat från en enkät, gjord av IVF, 
visar att MLS inte garanterar att ett 
företag är miljövänligare än ett som 
inte har infört MLS. Det finns inget 
statistiskt stöd för att ett 

miljöcertifierat företag påverkar miljön mindre. Dock visade rapporten att EMAS-
registrerade har bättre miljöresultat, vilket troligen beror på den årliga offentliga 
miljöredovisningen (Köhler 2001). 

I miljöarbetet åtgärdas oftast först de så kallade Quick Savings dvs. sådant som är lätt 
att åtgärda och ger tydliga resultat snabbt. Företaget börjar källsortera, byta ut 
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glödlampor till lågenergilampor, sparar energi genom nedsläckning nattetid, 
kartlägger kemikalier etc. (Stolt 2003). Därefter gäller det ofta att gå på 
produkten/tjänsten, materialvalet i produkten, produktionssättet etc. för att undersöka 
hur man kan minska miljöpåverkan. Verktyg som kan användas är viktoptimering 
och LCA (Livs Cykel Analys). Steget vidare med att minska miljöbelastningen på 
produkter/tjänster är oftast besvärligare. Enligt Stolt (2003) har de tillståndspliktiga 
verksamheterna det svårare än icke tillståndspliktiga att nå längre än Quick Savings. 
Detta tror Stolt (2003) beror på att de tillståndspliktiga är verkar ”låsta” till sitt 
miljöhandlingsprogram - egenkontroll. Däremot har de icke tillståndspliktiga fler 
idéer och har lättare att komma vidare i sitt miljöarbete. 

3.2.4 Mot ett hållbart företag – miljömässig affärsutveckling   

Stora och medelstora företag är idag medvetna om den miljöpåverkan som deras 
verksamhet har och arbetar aktivt med miljöfrågor. För att klara dagens och 
morgondagens miljöproblem behövs nya strategier, tekniksprång och sannolikt också 
ett paradigmskifte. En ökad samverkan mellan tekniker, naturvetare, samhällsvetare, 
ekonomer och humanister är nödvändig för att hitta nya lösningar på framtidens 
miljöproblem (SOU 2001:20).  

Figuren nedan visar hur ett företag försöker lösa ett problem t ex ett miljöproblem 
inom sin verksamhet. Först försöker man lösa problemet genom att optimera det 
befintliga systemet genom hårdare kontroll. Kvarstår problemet ser man över sina 
strategier och till sist tvingas man att se sin verksamhet på ett helt nytt sätt som leder 
till helt nya genomgripande förändringar (SOU 2001:2). 

 

 
Figur 3.2 Modell av förändringsarbete i en organisation (SOU 2001:20). 

Ett aktivt miljöarbete kan stärka företagets varumärke och bli ett kännetecken på ett 
framgångsrikt företag, vilket gör att miljöfrågorna kan bli en drivkraft till nya 
affärsidéer och produkter (SOU 2001:20).   

Företagets image blir allt viktigare för framgång på marknaden. Det tar tid och kostar 
pengar att bli av med stämpeln som ett företag som orsakar miljöproblem. För att 
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undvika att få dåligt rykte och tappa marknadsandelar är det viktigt att känna till 
verksamhetens miljöpåverkan (SOU 2001:20).   

Enligt Antonsson (2001) kan företag reagera på olika sätt på miljökraven. Hon 
nämner tre strategier: defensiv, reaktiv och aktiv. 

• Den defensiva strategin ser miljökrav som något besvär och man motverkar 
föreslagna lagar. 

• Den reaktiva strategin anpassar sig till de ställda kraven inom ramen för den 
existerande produktionen. Man ändrar så lite som möjligt på verksamheten 
och försöker klara kraven ändå. 

• Den aktiva strategin letar efter nya lösningar tillsammans med omvärlden. På 
så sätt blir miljön en del i affärsidén och en viktig drivkraft – miljödriven 
affärsutveckling. 

 

 
Figur 3.3 Tre strategier för att reagera på lagstiftning och marknadskrav rörande 
miljö (Antonsson, 2001). 
 
Hur företag agerar och vilken strategi som väljs beror på företagskulturen, och 
företagsledarens inställning till miljöfrågorna samt branschlogiken dvs. tumregler 
som finns inom en bransch. Det är vanligast att de branscher, som har varit mest 
granskade ur miljösynpunkt, använder miljö som argument i marknadsföringen 
(Antonsson 2001). 

Det primära motivet för företag att arbeta med miljöfrågor är inte att man vill värna 
om miljön eller oroar sig över miljöns tillstånd, utan det är en strategisk viktig fråga 
för affärsverksamheten (Antonsson 2001). De affärsmässiga skälen kan se ut på olika 
sätt: 

- Leva upp till kundernas krav 
- Ekonomisk vinning 
- Undvika dålig publicitet 
- Skydda sitt varumärke 
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I flera undersökningar framgår det att företag i sitt miljöagerande går alltmer från 
reaktivt till proaktivt beteende. På mindre än två decennier har det svenska 
näringslivets inställning till miljökraven gått från passivt motstånd, av kostnadsskäl, 
till aktivt medagerande, av marknadsföringsskäl (Schaff 2002).  

Det visar inte bara på en ökad miljömedvetenhet i samhället och att företag anpassar 
sig till det, utan på att miljöarbete och lönsamhet inte behöver vara motsägande mål. 
Tvärtom finns det företag som med affärsmässiga mål medvetet satsar på att försöka 
föregå intressenters krav, och dessutom i vissa fall, har större vinstmarginal på sina 
miljöanpassade varor än på sina traditionella (Dobers 1998). 

3.3 Kritiska framgångsfaktorer och hinder ur ledningens 
perspektiv 

För att miljöledningssystemet skall bli effektivt måste ISO 14001 ses och användas 
som ett verktyg. ”When ISO 14001 came everything changed- because there was a 
new tool. Nothing changed – because a tool needs to be used to be effective” 
(Sheldon1997).  

Det är vanligt att ledningen inte ser den stora ekonomiska nyttan av att koppla 
samman sitt miljösystem med den övriga verksamheten. Nyckeltal underlättar och 
bör finnas inom miljö och inte bara fokusera på ekonomi (Andersson 2002). 

Miljöledarskapet kan inte existera isolerat från företagets normala beslutsfattande 
och miljösynvinkeln måste utgöra en fast del i företagets beslutsprocess (Linnanen 
1996).  Ett ledningssystem måste integreras i verksamhetens kärnverksamhet. För de 
företag som för separata system är risken stor att de inte tas på allvar, och när 
resurserna börjar tryta är det systemen som drabbas först. Detta påverkar i sin tur 
verksamheten. Då menar Karlsson (2003) på att man förlorar mycket kunskap.  

När ett företag bygger upp sitt MLS görs en kraftansträngning och mycket uträttas. 
Men när företaget väl fått sin certifiering börjar företaget fokusera på andra frågor 
och arbetet har uppfattas som ett projekt. Det är då systemet börjar hacka när man 
inte integrerat det i verksamheten (Andersson 2002). 

Allt hänger på motivationsgraden. Om man inför ett MLS bara för att kunden kräver 
det lägger man kanske inte så mycket kraft på det, vilket är olyckligt eftersom det 
finns en stor potential i att arbeta med miljöfrågor. Man måste hitta den 
affärsmässiga möjligheten (Andersson 2002). Enligt Karlsson (2003) måste 
miljöarbetet kopplas till affärsidén för att VD / ledningen skall arbeta för det. 

En svag omvärldsbevakning kan vara ett hinder för ett aktivt miljöarbete. 
Miljöarbetet handlar inte bara om att åtgärda befintliga miljöproblem som dagens 
verksamheter ger upphov till, det handlar allt mer om att utveckla nya varor och 
tjänster som är ekologisk hållbara (SOU 2001:1). 
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Avsaknad av intern kompetens är ett hinder för att kunna ta och genomföra 
miljöinitiativ i företagen (Strannegård 1998). En kunnig och duktig extern 
miljörevisor som vågar ställa krav på företaget är viktigt (Andersson 2002). 

