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Abstract 
Humankind has always had a changing impact on its natural environment. With an ever 

increasing population and an ever increasing consumption of natural resources, the impact of 

human activity on the natural environment have become larger and larger. Nature has in turn 

responded with global warming and deteriorating biodiversity and all natures signals 

combined have created a wake-up call for society to act. The so called Brundtland report of 

1987, �Our Common Future�, introduced the concept of sustainable development. 

Corporations have been identified as vital to bring about the necessary solutions to the 

complexity of environmental problems. 

 

This thesis concentrates on small sized businesses in Sweden and their ability and possibilities 

to contribute to sustainable development, by using the tool of environmental management 

systems. The thesis deals with both obstacles to successful environmental management 

systems and the potential advantages of successful performance leading to environmental, 

financial and social benefits. The thesis also discusses the criticism of the environmental 

management systems and the international ISO 14001-standard. 

 

The outcome of this thesis shows that environmental management is an important stepping 

stone to contribute to sustainable development. The level of positive impact that 

environmental management systems can generate is entirely dependent upon the level of 

corporate responsibility and ambition of each company. The benefits of proactive 

environmental management presented in this bachelor thesis are based on both literature 

studies and a case study of a Swedish manufacturing company. 

 

Keywords: Corporate responsibility, Environmental management systems, 

sustainability 
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Sammanfattning 
Människor har alltid haft en påverkan på sin omgivning. Med en ständigt ökande befolkning 

och ständigt stigande konsumtion av naturresurser har påverkan blivit allt större. Naturen har 

besvarat utvecklingen med global uppvärmning och degraderande biodiversitet, vilket har 

resulterat i ett uppvaknande miljöengagemang. Brundtlandrapporten introducerade 1987 

begreppet hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen kräver en koordination av samhällets 

olika aktörer. Genom rättslig reglering och vidgat samhällsansvar inkluderas företag i 

miljöproblematiken. 

 

Denna studie fokuserar på de svenska småföretagen och deras förutsättningar och möjligheter, 

att genom miljöledningssystem, närma sig en hållbar utveckling. Vidare tar studien fasta på de 

hinder som företagen kan möta men även vilka drivkrafter som finns för miljöledning samt de 

resultat ett miljöarbete kan åstadkomma, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Bland 

fördelarna med miljöledning beskrivs ekonomiska vinster, förbättrad struktur och förenklad 

ledning. Studien diskuterar även den kritik som miljöledning och ISO 14001-standarden 

erhållit.  

 

Denna studie visar på att miljöledningssystem är ett verktyg för att bidra till en hållbar 

utveckling. Nyttograden för ekologiska, ekonomiska och sociala system är dock tätt 

sammankopplat med det ansvar som företag tar och ambitionsnivån hos miljöarbetet. 

Resultaten presenterade i denna c-uppsats grundar sig på bedriven litteraturstudie samt 

fallstudie av ett tillverkande småföretag.  

 

Nyckelord: Företagsansvar, miljömanagement, hållbarhet 
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har varit mig till stor hjälp och kommit med många goda idéer och tips. Slutligen vill jag även 

tacka min handledare Monica Hammer som trots begränsad tid och stor arbetsbelastning har 

ledsagat mig genom denna process.   
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Människans syn på sin omgivning har förändrats med tiden. Detta samtidigt som den 

omgivande miljön har växlat. Människans påverkan på sin omgivning kan utgöra ett hot men 

likaså ge förutsättningar för liv.1 Relationen hot och förutsättningar har likaså förändrats med 

tiden. Nya problem har uppstått samtidigt som samhällsutvecklingen har gått framåt. Under 

senare sekler har människans påverkan ökat i omfattning, orsakat av ökad befolkning, 

förändrad produktion, livsstil och konsumtion. De degraderande effekterna på miljön har givit 

insikt om att samhället måste förändras. Miljökatastrofer och olyckor har väckt allmänhetens 

uppmärksamhet.  

Miljörörelser har arbetat för bevarande av miljön i över hundra år. 1960- och 1970-talets 

gröna våg kom som svar på ökande kunskaper och miljöengagemang. Stockholmskonferensen 

1972 var startpunkten i det internationella miljösamarbetet.2  Därpå följde 

världskommissionens konferens för miljö och utveckling som resulterade i 

Brundtlandsrapporten �Our common future� 1987.  