Vanliga hinder som olika källor nämner är: 

• Kommunikation – VD når inte ut med mål, värderingar 

• Resurser – VD avsätter inte tillräckliga resurser 

• Engagemang – brist på VD:ns engagemang är ett hinder för att ett MLS ska 
lyckas (Jackson 1997, Strannegård 1998). 

Det finns både externa och interna hinder vid införande av MLS och fortsatt 
miljöarbete. 

Externa: 

• Brist på långsiktiga villkor  

• Brist på erfarenhetsåterföring 

Interna: 

• Brist på resurser som tid, personal, ekonomi 

• Kompetens för att arbeta med miljöfrågor 

Kunskapsbrist anses vara ett hinder vid ett införande av MLS. Kunskap måste 
återvinnas. Lönsamhet bygger på att kunskap återvinns (Karlsson 2003). 

Enligt Ekstam (2002) är kunskap inte lika med kompetens utan kunskapen måste 
sättas in i ett sammanhang, dvs. ligga i linje med verksamhetens visioner, strategier 
och mål. Det innebär att kompetensutvecklingen ska täcka kortsiktiga akuta behov, 
men också långsiktigt samordnas med organisationens verksamhetsidé. Den skall 
riktas mot tydliga och mätbara mål och vara en strategisk, uthållig och prioriterad del 
av verksamheten. 

3.3.1 Två tredjepartsrevisorers syn på ledningens betydelse  

Ett antal tredjeparts revisorer3 har blivit tillfrågade om ledningens betydelse för ett 
MLS i en verksamhet. 

Sjöholm anser att ett ledningssystem kan överleva och fungera om ledningen är 
engagerad och inte personalen, men om det är tvärtom fungerar det aldrig. 

Sjöholm tror inte att storleken på företaget har någon betydelse för att 
ledningssystemet ska fungera. Han har varit på företag med 10-11 000 anställda och 

                                                 
3De två revisorerna som svarat, Sjöholm och Nilsson, har en rad år bakom sig i yrket. Dessa anses av 
författaren, tack vare sin arbetslivserfarenhet, ha god erfarenhet inom området, och kan därför vara 
referens i detta arbete. 
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även reviderat företag med 4000 anställda där ledningssystemet fungerat. Det är 
ledarskapet i sig som är viktigt menar Sjöholm. Hur man når ut med mål, värderingar 
och affärsidé, bidrar mer till om systemen ska fungera. Med andra ord är ett synligt 
ledarskap viktigt. 

Enligt Sjöholm spelar orsaken till varför man väljer att certifiera sig en betydande 
roll, vad ledningen har för inställning till ledningssystemet. Är det koncernkrav, 
kundkrav eller är det eget initiativ som är drivkraften? 

Nilsson anser att det som ledaren tycker och gör är viktigt. ”Personalen gör som 
ledaren gör, det spelar ingen roll vad han säger utan det är ledarens beteende som 
gäller.”  
 
Nilsson menar att ju fler nivåer i organisationen desto viktigare är det att vara tydlig 
över att ledaren visar sin ståndpunkt. Även avdelningschefer och arbetsledarens 
tycke i frågan är viktig. Och att frågan om miljö lyfts upp i det dagliga arbetet vid 
exempelvis måndagsmöten, så att det inte bara blir något som tas upp på ledningens 
genomgång. 
 
Nilsson trodde inte när han började göra revisioner, att ledarskapet var viktigt, men 
nu efter en tids arbetslivserfarenhet, inser han att det har en stor betydelse. Ledaren 
har ibland inte förstått innebörden av ledningssystem och styr gärna affärssystemet 
men inte miljö och kvalitet. 

3.3.2 En forskares syn på ledningens betydelse 

En forskare inom MLS4 anser att om det endast är certifieringen som är målet är 
ledningens engagemang inte är lika viktig, som när konkreta miljöförbättringar 
eftersträvas. 
 
Vidare bedömer Dalhammar att det finns vissa skillnader mellan förändringsarbete 
avseende miljö och annat förändringsarbete. Personalen kan t ex ha olika attityder i 
olika frågor. Miljö kanske upplevs som kul men inte lika viktigt som andra frågor, 
medan kvalitetsarbete upplevs som tråkigt men ytterst viktigt. 
 
Dalhammar tror att de viktigaste faktorerna när förändringsprocesser genomförs är 
engagemang och tålamod. Nyckelpersoner kan ha stor betydelse och drivkrafterna är 
mycket viktiga. Utan starka drivkrafter orkar organisationen inte att genomföra 
arbetet. 
 
I motsats till Sjöholm påstår Dalhammar att storleken på verksamheten spelar roll, 
men det är inte alltid uppenbart hur. Större organisationer har t ex mer resurser för 
förändringsarbete, men ofta svårare att ställa om än mindre företag. Detta gäller ofta 
både företagskulturen och processerna. 

                                                 
4 Carl Dalhammar är forskare på IIIEE på Lunds Universitet (The International Institute for Industrial 
Environmental Economics). Han har skrivit ett antal rapporter inom området MLS. 
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3.3.3 Drivkrafter 

Litteraturen har tagit upp en rad drivkrafter (Nutek 2003:2, Bingel m. fl.2002). De 
vanligaste drivkrafterna för att införa ett MLS i näringslivet är: 

• Lagar och krav  
-koncernkrav 
-marknad, kundkrav 
-myndigheter, egenkontroll 

• Överlevnadsfråga 
-ekonomiskt styrmedel 

• Interna faktorer 
-behov av ny struktur 
-ordning och reda 

• Eget engagemang 

Marknaden har blivit en allt viktigare drivkraft för miljöarbetet i företag. Att se MLS 
som svaret på marknadens krav är dock ett alltför begränsat synsätt. Det handlar om 
att leva upp till marknadens krav på vad som är miljöanpassat. Om man misslyckas, 
kan marknadens dom bli kostsam (Antonsson 2001). 
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4  Resultat - VD Intervjuer  
I detta kapitel redogörs för resultat från intervjuerna; ledningens betydelse för ett 
fungerande MLS och miljöarbete. Svaren från intervjuerna kommer inte att 
presenteras individuellt utan är sammanvävda. Detta för att författaren anser att det 
inte är väsentligt vem som har uttalat sig om vad. Syftet har varit att ta fram faktorer 
från ett tydligt ledarskap och dess roll i miljöarbetet samt hur VD tänker kring 
strategisk utveckling av företagets miljöarbete. Dock kommer resultatet att bygga 
mycket på citat från intervjuerna. 

4.1 Allmän fakta om de intervjuade VD:arna 
De intervjuade VD:arna är alla män med olika yrkesmässiga bakgrunder. Antal år i 
företaget är olika, 2, 5, 7,10 respektive 20 år. En av VD:arna äger 100% av företaget. 
Bara en VD har haft andra arbetsuppgifter, förutom VD, inom koncernen. Han är 
vVD, men dock högsta ledning på plats. De tre resterande har endast varit anställda 
som VD och har inte haft någon annan post inom företaget.  

De fem intervjuade representerar fyra olika branscher. Två företag är tjänsteföretag, 
ett åkeri och ett hotell- och konferens, två företag är tillverkande företag och det 
femte är en processindustri. Tre av företagen tillhör en koncern och ett företag 
innehåller tre bolag.  

Personalantalet varierar från 25-430 stycken anställda. Arbetstiderna på företagen 
varierar från dagtid, nattskift till femskift. 

4.2 Faktorer på lyckat MLS/Miljöarbete från dem intervjuade  
De teman som intervjuerna kretsade kring, är teman som har koppling till hinder och 
kritiska framgångsfaktorer, som är vanliga vid införande av ett MLS och vid fortsatt 
miljöarbete.  

4.2.1 Ledningens och medarbetarnas engagemang 

VD:ns egna engagemang och intresse för miljöfrågorna visade sig vid intervjuerna 
vara en viktig aspekt för att MLS skall fungera bland de intervjuade. En del citat 
visar deras synsätt. 

”Har inte en verksamhet ledningens fulla stöd fungerar inte miljö- och 
kvalitetssystemet.”  

”Miljöfrågan måste drivas av ledningen.”  

”Prioriterar inte ledningen frågan prioriterar inte personalen det.” 
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”Personalen är viktig vid miljöarbetet. Det är ju de som gör själva jobbet. Ledaren 
visar vägen och leder sin personal.”  

”Ledningens engagemang är viktigt, men det måste finnas nyckelpersoner.” 

En VD använder sig av 80/20 principen. Till 80% har personalen en stor roll hur det 
skall gå för vår verksamheten och 20% hur organisationen är.  

”Personalen är det viktiga, de är vårt ansikte utåt.” 

Ett engagemang hos hela personalen påstås av VD:arna vara viktigt för att MLS ska 
fungera. 

4.2.2 Kompetens - utbildning 

Utbildning har getts på olika sätt i de intervjuade företagen. En ledare anser att 
”kunskap är en färskvara” och investerar i miljöutbildning för personalen varje år. 
För ett par år sedan stängdes även verksamheten ner en vecka och alla åkte till 
Spanien för utbildning. Två företag har utbildat personalen i olika grad beroende på 
vad för arbetsuppgifter de har. I ett tredje har all personalen inklusive VD fått samma 
utbildning.  

Alla VD har genomgått någon miljöutbildning tillsammans med personalen. 

4.2.3 Kommunikation 

4.2.3.1 Intern kommunikation 

Kommunikation tycker alla VD:ar är viktigt men med olika betoning. Dock anses det 
vara en svår bit och samtliga menar att de alla kan bli bättre på det.  

De använder sig av olika kommunikationssätt men med vissa likheter. Några har 
daglig kontakt med de anställda och är med på produktionsmöten för att visa sitt 
intresse och se till att ledningssystemet inte blir ett bokhyllesystem. ”Miljöfrågorna 
tas upp när det inträffar något i produktionen och kontinuerligt vid möten. Det skall 
vara ett levande system.”  

”Miljön har en stående punkt på agendan och tas upp varje gång. Då tas problem 
upp och arbetsuppgifter delas ut och vid nästa möte är det återrapportering som 
gäller.” 

Den dagliga kontakten med personalen är viktig framhåller några ledare. Det 
kommer upp frågor och åsikter som de annars kanske inte får reda på. Korta 
kommunikationsvägarna är att föredra vilket kan vara svårt för de större 
verksamheterna, men prioriteras hos de mindre.  

En VD träffar sin personal i mindre grupper om 20-25 st. för att få en bättre kontakt 
genom dialog. Han anser att sannolikheten för att frågor ställs ökar då. Vid dessa 
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möten ges information om vad som kommer att hända i företaget under den närmsta 
tiden och hur marknaden ser ut. Dessutom avhandlas miljö och kvalitet. Tanken är att 
låta de anställda få en historisk inblick i vad som händer i företaget. En annan VD 
uttrycker sig ”Ingen skall få höra något utanför de här väggarna som de inte har 
hört inom dem.” 

Ett av de större företagens VD träffar hela personalen samlad två gånger per år då 
tankegångar om framtiden förs.  Vidare deltar han ofta på veckomöten. I de större 
företagen är ledningens genomgång fyra gånger/per år medan de mindre har 
motsvarande två gånger/år. Under ledningens genomgång informerar de om läget och 
åtagandet om ständig förbättring som kan innebära ändringar i policy, miljömål och 
andra delar i MLS, baserat på resultat från revisionen av MLS. 

Förutom personliga möten ges det ut veckoblad i olika former och ett företag har 
datorer utställda som kommunikationsverktyg. Personalen har ett eget användarnamn 
och kan få läsa e-post, ge idéer till en förslagslåda samt sköta avvikelserapportering 
etc.  

4.2.3.2 Extern kommunikation 

En VD ansåg att det var viktigt att hålla koll på sina konkurrenter och snappade upp 
idéer samt jämförde hur andra i samma bransch hade åstadkommit lösningar. ”Det 
gäller att ligga rätt i tiden… t.ex. det är ju inte så lyckat om H&M:s vårkollektion 
inte slår.”  

Alla intervjuade företagen har något slags samarbete med högskolor eller 
forskningsinstitut. Samarbetet är av olika art. Några företag har fått hjälp med olika 
tekniska lösningar t.ex. reningsteknik och energisystem, andra deltar i 
forskningsprojekt och andra tar emot COOP-studenter. 

De har i olika grad kontakt med myndigheter och har olika åsikter om dem. Vissa har 
ett gott samarbete medan andra tyckte att kommunen borde vara mer framåt inom 
miljöområdet. 

Konsulthjälp har anlitats för att se till att företaget är uppdaterade på lagkrav. 

Vissa företag visar sin miljöredovisning offentligt. ”Jag tror att folket runt omkring 
uppfattar oss bedriva att bra miljöarbete.” 

VD:arna ser revisioner som en hjälp till förbättringar inom MLS. De är mer som ett 
verktyg än av polisär art. ”Vi är inte nöjda med vår nuvarande tredjepartsrevisor, så 
vi har bett om att få en annan till nästa revision.” En annan ledare menar att den 
interna revisionen är mer givande än den externa. ”Det ger mer om en medarbetare 
påpekar att vi inte jobbar på det sättet.” 
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4.2.4  VD:ns  drivkrafter och syn på miljöarbetet 

Det uppgavs flera anledningar till införandet av MLS. Orsaken till varför man har 
satsat på sitt miljöarbete var olika. ”Jag sover gott om nätterna för vi gör vad vi 
kan”, ”Vi måste tänka på dem som kommer efter oss.”   

Sammanfattningsvis var det i tre fall VD:ns egna initiativ och vilja att satsa på 
miljöarbetet. I de resterande två fallen spelade koncernkrav in, som i grunden 
bottnade i marknads-, kund- och lagkrav.  

Ett företag införde MLS för att få en ny struktur i verksamheten och såg MLS som 
ett verktyg. ”ISO 14001 är ett internationellt känt märke. Alla förstår vad det 
innebär och förstår att vi arbetar med miljö.” 

Miljöarbetets fokus ligger främst på anläggningen och produktionen i verksamheten, 
hos de intervjuade verksamheterna.  

VD:arna uppgav olika drivkrafter bakom sitt miljöarbete. 

• Eget engagemang   
”vill aldrig mer slå upp morgontidningen och läsa att vi är miljöbovar” 

• Myndighetskrav 

• Koncern- ägarkrav 

• Kundkrav 

• Överlevnadsfråga 

• Marknaden 
” Det gäller att hänga med. Kunderna kräver inte ännu att vi är ISO 14001 
certifierade men marknaden gör det.” 

Drivkrafterna har ändrat fokus från införandet till nutid hos de intervjuade. På senare 
tid har kundkraven blivit allt viktigare. 

4.2.5 Ledningens strategi - kopplat till affärsutveckling   

De flesta anser att miljöarbetet är integrerat i verksamheten. Miljöåret följer det 
vanliga verksamhetsåret och de använder sig av nyckeltal. ”Hur skall vi annars mäta 
målen?” ”Det som mäts blir gjort.” 

En VD är medveten om att deras system inte är integrerat och följer inte det vanliga 
verksamhetsåret och mäter endast ekonomiska nyckeltal. Han anser att miljöarbetet 
är långt ifrån integrerat. Men ambitionen finns att få miljöbokslutet samtidigt, för att 
kunna jämföra siffror direkt samt integrera alla tre systemen miljö, kvalitet och 
arbetsmiljö. 
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Två företag har miljön med i sin affärsidé. ”Miljö är en hörnsten i vår affärsidé” 
Dessa två företag profilerar sig även starkt med sitt miljöarbete. ”Marknaden 
uppskattar vårt miljöarbete.” De uppger sig även ligga före andra i sin bransch. 