Under 1990-talet började företag världen över arbeta mera aktivt med miljöfrågor. Detta allt 

oftare som svar på kundkrav men även som ett resultat av rättslig reglering. År 1993 antogs 

EU-förordningen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) som sedan implementerades 

inom EU-länderna år 19953 . År 1996 antogs ISO:s 14001-standard. 4 

Idag präglas samhällsdebatten av klimatproblematiken. Insikten om att naturens resurser är 

ändliga har spridit sig. Den globala befolkningsökningen utgör ytterligare ett debattområde. 

Hur många människor kommer i framtiden att befolka planeten och hur många människor kan 

planeten försörja? Svaret hänger samman med brukandet av naturresurser, det ekologiska 

fotavtrycket och hur duktig mänskligheten blir på att hushålla med sina begränsade resurser. 

På detta vis kommer ekonomi in i debatten om miljö och natur och länkas samman med de 

sociala systemen. Experter försöker mäta och sätta pris på god miljö och tillskriva 

                                                
1 Gipperth, L. (1999) Sid. 3.  
2 Larsson, A. (2002) Sid. 5. 
3 Bell, S och Morse, S. (1999) Sid. 37.  
4 Gustafsson, E. (2006) Sid. 4.  

Denna inledning syftar till att kort beskriva framväxten av ansvarsfullt företagande samt 

ge en första introduktion till begreppet hållbar utveckling. Vidare presenterar detta

avsnitt uppsatsens fokus, syfte och avgränsning.  
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naturresurser; ekosystemtjänster och ekosystemvaror, monetära värden. Brundtlandrapportens 

hållbar utveckling har blivit ett vedertaget begrepp.  

Senaste tidens mediedebatt, med profiler som bland annat Al Gore, lyfter fram att människor, 

som förvaltare av naturen, måste förändra sin livsstil. Moral måste inkluderas i förvaltandet av 

morgondagens resurser. En planet som är förbrukad går inte att återställa.  

Den hållbara utvecklingen kräver en koordination av samhällets olika aktörer. Genom rättslig 

reglering och vidgat samhällsansvar inkluderas företag i miljöproblematiken. För att nå ett 

hållbart samhälle måste industri och näringsliv anpassas och ytterligare ansvar måste tas av 

näringslivet. Svenska Vattenfall säger �Är man en del av problemet kan man också vara en 

del av lösningen�.5 Verktyg för detta är bland annat miljöledningssystem. Huruvida 

miljöledning är tillräckligt är oklart. Kan samhället uppnå hållbarhet om det fortsätter att följa 

samma mönster? Kan företag kombinera sin verksamhet med arbetet för en god miljö? Kan 

�det goda företaget� genom kloka val bidra till en hållbar utveckling? För att motverka 

degraderingen av vår omgivning krävs att samtliga samhällsaktörer agerar inom ramen för 

vad naturen tål. God miljöhygien borde vara en del av varje samhällsmedborgares ansvar. Kan 

företag bidra till denna utveckling? Kan företag genom aktivt miljöarbete uppnå bättre 

miljöhygien? Kan företag genom ett aktivt miljöarbete uppnå en bättre miljö och hållbarhet? 

1.2 Syfte 
Denna c-uppsats syftar till att studera huruvida miljöledningssystem kan vara ett verktyg för 

företag att bidra till en hållbar utveckling. För att kunna förklara framtidsvisionen belyser 

denna uppsats begreppet hållbar utveckling, dock inte genom att skapa en ny definition utan 

istället genom att lyfta fram och ställa olika definitioner mot varandra. Miljöledningssystem 

sätts i relation till begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner för att studera 

möjligheten att utveckla ett mer hållbart samhälle. Genom granskning av en liten tillverkare 

och deras ledningssystem syftar denna uppsats även till att undersöka lönsamheten; 

affärsnytta som ekonytta, med miljöledning samt realiteten bakom miljöarbete inom svenskt 

näringsliv. 

                                                
5 Vattenfall  
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1.3 Avgränsning 
Fokus i denna uppsats ligger på näringslivets roll för hållbar utveckling, och då främst den 

ekologiska och ekonomiska dimensionen. Avgränsning är gjord genom att studien endast 

fokuserar på Sverige och småföretagen, vilket på så vis resulterar i att den sociala 

dimensionen blir en indirekt effekt av ekonomi och ekologi.  

1.4 Frågeställning 
Denna uppsats syftar till att svara på följande fråga: 

• Är miljöledningssystem ett verktyg för företag att närma sig en hållbar utveckling? 
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2 Metod 

 

2.1 Modell 

 
Fig. 1 Modell för metod. (Egen figur). 
  