Det framkom från två VD att miljöarbete kostar pengar. ”Miljön får kosta lite mer 
för jag hoppas att vi får igen det i framtiden, en dag vänder det.”  

Ett företag ser skillnad i miljöarbetet mot den vanliga verksamheten ur 
investeringssynpunkt. De ser mer långsiktigt på miljöinvesteringar och räknar med 
en pay-offtid på 10-15 år medan i vanliga fall 3 år. ”Vi måste se de 
samhällsekonomiska vinsterna.” 

En annan VD ser miljöarbetet som lönsamt. ”Har vi inte systemen får vi inga kunder 
och därmed inga pengar.” Ett företag uppger att de satsat mer på kvalitets- och 
miljöavdelningen trots fallande trend. De anser att miljö- och 
kvalitetsledningssystem krävs för att utföra deras arbete. ”För att kunna köra bilen 
krävs bensin.” I det här fallet ser VD verksamheten som bil och ledningssystemet 
som bensin. 

En VD ser att kvalitetsarbetet ger positiva effekter på miljön. Sköter man sitt 
kvalitetsarbete får det goda effekter på miljön. ”Får man skicka tillbaka produkter 
måste en till lastbil köras.” 

Alla hade samma synsätt på budgetövertramp och icke uppnådda miljömål. För det 
första analysera varför de inte klarat hålla budget och inte uppnå målen, för att sedan 
tillsätta åtgärder. ”Förutsättningar ändras. Man måste vara villig att göra om 
budgeten.” Ett företag uppger att de jobbar i rullande tolvmånadersperioder och 
jämför trenderna med året innan, integrerat i verksamheten. 

Miljömålen hör ihop med de andra målen för verksamheten i de flesta företagen. Ett 
företag tar del av koncernens mål och bryter ned. Personalen i de mindre 
verksamheterna är med och sätter upp målen. 

4.2.5.1 VD:arnas framtidsvisioner  inom miljöområdet 

Två av VD:arna anser att de ligger långt fram i sitt miljöarbete då de är bland de 
främsta inom sina respektive verksamhetsområden. De anser att marknadens krav 
inte kommer att minska och det är något de skall fortsätta att arbete med.  

En VD anser att företag har mycket kvar att göra trots att omgivningen tycker att de 
har gjort en hel del.  

Många av dem har visioner att få slutna system i olika former. Rena processvatten, 
vara självförsörjande på energi, investera i ny teknik, etc. 
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4.2.6 Svårigheter med MLS enligt VD 

VD:arna har upplevt olika svårigheter, men också en del likheter, vid införandet av 
MLS. Nedan nämns de som berättades:  

• Att upprätthålla engagemanget är något de alla tycker är viktigt men som också 
upplevs som svårt ibland. ”Det är som ett äktenskap: till en början är alla 
engagerade men med tiden när det mognar och blir vardag, blir det svårare att 
hålla det vid liv.” ”När något är nytt är det i hetluften sedan svalnar det av”  

• Att få alla att inse vikten av företagets miljöarbete. ”Sköter vi det här tjänar vi 
pengar”. Det framkom under intervjuer med både VD och miljösamordnare att i 
vissa fall är det lättare att få förståelse för kvalitetsarbetet istället för miljö och 
tvärtom. 

• Lagövervakning 
- Tycker det är svårt att hålla sig ajour på lagsidan. 

• Kommunikation 
-”Man ska inte tro att de frågor som avhandlas på ett ledningsgruppmöte på två 
timmar, tar 15 minuter för resterande delen av personalen att förstå och ta till 
sig”  

• Dokumentationen  
- Viktigt att inte överdriva dokumentationen och utan beskriva det som verkligen 
görs. 

Vissa tycker att det inte har några problem med sitt MLS. Speciellt en VD uttryckte 
att det var inga problem alls. ”Det här är inte svårt! Har du en normal ambition är det 
inga problem. Det gäller att leva upp till standarden och följa sina rutiner”. 

4.2.7 Framgångsfaktorer uttalade av VD 

Det framkom olika förslag från VD:arna till varför de hade lyckats med sitt 
miljöarbete.  Ett företag framhöll att det är en kombination av många faktorer. 

En faktor som alla framhöll var personalens engagemang. Det uppges också finnas 
eldsjälar som gör mycket för miljöarbetet. ”Ekonomitänkandet och miljötänkandet 
går lite hand i hand i vår verksamhet, därför har det varit lättare för personalen att 
ta till sig det.” 

I en verksamhet har personalen sedan barnsben sett hur de och deras tidigare 
generationer påverkat sin omgivning. De har därför haft lätt att ta till sig miljöarbetet. 
”Vår personal är stolta över vårt miljöarbete.” Införandet av MLS gick lätt då 
miljöarbetet redan var i full gång i verksamheten. Det var bara att omsätta det i 
dokumenterad form. 
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Ett företag har låtit sina anställda skriva ner sina egna rutiner och hur de arbetar som 
sedan blivit dokument. Två företag har utnyttjat sitt tidigare införda 
kvalitetsledningssystem för att komplettera med dokumentation som rör miljö. 

4.3 Miljöledarskap 

4.3.1 Ledaregenskaper 

Nedan redovisas egenskaper som VD:arna själva anser att en bra ledare ska kunna, 
inneha och vara: 

• Motivera 

• Delegera  

• Entusiasmera 

• Tillit  

• Förtroende  

• Humor 

• Öppen 

• Drivande och envis  

• Engagerad 

• Konsekvent 

• Tydlig  

• Ge stöd

Det kom fram många svar om hur en bra ledare skall vara. Citaten visar vad de 
tyckte. 

”En bra ledare ska vara orienterad, både bland personalen och marknadens krav”  

”En bra ledare kan sin verksamhet, leverantörer och marknad” 

”En bra ledare är en mix, de är också människor och inte stöpta i samma form” 

”Alla har rätt att göra fel och de ska känna att de har förtroendet att göra det” 

En åsikt som flera var överens om var att en ledare skall leva som man lär. Det 
framkommer att de tycker att en ledare skall vara engagerad men ändå kunna 
delegera. ”Ett bra ledarskap är att leva som man lär och ha förmågan att delegera.” 

De ser sin största roll som att stödja verksamheten och se till att den är effektiv och 
lever sunt ekonomiskt. ”Det är viktigt att kunna ta gemensamma beslut samt ta 
större svåra och strategiska beslut själv.” 

En VD anser att personalen är väldigt operativa och hans roll som VD är stödjande 
och inte styrande. ”Det är viktigt att stödja och förlita sig på sin personal.” En 
annan är inne på samma spår. Han har ”titel som VD, men arbetsuppgift som 
springpojke.”  

Öppenhet är viktigt. ”Man måste visa hur man som ledare mår och hur det står till i 
företaget samt signalera tydligt.” 
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4.3.2 VD:ns styrkor 

De intervjuade VD:arna påstod sig ha olika styrkor. Citaten nedan visar vad de 
tycker. 

”Är en bra ledare genom att informera och motivera och inte kontrollera och 
tvinga” 

”Jag är intresserad av människor” 

”Jag kan verksamheten, leverantörerna och marknaden” 

”Jag ställer upp för min personal och kör aldrig över någon” 

”Man ska ha respekt för pengar men inte vara rädd att satsa och investera” 

4.3.3 VD:ns roll för miljöarbetet/MLS 

Alla tycker att de har en stor och viktig roll i miljöarbetet. VD har en viktig roll att 
tillföra resurser, investeringsmedel och upprätta policy.  ”En bra ledare inom miljö 
visar sitt intresse för frågan, finns inte engagemanget blir inget projekt lyckat.”  

”Ledarskapet är A och O för de medarbetare som inte har identifierat miljö och 
kvalitetsarbetet med huvudsysselsättningen.” De ser sin roll att visa vägen och vara 
ett gott exempel på området och leva som man lär.  

”Jag tvättar alltid bilen i tvätthall och inte på garageuppfarten.”  

”Det är min roll att förankra miljötänkandet i verksamheten.”  

”Kräv inte av andra vad du inte klarar själv.” 

En VD tror inte MLS skulle fungera utan honom. ”Det måste finnas någon som 
leder.” En annan anser att ledningen är platt ”vi jobbar med det här tillsammans i 
cross functional team, jag är inte ensam” 

Det framgår hos dem alla att deras roll är viktig men att det är ledningens 
representant, i de flesta fallen miljösamordnaren, som drar det största lasset. ”Jag 
gör inte grovjobbet, men det är viktigt att jag som VD visar min ställning till 
miljöarbetet, att det är intressant” ”Toppen sätter ribban”. De nämner även hur 
viktigt det är att ha en drivande och entusiasmerande miljösamordnare. En VD 
nämner att miljösamordnaren kan få alla emot sig i sitt arbete, istället för med, om 
han inte visar hur viktig miljöfrågan är.  

Har man satt upp ett mål jobbar man efter det tills nya direktiv har förmedlats och 
jobbar då efter dem. ”Det gäller att vara konsekvent, det är som med barn, 
personalen testar vad man går för och då gäller det att stå kvar och visa vad man 
tycker.”  
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4.3.4 Skillnader – likheter att leda hela verksamheten kontra MLS 

De ser ingen skillnad på sin roll vid införandet av MLS/miljöarbetet jämfört med nu 
när det är i full gång. Det gäller att visa vägen och visa hur viktigt miljöarbetet är. 
”Det är en imageroll att visa hur viktigt det är med miljö.” 

En VD anser att det inte är någon skillnad på att leda hela verksamheten jämfört mot 
bara miljöarbetet. ”Det skulle vara svårt, då det är integrerat tillsammans med 
kvalitet och arbetsmiljö i verksamheten.” 

En annan VD poängterar att det är viktigt att lägga ner energi på miljö och 
kvalitetsfrågorna. ”Då verksamhetens huvudverksamhet är så självklart är det viktigt 
att visa en större tydlighet på dessa områden.” 

4.3.5 Vad gör VD för att bibehålla/förbättra ledarskapet? 

Det är delade meningar om de anser sig ha de egenskaperna som de själva bedömer 
att en bra ledare har. De anser inte att de alltid lever upp till de egenskaperna men 
tycker att de gör sitt bästa. En VD ansåg sig inneha de egenskaper som han nämnde, 
som är viktiga för en bra ledare. 

En av ledarna säger att han har ändrat sin ledarstil med åren. Förr visade han med 
hela handen och gav order. Nu sätter han upp ett mål och frågar de andra hur de 
tillsammans skall nå dit.  

Ingen vill direkt svara på hur personalen ser på dem som ledare: 

”Det får du fråga dom om” (med ett leende) 

”Jag tror att personalen litar på mig”  

”Jag tror att de ser positivt på mig som ledare”  

Två företag nämnde att en enkätundersökning hade gjorts bland personalen. 

Att läsa mycket och hålla sig ajour är det sätt som ledarna uppger för att förbättra och 
bibehålla sitt ledarskap. 
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5 Analys av resultat och teori 
Tolkningarna som följer har tolkats utifrån den teoretiska referensramen samt 
författarens förståelsehorisont.  Författaren har valt att endast analysera vissa delar.  

5.1 Förändringsarbete - Engagemang - Kompetens 
För att få ett lyckat förändringsarbete är klara riktlinjer en förutsättning för 
personalen att göra ett bra jobb Därför är det otroligt viktigt att ledaren är medveten 
och visar vad företaget har för värderingar samt klargör visionen.  

Ett företag måste vara tillräckligt moget föra att införa ett MLS eftersom det är ett 
förändringsarbete. Med mogenhet menas att de har insikten, tillräckliga resurser, har 
tron, viljan och att man inte hoppar över någon av de faser Kotter (1998) nämner, 
som ett förändringsarbete måste gå igenom. Alltför många företag – VD begår något 
av de misstagen Kotter tar upp.  

På samma sätt som en ledare måste anpassa sitt ledarskap och hålla sig informerad 
måste även medarbetarna få göra det och det är ledarens uppgift att se till att 
personalen får förutsättningar att utvecklas enligt Ekstam (2002). 

Utbildning och kunskap är viktigt för en verksamhet och olika former av 
miljöutbildning har hållits för personalen. Det kan ha att göra med hur ledarna ser på 
vikten av kunskap. En VD var själv med och utformade profilen på utbildningen. För 
att personalen skall ta till sig utbildningen, är det en klar fördel om den är anpassad 
till den verksamhet som företaget bedriver. 

VD:arna framhåller att personalens engagemang är viktigt och att det har varit en 
framgångsfaktor för företaget, på samma gång som de uppger att det varit en 
svårighet att upprätthålla engagemanget i miljöarbetet bland personalen. Man kan 
undra hur det går ihop? Författaren drar en parallell till utbildning. När personalen 
precis fått utbildning är engagemanget på topp, men med tiden avtar engagemanget. 
Hålls utbildning, kurser, seminarium eller liknande information inom ämnet oftare är 
det lättare att förankra de nya arbetssätten. VD:n visar även med val av utbildning 
hur viktigt han tycker  miljöarbetet är.  

En annan bidragande faktor till att engagemanget minskar kan ha att göra med hur 
miljöarbetet införs, då ISO 14001 många fall, ses som ett projekt (Andersson 2002).  
Ledningen sätter upp ett mål att certifiering skall vara införd inom ett visst datum. 
När företaget väl fått certifikatet anses miljöarbetet vara slutfört och det satsas inte 
lika mycket resurser.  

En ytterligare faktor till att engagemanget minskar kan beror på att det satsas på 
enstaka insatser och aktiviteter för att öka motivationen bland personalen (Bengtzon 
2001). Ledningen stimulerar personalen en kort tid med små snuttefiltar som 
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julklappar, företagsfester etc. och snart är det tillbaka till det gamla vanliga. Det 
gäller att ha ett processtänkande och jobba med beteendeförändringar för att få 
personalen att ändra sina värderingar och inställning till miljöarbete. 

5.2 Kommunikation 
VD:arna använder sig av olika kommunikationsvägar vilket kan ha att göra med att 
de leder verksamheter med olika arbetstider, företagskultur och branschtillhörighet. 
Huvudsaken är att de har ett system som fungerar då kommunikation är otroligt 
viktigt. Då människor kommunicerar en stor del med kroppsspråket och sitt sätt är 
det desto viktigare att ledaren visar sig för personalen i verksamheten och inte bara 
kommunicerar med ord på papper.  

De intervjuade ledarna vet vikten av att visa deras synsätt, engagemang och intresse 
för miljöfrågan, för att personalen skall ta till sig det. De visar sig personligen i 
verksamheten och är intresserade av sin personal. 

Storleken på företaget verkar inte ha någon betydelse trots att VD:arna antyder det. 
Snarare har kommunikationsvägarna en stor betydelse, då det är svårare med 
kommunikation ju större mängd människor budskapet skall nå ut till. 

5.3 Drivkraft – Strategi – Framgång  
Det finns en hel del kritiska framgångsfaktorer och hinder för att ett införande av 
MLS skall bli lyckat och för att få ett miljöarbete framgångsrikt. Studien visar att 
hinder vid införande av MLS, som VD:n betonar, är olika för olika företag. En del 
har haft lättare att genomföra saker som andra har svårare med, därmed blir även 
framgångsfaktorerna olika då de är starkt kopplade till verksamhetens 
förutsättningar. En faktor som är ett hinder för en verksamhet är kanske inte det för 
ett annat företag.  