Tillvägagångssättet för uppsatsen har följt ovanstående modell, se fig. 1. 

C-uppsatsen föregicks av en pilotstudie i vilken attityder till miljöledning undersöktes inom 

näringslivet. Pilotstudien innehöll kvalitativa intervjuer med miljöansvariga inom större 

svenska företag. Intervjuerna behandlade svårigheter med miljöledning, nyttan, 

införandeprocessen samt mottagandet inom organisationen, (se bilaga 9.2). Genom 

pilotstudien skapades en grundläggande förståelse för näringsliv och miljöledning som 

verktyg. 

Vid studien av miljöledning som näringslivsverktyg genomfördes litteraturstudier för att 

studera och ta del av den akademiska debatten runt hållbar utveckling och management, samt 

för att skapa en bättre förståelse för det praktiska arbetet med miljömanagement och hållbar 

utveckling. Litteraturstudien skapade den teoretiska ram som sedan kom att testas genom en 

djupgående fallstudie inom näringslivet. När kontakt tagits med valt företag för fallstudien 

genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med miljöansvarig. Intervjuerna 

berörde företagets roll som industriproducent, hur miljöledningen var konstruerad och 

fungerade. I förväg hade den miljöansvarige fått ta del av de punkter som önskade diskuteras 

vid de två mötestillfällena, (se bilaga 9.3). Varje intervju begränsades till en timma. 

Vidare granskades och utvärderades de styrdokument som företaget använder i sitt 

miljöledningssystem. Resultat och miljöprestanda tagna från företagets dokumentation fick 

sedan ligga till grund för den analys som genomfördes. Denna inkluderade enkla ekonomiska 

beräkningar av lönsamheten av miljöledning och utfördes genom formelberäkningar i Excel.  

Detta avsnitt beskriver metod samt studieobjekt för genomförd fallstudie. Avsnittet

innefattar även studiens reliabilitet och validitet.  
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För att svara på uppsatsens frågeställning kombinerades teoretiskt material och empiri. Efter 

granskning och analys av resultat och material kunde sedan slutsatser dras och 

rekommendationer ges.  

2.2 Studieobjekt 
För att kunna studera hur miljöledning fungerar i verkligheten togs kontakt med Business 

Region Göteborg som förmedlar kontakter inom näringslivet. De rekommenderade att kontakt 

skulle tas med LB:s Mekaniska Verkstad i Älvängen, Ale kommun, som de ansåg vara ett 

lämpligt studieobjekt av miljöledningssystem.  

LB:s Mekaniska är ett litet familjeföretag som är underleverantör till internationella 

storföretag. Som småföretag med 35 anställda utgör LB:s Mekaniska Verkstad en del av de 99 

procent av svenskt näringsliv som är småföretag.6 

Verkstadsföretaget tillverkar mekaniskt bearbetade detaljer i stål eller metall och har 

därigenom en betydande miljöpåverkan.  

LB:s Mekaniska Verkstad lämpar sig bra som studieobjekt då de som tillverkare direkt 

påverkas av ett effektiviserande miljöarbete med tydlig verkan på mätetal för avfall och 

kemikalier etcetera. Likaså utgör LB:s Mekaniska Verkstad ett gott exempel på ett företag 

som genom miljöledning kan uppnå både goda ekonomiska och ekologiska resultat. LB:s 

Mekaniska, som en del i svensk tillverkningsindustri, utgör likaledes ett gott studieexempel på 

hur miljöledning enligt ISO 14001 kan se ut i Sverige.  

2.3 Studiens reliabilitet och validitet 
Kvalitativ intervju användes för att förstå åsikter och samband, samt för att få en 

helhetsförståelse. Den kvalitativa intervjun begränsas dock alltid av respondentens möjlighet 

till att ge uttömmande svar, menar Holme och Solvang.7  Svaret som kan utläsas inkluderar 

kroppsspråk och ton. Genom att välja att ses personligen istället för att göra intervjuer via 

exempelvis telefon har även kroppsspråk och ton kunnat tas med i beaktande. Vid kvalitativ 

intervju föreligger likaså alltid en risk att ställa ledande frågor, särskilt när svar inte är 

uttömmande. För att kunna undkomma detta har respondenten i förväg fått ta del av 

intervjumaterialet för att kunna förbereda sig så att intervjun skall kunna spontant flyta på 

utan behov av preciserade frågor. Genom att sedan ställa resultatet av genomförda intervjuer 

mot teori, samt resultaten av Nuteks (verket för näringslivsutveckling) studier, utan att finna 

                                                
6 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 24 
7 Holme, I. och Solvang, B. (1991) Sid. 104 
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någon avvikelse, kan slutsatsen dras att den beskrivning av hållbarhetsfrågan som denna 

uppsats ger är giltigt.8  

Det skriftliga material som har studerats från LB:s Mekaniska Verkstad har kombinerats med 

besök i verkstad och fabrik. Detta har gjort det möjligt att säkerställa att offentliggjorda 

dokument överensstämmer med verkligheten.  