Författaren kan se ett samband mellan drivkrafterna och faktorerna till varför 
företagen har lyckats. VD:ns egna engagemang och förståelse för miljöfrågorna 
avgjorde att tre företag satsade på miljöarbetet. Däremot framkom det inte i klartext 
vad som har påverkat dem att ta det egna initiativet; vad som har drivit VD:n att vilja 
satsa på miljöarbetet. Det finns olika motiv hos varje ledare. Dock kan faktorer 
kopplas till drivkrafter. T.ex. faktorer som orsakar synlig miljöpåverkan lokalt, att de 
blivit utpekade som miljöbovar i media samt viljan att göra rätt för sig och kunna 
”sova gott om nätterna”, och att införa MLS även varit en överlevnadsfråga. 

Då de har ett ekonomiskt ansvar för verksamheten har de insett att de måste satsa på 
miljö för att fortfarande få vara med på marknaden och stå upp till kundernas krav. I 
och med att VD:ns inställning och engagemang till miljöarbete har varit med från 
början i de intervjuade företagen, har de redan överbryggt ett av de största hindret, 
som framgår i miljöbarometern 1998,  för att miljöarbetet ska lyckas.  
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Författaren kan se skillnader i strategier hos de intervjuade. Jämförs Antonssons 
(2001) tre strategier (s.20), med de intervjuade företagen kan slutsatsen dras att de 
har haft alla tre strategierna någon gång i utvecklingen. Men efter det som framkom 
under intervjuerna kan man säga att tre av dem för en aktiv strategi och två har en 
mer reaktiv strategi än aktiv. Det kan vara kopplat till vad de tillhör för bransch, 
drivkrafterna samt ledarens omvärldsbevakning. De företag som har kontakt med 
högskolor och forskning har ett proaktivt synsätt och söker andra lösningar och nöjer 
sig inte med att stå upp till kundernas krav utan de vill överträffa dem. 

De företag som har med miljö i sin affärsidé är de som bäst har lyckats profilera sitt 
miljöarbete och marknadsföra det. Att miljön är med i affärsidén visar vad det 
betyder för företaget. Frågan är hur många av de anställda som vet om affärsidén? 
Det viktigaste för personalen är till syende och sist hur ledaren beter sig samt att dess 
ord och handling går hand i hand. VD:ns handlingar och sätt visar mer vad som är 
viktigt än ord. 

5.4 Ledaregenskaper 
Alla de intervjuade VD:ar är män och har olika lång erfarenhet i respektive 
verksamhet och bransch. Även hur länge de har varit VD innan deras nuvarande 
anställning skiljer sig samt antal år på posten. Om det har någon inverkan på 
ledarskapet kan diskuteras. Enligt Linnanen (1996), Ekstam (2002) och Kotter 
(1998) måste ledaren anpassa och utveckla sig efter förutsättningar och förändringar i 
verkligheten.  

Risken finns att en ledare efter ett antal år använder samma ledarstil och har svårt att 
förändra sitt ledarskap. En VD uppgav att han bytt ledarstil. Troligtvis är det lättare 
att byta ledarstil om ledaren även byter verksamhet och medarbetare. Dock är det 
inte sagt att ledaren inte lyckas hålla sitt ledarskap ajour på en och samma 
verksamhet. Att ha en bred omvärldsbevakning är en förutsättning för att fånga upp 
förändringar. Ledarna uppger även att de läser mycket för att bibehålla och förbättra 
sitt ledarskap. Författaren ser ett samband då VD är nyfikna och vill hålla sig 
informerade vilket därmed underlättar deras omvärldsbevakning och att ligga steget 
före. 

Alla VD:arna har nämnt de egenskaper, som  kännetecknar en  ledare för lyckade 
verksamheter (Ekstam 2002). De poängterar hur viktigt det är att hålla sig orienterad 
och engagerad, att deras viktigaste roll är att stödja verksamheten samt vikten av att 
visa sitt rätta jag och  att vara öppen. De egenskaper som Ekstam (2002) nämner och 
även VD:arna är egentligen självklara saker, inte minst för varje förälder, men något 
som alltför många ledare inte tror gäller arbetslivet. Om VD:arna lever upp till de 
egenskaper de nämnt är en annan fråga som inte tas upp i detta arbete. 
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Författaren kan, genom svaren, se olika ledartyper bland de intervjuade. Sannolikt 
har det att göra med deras bakgrunder och erfarenheter. Med tanke på deras 
uttalanden och metaforer kan författaren utläsa att vissa är mer åt det humanistiska 
hållet medan andra mer åt det tekniska t ex en ledare jämförde ledningssystemets 
funktion med ett äktenskap medan en annan gjorde det med en bil. 

VD:arna ser ingen skillnad på att leda hela verksamheten jämfört med MLS. Men de 
poängterar hur viktigt det är att lägga mer energi på miljöfrågorna, för att personalen 
ska ta det till sig.  ”Ledarskapet är A och O för de medarbetare som inte har 
identifierat miljö och kvalitetsarbetet med huvudsysselsättningen.” Ett sådant 
uttalande kan vara ett tecken på att budskapet, och vikten av varför företaget skall 
jobba på ett visst sätt, inte nått ut. Om det beror på dåliga kommunikationsvägar, 
bristande engagemang eller kunskap är en annan fråga.  

En bidragande faktor är att systemet inte riktigt är implementerat i hela verksamheten 
kan vara att företaget inte har gemensamma mål; miljöåret följer inte affärsåret 
(Karlsson 2003) samt visionens innebörd är inte uppfattad hos personalen samt 
engagemanget har minskat för miljöfrågan. Det bristande engagemanget kan bottna i 
att ledningen inte lyckats motivera personalen tillräckligt att jobba med 
ledningssystemen. 

Fastän att VD:arna uppger att det inte är någon skillnad att leda hela verksamheten 
kan författaren urskilja en viss skillnad. De ser sin största roll i det generella 
ledarskapet att stödja verksamheten och i miljöarbetet är det viktigaste att visa vägen 
och intresse för frågan.  

Viljan och tron, som är en förutsättning för framgång enligt Ekstam (2002), finns hos 
VD:arna att fortsätta arbeta med miljöfrågor. De har insett att detta är något att satsa 
på i framtiden. ”Vi måste tänka på dem som kommer efter oss”. 

5.5 Miljöarbete – ISO 14001 
Enligt rapport från Riksrevisionsverket har de företag som har infört ett MLS visat 
sig inte ha mindre miljöpåverkan. Man kan fråga sig varför? Alldeles för många 
företag har en reaktiv strategi och ser inte ISO 14001 som ett verktyg utan som ett 
emblem man betalar för, och det primära för företagen inte är att värna om miljön 
utan se miljön som en strategisk fråga för affärsverksamheten (Antonsson 2001). 
Certifieringsorganen med sina revisorer har därmed en stor uppgift att se till att 
företag sätter upp nya mål och arbetar för ett ständigt förbättringsarbete. 

En VD måste ha en vision och vilja samt tro för att komma ett steg längre än ”Quick 
Savings”. Företaget och VD måste ha en mer aktiv strategi som Antonsson (2001) 
nämnde för att komma vidare. Det räcker inte med att ha fått certifikatet och tro att 
de ständiga och synliga miljöförbättringarna kommer av sig själv. 
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De intervjuade VD:arna visar sig vara medvetna och har insikten varför de har ett 
MLS och varför de valt att certifiera sig enligt ISO 14001. De ser det som ett verktyg 
för att strukturera sitt miljöarbete och har valt att certifiera sig för att visa omvärlden 
att de bedriver ett miljöarbete. Det synsättet kan bero på drivkraften, den primära, var 
i de flesta fall deras egna engagemang för miljön. Samt att de, som även Dobers 
(1998) nämner, målmedvetet satsar på miljöanpassade varor och försöker föregå sina 
intressenters krav. 