 

                                                
8 Holme, I och Solvang, B. (1991) Sid. 86. 
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3 Teoretisk referensram 

 

3.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades ursprungligen i Brundtlandrapporten �Our Common 

Future� och blev i och med Riokonferensen (1992) ett vedertaget begrepp. Begreppet är i 

grunden en politisk framtidsvision men omfattas nu även av vetenskaplig debatt och 

forskning. Hållbar utveckling är idag retorik både inom företagsvärlden och bland 

miljöaktivister.9 Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling på följande sätt: 

 

�development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their needs.�10 

 

Definitionen utmärker sig genom att göra en tydlig åtskillnad mellan behov och önskemål, då 

en klar distinktion görs mellan elementära behov och människors önskningar.11 

Brundtlandrapporten utmärker sig även genom dess tydliga u-landsfokus, där behovet av 

global rättvisa och jämställdhet framhävs. 

Den hållbara utvecklingen beskrivs bygga på tre dimensioner; ekonomi, ekologi och sociala 

värden. Ofta förklaras ett hållbart samhälle som det där alla dessa tre dimensioner uppfylls 

och sluts samman till en helhet.  
 

 
 

Vid diskussion av den ekonomiska dimensionen framhävs vikten av fortsatt ekonomisk 

utveckling och en hållbar tillväxt. Vid diskussion av den ekologiska dimensionen framhålls att 
                                                
9 Connelly, J och Smith, G. (2003) Sid. 5.  
10 Gipperth, L. (1999) Sid. 76 
11 Kirkby, J. et al. (1995) Sid. 2. 

I detta avsnitt behandlas bakgrunden till miljöledning genom att beskriva begreppet

hållbar utveckling samt bakomliggande åsiktsbildning, akademisk diskussion och teori.

Vidare beskrivs den möjlighet som finns att koppla samman företagande och miljö.  

Fig. 2 Modell för hållbar utveckling som visar de tre 

dimensionerna innefattade i begreppet. Modellen beskriver

att hållbar utveckling (HU) uppnås då de tre cirklarna

sammanfaller. Denna figur kan sägas visa på dagsläget, där 

endast en liten del av samhället är hållbart. (Egen figur). 
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ekologisk hållbarhet är resultatet av att de naturliga systemen inte överbelastas. Detta genom 

att utvecklingen sker inom ramen för naturens förutsättningar. Inom ekologin pratar man om 

begrepp som bärkraft eller carrying capacity och hänvisar till att naturens resiliens varierar 

men är begränsad. Flertalet försök har gjorts att koppla samman ekonomi och ekologi genom 

att värdesätta naturens resurser i kronor och ören. Detta anses kunna skapa en 

diskussionsgrund för olika discipliner att kunna mötas kring.12 Ur ett företagsperspektiv 

möjliggör detta att miljöpåverkan kan redovisas ekonomiskt.   

Problemet med den moderna livsstilen är att jordens ändliga resurser inte räcker till om vi 

fortsätter att leva med samma höga konsumtion. Utvecklingen måste ske inom ramen för de 

förutsättningar som jorden erbjuder, se fig. 3. Konsumtionen bör begränsas till att endast 

omfatta förräntningen av naturkapitalet. 

 
Fig. 3 Ekonomi och sociala system måste utvecklas inom ramen för de ekologiska förutsättningarna. 

(Egen figur). 
 

Begreppet hållbar utveckling innefattar likaså den sociala dimensionen. Brundtlandrapporten 

hävdar att fattigdom är en betydande orsak till miljöproblemen. Därför krävs att fattigdomen 

bekämpas och att resurser fördelas jämlikt för att mänskligheten skall kunna motverka 

problemen och uppnå en hållbar utveckling.13 En hållbar utveckling innefattar enligt 

Brundtlanddefinitionen att samtliga människor skall ha möjlighet att uppnå sina ambitioner 

om ett bättre liv.14 För att detta skall vara möjligt måste befolkningstätheten, alternativt de 

lokala konsumtionsmönstren, anpassas till vad jorden klara av att hållbart försörja. 

Hållbarheten bygger på fungerande sociala system. Rättvisan utgör en av förutsättningarna för 

social stabilitet. Andra förutsättningar är demokrati och tillfredsställande levnadsstandard.15  

Den sociala aspekten inkluderad i konceptet hållbar utveckling får inte samma betydelse i 

Sverige som i exempelvis exporterande u-länder eller USA, där staten inte utgör samma 

skyddsnät för människor som den gör här. Svensk lagstiftning fungerar även som en 
                                                
12 Bergström, S. (1994) Sid. 59. 
13 Gipperth, L. (1999) Sid. 77 
14 Gipperth, L. (1999) Sid. 77 
15 Gipperth, L. (1999) Sid. 77 
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ytterligare stöttepelare i kombination med svensk nutida samhällskultur och motverkar på så 

vis social degradering. Enligt Arbetsmiljölagen är företag och organisationer skyldiga att 

införa ett systematiskt arbetsmiljöarbete.16 Ur ett nationellt svenskt perspektiv kan den sociala 

dimensionen ses mer som ett indirekt resultat av de två övriga dimensionerna. Bergström 

framlägger att miljöproblemen kommer som ett resultat av att samspelet mellan ekonomi, 

ekologi och sociala värden inte fungerar.17 

Vid studie av den sociala dimensionen av hållbar utveckling uppträder även moral och rättvisa 

som två viktiga ingredienser. I det svenska perspektivet får likaså inte fattigdom och brist på 

rättvisa och demokrati samma betydelse. Likväl utgör begränsade resurser grunden för 

människors frihet och rationella val. Även i Sverige utgör de ekonomiska förutsättningarna en 

viktig grund i utnyttjande av naturresurserna.  

Hållbar utveckling har kommit att brytas ner på det nationella planet och inkluderas både i 

svensk lagstiftning som i regeringens nationella planering. Miljöbalken framhäver behovet av 

säkerställande av �en hälsosam och god miljö� i sin definition av hållbar utveckling.18 �En 

sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 

att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen.�19 

3.2 Principer för hållbar utveckling 
De akademiska definitionerna av hållbar utveckling utgörs av tolkningar och 

vidareutvecklingar av Brundtlandrapportens definition. Olika akademiker lyfter fram olika 

villkor och grundförutsättningar för hållbar utveckling.20 Det akademiska begreppet hållbar 

utveckling utgörs av ett holistiskt samhällsperspektiv där människan har inkluderats som en 

del av naturen. Samtidigt sätter begreppet människan i centrum.21  

                                                
16 Oskarsson, K. (2003) Sid. 6. 
17 Bergström, S (1994) Sid. 64 
18 Miljöbalken 1:1, MB (1998:808) 
19 Miljöbalken 1:1, MB (1998:808) 
20 Kirkby, J. et. al. (1995) Sid. 1. 
21 Westerlund, S. (1997) Sid. 171.  
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Herman Daly (1990) presenterar fyra principer för hållbar utveckling. 

• Håll mänsklig tärkraft inom ramen för naturens bärkraft. 

• Gör en klar distinktion mellan flödesökning och effektivitetsökning. 

• Skörd av fondresurser skall hållas inom ramen för deras reproduktion. 

• Ändliga resurser kan exploateras endast i en takt som svarar mot en motsvarande 

uppbyggnad av förnybara resurser. 22 

Dalys fyra principer innebär, enligt Bergström, att samtliga samhällsaktörer får en plats i 

naturens kretslopp, så även företagen.23 Connelly och Smith anser att brukandet av konceptet 

hållbar utveckling kommer att tvinga fram en utveckling av ekonomisk, ekologisk och social 

teori.24 Connelly och Smith lyfter fram sex centrala argument för hållbar utveckling, hämtade 

från Jacobs (1999). 

• Environment-economy integration: integrating economic development and 

environmental protection in planning and implementation. 

• Futurity: explicit concern with the impact of current activity on future generations. 

• Environmental protection: reducing pollution and environmental degradation and 

protection of the non-human world. 

• Equity: commitment to meeting the basic needs of the poor of the present generations 

and equity between generations. 

• Quality of life: recognition that human well-being is constituted by more than 

economic growth and prosperity alone. 

• Participation: recognition that sustainable development requires institutions to be 

restructured to allow all voices in society to be heard in decision making. 