Det finns en skillnad på motiven till varför företagen infört MLS och försöker få ett 
certifikat. Införandet av MLS drivs av interna faktorer för att få struktur samt ordning 
och reda. Certifiering drivs av externa faktorer som att visa marknaden då ISO 14001 
är ett internationellt märke. 

De företag som tycker att miljöarbetet kostar har troligtvis inte något bra system att 
mäta sitt miljöarbete med. Resultat är inte lätt att se om det inte finns några nyckeltal, 
för miljöarbetet eller liknade mätpunkter, som många företag har för den ekonomiska 
redovisningen. 

En VD uppgav att miljöarbete inte är svårt. Det gäller bara att leva upp till 
standarden. En annan tyckte att de hade mycket kvar att göra på miljöområdet. Den 
tidigare VD:ns uttalande tyder på att han driver en mer reaktiv strategi och den 
sistnämnde en mer aktiv strategi. Skillnaden är att en av VD ”nöjer sig med att” klara 
baskraven medan den andre inte ser något stopp på vad de har kvar att åstadkomma. 
Det kan nämnas att en liten skillnad märks i val av strategi beroende på bransch och 
var i näringskedjan företaget är verksam. 

Tidsaspekten är något som inte får glömmas. Miljöarbetet är ett långsiktigt arbete 
och tålamod krävs som både Kotter (1998) och Dalhammar (2003) nämner. ISO 
14001 trovärdighet har diskuterats den senaste tiden. Men med tanke på hur länge 
standarden har funnits är även den i en utvecklingsfas och den kan bli bättre liksom 
företagens miljöarbete i allmänhet. Huvudsaken är att tron och viljan, att göra något 
bättre, finns hos VD:arna, då tron kan besätta berg. 
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6 Slutsatser 
Nedan redovisas slutsatserna i punktform. 

• Både personalens och ledningens engagemang samt insikt i miljöarbetet har 
en betydelse för att ett MLS/miljöarbete skall fungera. Dock är det ledningens 
roll att motivera och skapa förutsättningarna för personalens engagemang. 
Personalen är som är motorn i verksamheten och det är VD:ns roll att driva 
den. 

• Anpassad utbildning och bra kommunikationsvägar har en betydande roll för 
att MLS skall fungera och för att bibehålla engagemanget. 

• Ledningen har en betydande roll i många aspekter. De sitter på 
beslutsfattande av investeringar och andra resurser så som personal och 
värderingarna samt visar vägen. Deras kraft skall inte underskattas! Dock 
gäller det att VD lever som de lär, för att medarbetarna skall ta miljöarbetet 
på allvar. 

• De VD:ar som för en aktiv strategi och har ett proaktivt synsätt för att 
miljöarbetet skall utvecklas, har lättare att komma längre än ”Quick Savings” 
i sitt miljöarbete. 

• Drivkrafterna har en betydelse för hur VD ser på vikten av miljöarbetet. En 
röd tråd kan ses från drivkrafter till val av strategi. Är drivkraften lagkrav 
eller koncernkrav blir strategin mer reaktiv än aktiv. Och om drivkraften är 
eget engagemang ökar sannolikheten att strategin blir mer aktiv och 
miljöarbetet mer proaktivt.  

• Att vara ledare är inte lätt! Det är en komplicerad uppgift. Ledaren måste 
besitta många egenskaper och ligga rätt i tiden samt ha en bra 
omvärldsbevakning. De intervjuade har olika ledaregenskaper men har alla 
lyckats med sitt ledarskap. Det gäller att bjuda på sig själv, vara öppen, 
konsekvent, kunna delegera och vara orienterad. Ett synligt ledarskap är 
viktigt. 

En sammanfattande slutsats är att ledningen har en betydande roll för 
miljöarbetet i ett företag. 
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7 Diskussion  
Forskning inom MLS har fått kritik för att försöka adressera alla slags verksamheter. 
Valet av företag kan därför diskuteras, då författaren har med olika verksamheter i 
sin studie. Men syftet var inte att få reda på hur en ledare i en speciell bransch agerar 
och tänker, utan avgränsningen var till Fyrbodal och målet var att få fram faktorer till 
från deras ledarskap hur de ser på sitt miljöarbete och deras roll.  

Några av de människor som anses ha bäst insikt i företagens miljöarbete i Fyrbodal 
blev tillfrågade om bra företagsförslag. Det var ändå svårt att få reda på goda 
exempel i Fyrbodalområdet. Orsaken till detta kan diskuteras. Har de personerna 
författaren intervjuat för stora krav på goda exempel eller är de inte tillräckligt 
insatta? Författaren tror att både det sistnämnda och det förstnämnda har inverkan. 
En bredd av människor har intervjuats och har olika erfarenheter av företagen för att 
ringa in företagen på bästa sätt. Dock är det svårt för alla att ha god insikt i så många 
företags miljöarbete och ledarskap.   

Motiven till urvalskriterierna för de utvalda företagen grundar sig på en del aspekter. 

• Ett tydligt ledarskap var ett krav då det redan var känt att ledarskapets 
engagemang är ett av de största hindren för ett fungerande miljöarbete. 

• Tanken bakom att företagen skulle vara ISO 14001 certifierat sedan några år 
tillbaka, var att företagen med större sannolikhet har ett systematiskt 
miljöarbete samt ett aktivt och ett bra miljöarbete då standarden kräver 
ständig förbättring. 

• Då kommunikationen är en viktig aspekt föra att en verksamhet skall fungera 
och blir svårare ju större en verksamhet blir, var större företag att föredra i 
studien. Ett mindre företag har oftast kortare och snabbare 
kommunikationsvägar. 

Författaren kan inte tillräckligt poängtera att de företag som blev bortgallrade i 
urvalet inte har ett bra miljöarbete. Det som avgjorde om ett företag blev föreslaget 
tror författaren påverkats av hur företaget har lyckats marknadsföra sitt miljöarbete 
och deras uppmärksamhet i media samt de intervjuades kontakter och erfarenheter av 
företaget.  

Där håller författaren med Antonsson (2001) att de branscher som har utpekas som 
miljöbovar har fått ett försprång i uppmärksamhet. De har då ögonen på sig och 
media följer dem och deras framsteg. Det blir även en drivkraft, att rentvå sitt 
företagsnamn. Det är även viktigt för företagets fortsatta trovärdighet.  

Från början var det tänkt att intervjua tre företag men författaren valde fem för att få 
ett bra underlag även om någon intervju skulle misslyckas. Detta var en bra 
säkerhetsåtgärd då en intervju inte blev komplett. VD:n hade inte tagit författarens 
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ärende på allvar och framhöll precis innan intervjun började att han bara kunde 
närvara i 15 min och att miljösamordnaren kunde svara resten av frågorna.  

Det kvalitativa materialet har varit svårt att sammanställa, för att inte avslöja vem av 
VD som sagt vad och för hur svaren skulle struktureras.  

De generella intervjufrågorna som ställdes till VD:arna uppfattades att handla om 
miljö. VD drog parallellen till miljö direkt. Det var därför svårt att se, som det var 
tänkt från början, att undersöka om det fanns ett glapp mellan att leda miljöarbetet 
och kärnverksamheten eller om det var integrerat. 

En hel del litteratur har begrundats men det kan tilläggas att lite mer 
forskningslitteratur inom ämnet borde ha läst, men var svårt då författaren inte fann 
så mycket. Detta kan bero på att ämnet är relativt nytt.  

7.1 Rekommendation till fortsatt arbete 
Det kan tyckas inte vara någon idé att jämföra olika ledare då ledarens personliga 
egenskaper spelar en så stor roll för hur ledarskapet är.  Men det skulle ändå vara 
intressant att jämföra ledarens egenskaper inom en viss bransch eller en hel koncern, 
för att se om det är någon skillnad på deras syn på miljöfrågorna.  

En ytterligare rekommendation till fortsatt arbetet är att undersöka om ledarna agerar 
på det sätt de framhåller. Göra en gapanalys över hur deras agerande upplevs av 
personalen kontra vad VD uttalar sig om. Men andra ord går VD:ns ord och handlig 
hand i hand? Ett underlag man kan utgå ifrån och använda sig av en liknade gap-
analys som utförts av NIO-gruppen; ”Varför gör inte chefer som de säger?”. 
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Swe-dal, Ed 
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Per Ecksberg Miljöavdelningen Färgelanda kommun 
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Håkanssons Sågblad, Åmål 
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Bilaga 2 Frågor till miljösamordnare/ansvarig 
Urvalsfrågor: 
 
Hur ser ni på ert miljöarbete? Är miljö med i den strategiska verksamheten?  
 
Är miljö något företaget kommer att satsa på i framtiden? Hinder? drivkrafter? 
 
Vad upplever ni är svårigheter och styrkorna i miljöarbetet? 
 
Hur många anställda är ni? 
 
Vad för slags verksamhet?  
Tjänste, service, tillverkning 
 
Sitter miljösamordnare med i ledningsgruppen, eller nära samarbete med VD? 
 
Hur ser ledningens genomgång ut? 
 
Varför började ni med miljöarbete? 
 
Hur länge har företaget varit 14001 certifierat? 
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Bilaga 3 Intervjumanus för VD-intervjuer 
Hur länge har du varit VD? 
Har du haft någon annan tjänst i företaget innan? 
Är du ägare eller delägare? 
Var du VD när företaget införde MLS? 
 

Beskriv kort er verksamhet 

Beskriv hur miljö kommer in i er verksamhet 

 
Ledarskap 

1. Hur viktigt tycker du att ett bra ledarskap är för verksamheten? 
Vad tycker du kännetecknar ett bra ledarskap? 

– Kan du nämna minst 5 viktiga egenskaper? 
– Tycker du att du själv har de egenskaperna? 
Hur tror du att dina medarbetare ser på dig som ledare? 
Deltog du vid miljöutbildningen? Lever du som du lär ut? 
 

Vilka är dina styrkor i ledarskapet? 
– Svagheter? 
- Vilka svårigheter eller misstag som ledare har du lärt dig mest på? 
- Vad är din bästa erfarenhet som ledare? 
 
1. Vad anser du, som VD, har för roll i miljöarbetet? 
– Hur viktigt tycker du att ledarskapet engagemang i miljöarbetet är? 
– Ser du någon skillnad på din roll vid införandet av MLS, jämfört med nu när 
det är infört? 
– Hur tror du att dina medarbetare uppfattar din syn och ditt engagemang på 
miljöarbetet? 

 
Vilka faktorer tror du har bidragit till att verksamhetens miljöarbete har gått så 
bra? 
– Ser du några speciella framgångsfaktorer? Hur ser du din roll, som VD, i detta 
sammanhang? 
 
Hur tycker du skillnaden är att leda hela verksamheten jämfört med miljöarbetet? 
 
2. Vad gör ni för att förbättra/behålla det ledarskapet ni har? 
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Kommunikation 
1. Hur viktig tycker du kommunikationen är för att er verksamhet ska fungera? 
 
– Kan du enkelt förklara hur ni kommunicerar internt och externt? Rutiner? 
Ansvariga? 
– Hur tar När tas miljöfrågorna upp? – Hur tar du del av personalens idéer? 
 
 
1. Hur viktigt är kommunikationen för att miljöarbetet skall fungera? 
 
2. Vad har ni gjort/gör ni för att nå ut med mål, strategier, policy och värderingar i 
verksamheten? 
 
– Sitter miljöansvarig/samordnare med i ledningsgruppen? 
 
 
Ledare som coach - Medarbetarnas engagemang 
1. Hur viktig tror du medarbetarnas engagemang är för verksamheten? 
 
1. Hur viktigt tror du medarbetarnas engagemang är för miljöarbetet? 
– Vem/vilka anser du har den viktigaste rollen för att miljöarbetet ska fungera i 
verksamheten? (Finns det eldsjälar?) 
- Tror du att miljöarbetet skulle fungera utan ditt ledarskap? 
 
2. Vad har ni gjort för att öka engagemanget? Förslagsverksamhet?(Finns det någon 
långsiktig strategi?) 
 
– Hur upplever personalen miljöarbetet? 
– Hur har responsen varit/före/under/efter införandet av MLS? 
– Har du erfarenheter som du kan dela med dig av i hur man som ledare kan bidra till 
att personalen blir delaktig? 
 
 
Miljö kopplat till affärsutvecklingen 
1. Hur ser verksamhetsplaneringen ut? 
– Hur ser verksamhetsåret ut? 
 
1. Hur ser planeringen för miljöarbetet årsvis ut? 
 
2. Hur är miljöarbete integrerat i er kärnverksamhet?  
– Vad har ni gjort/ska göra för att få det integrerat? 
 
1. Hur viktig är er affärsidé för företaget? 
 
1. Hur tycker du miljöarbetet tas upp i er affärsidé? 
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2. Hur har ni gjort/skall ni göra för att integrera miljöarbetet i verksamheten? 
– Använder ni er ert miljöarbete i marknadsföringen? Hur då? 
 
– Hur ser du på revisioner, interna och tredjeparts? 
 
– Varför har ni ert miljöarbete? Hur ser ni på det? 
– Varför valde ni att certifiera er mot just ISO 14001? 
– Har det givit er något? 
– Hur lönsamt är ert miljöarbete? 
- Ser ni ekonomiska vinster eller kostnader? 
 
– Hur tror du ert miljöarbete kommer att se ut i framtiden? 
- Vad har ni för ambitioner? 
 
 
1. Hur bevakar ni omvärlden? 
 
1. Bevakar ni andra företag i samma bransch inom miljöområdet? 
- Vad tror du om kundernas förväntningar i framtiden i din bransch? 
 
Har du idéer inom miljöområdet som ni inte mäktat med att förverkliga? Ex 
utvecklingsprojekt?  
 
 
Ledaren som kravställare 
1. Hur viktiga är mellanchefer/arbetsledare för att verksamheten ska fungera? 
– Vad händer om en chef inte håller sin budget/inte når uppsatta mål? 
 
1. Vad händer om en avdelning inte når sina miljömål? 
 
2. Vad har ni gjort/gör ni för att nå uppsatta mål? 
 
 
1. Hur viktig är uppföljningen av er verksamhets aktiviteter? 
- Hur mäts verksamheten? (Nyckeltal, indikatorer) 
 
1. Hur viktig är uppföljningen på miljöarbetet? 
 
2.  Vad har ni gjort för att förbättra verksamheten? 
– Vad har ni stött på för problem vid införandet av MLS?  
– Finns det fortfarande svårigheter? 
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Vad är, enligt VD, de viktigaste drivkrafterna för miljöarbetet? 
 Lagkrav 
 Kundkrav 
 Medarbetarkrav eller attraktionskraft för att rekrytera/behålla arbetskraft 
 Andra drivkrafter……………… 

 
Har drivkrafterna alltid varit det samma, eller har det ändrats? 
 
Vad är, enligt VD, de viktigaste faktorerna för miljöarbetet har gått bra? 

 Kunskap., kompetens 
 Synligt ledarskap 
 Engagerad personal 
 

 
Var ligger företagets fokus i miljöarbetet? 

 Underleverantörer 
 Fabrik/anläggning 
 Produkter/tjänster 
 Kund & marknad 

 
Har fokus alltid legat där eller har det ändrats med åren? 
 
Hur tycker du ett hållbart företag ser ut? Vad kännetecknar det? 
Om jag säger ”Hållbar Utveckling” vad säger du då? 
 
 

 

 