 

Connelly och Smith hänvisar även till att de sex centrala argumenten utgör grund för stor 

tolkningsfrihet. 25 Jacobs till skillnad från Daly inkluderar den sociala dimensionen i sin 

tolkning av hållbar utveckling och belyser därigenom delar av u-landsproblematiken. Jacobs 

kan på så vis sägas ta en ståndpunkt representerad av syd. Dalys definiering kan ses mer som 

i-landsinriktad där mindre fokus ligger på att uppnå demokratiska rättigheter och rättvisa.  

Hållbar utveckling som begrepp har kommit att få varierande betydelse beroende på vem som 

brukar det. Tolkningsmöjligheterna av begreppet hållbar utveckling har prisats av flertalet 

akademiker då man anser att begreppet på så vis täcker in ett större spektrum och kan vara 
                                                
22 Herman Daly genom Bergström, S. (1994) Sid. 87. 
23 Bergström, S. (1994) Sid. 87.  
24 Connelly, J och Smith, G. (2003) Sid. 5.  
25 Jacobs, M. genom Connelly, J och Smith, G. (2003) Sid. 6.  
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tillfredsställande för fler aktörer. Detta har samtidigt utgjort stor del av kritiken av begreppet. 

Tolkningsmöjligheterna har blivit lika mycket begreppets styrka som svaghet. 26 Hållbar 

utveckling har blivit till ett paraplybegrepp. 

Akademiker som förespråkar ett holistiskt perspektiv talar för att hållbar utveckling bör 

behandlas som en helhet för att begreppet skall få sin rätta betydelse. Problemet blir då att 

hållbar utveckling som begrepp blir mycket komplext. Kanske kan en nedbrytning till de tre 

dimensionerna förenkla och istället ge en överblick när de senare sätts samman. Genom ett 

logiskt atomistiskt perspektiv och att man bryter ner begreppet till tre dimensioner kan man 

komma fram till vad som bör vara en miniminivå, baseline, för var och en av de tre 

dimensionerna, en triple-bottom-line. Jacobs och Dalys principer kan sägas vara ett steg i den 

riktningen. Begreppet triple-bottom-line är även väl anpassad för att nyttjas av näringslivet.27 

 

 
Fig. 4 Förändringspyramiden förklarar hur tryck på naturen påverkar de sociala systemen och 

genererar ökat ansvarstagande för miljön. (Egen figur). 

3.3 Hållbar utveckling och näringslivet 
Industri och näringsliv får dubbla roller vid studie av hållbar utveckling. Å ena sidan skapar 

industrin välstånd och högre levnadsstandard. Å andra sidan är industrin en stor miljöbov 

genom resurskonsumtion och utsläpp. Som svar på detta arbetar allt fler företag med 

miljöfrågor. Näringslivet har sedan 1990-talet allt mer anammat konceptet hållbar utveckling 

                                                
26 Gipperth, L. (1999) Sid. 73. 
27 Nyström, T. (2004) Sid. 11. 
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och hållbar utveckling har mer och mer blivit till en värdegrund. Krav på en ny moral hos 

företag har förändrat företagskulturen och stimulerat företag att närma sig utopin av �det goda 

företaget�. Näringslivets ansvartagande kan förklaras med förändringspyramiden, se fig. 4. 

Ett ambitiöst miljöarbete hamnar dock ofta i konflikt med företags kortsiktiga ekonomiska 

intressen, där stora företag har större rörelsemöjligheter än små företag.  

Ett företag har därutöver både interna och externa intressen som skall tillfredsställas. 28 Med 

hänsyn till dessa kan företag inte agera hur fritt som helst. Vanligt är att små företag har 

mindre rörelseutrymme än stora. Samtidigt utgörs svenskt näringsliv till 99 procent av 

småföretag, företag med mellan 1-49 anställda. Fyra av tio anställda i den privata sektorn 

arbetar i dessa småföretag. 29 Med detta i åtanke kan det antas att sektorn småföretag har stor 

påverkan på både svensk ekonomi och miljö. Det är dock främst storföretag som uppvisar ett 

ambitiöst miljöarbete.30 

Hållbarhet borde vara en naturlig önskan hos företag då dessa vill behålla sin plats på 

marknaden och agera där länge. Att kunna bevara sin plats på en livskraftig marknad bygger 

på tillgången till naturresurser och en tryggad miljö.31 Hållbart är dock inte det samhälle som 

möter oss idag, se åter fig. 2. Vanligt är att ledningen vill ha kortsiktigt funktionella monetära 

grunder för att agera, vilket ofta står i strid med de långsiktiga intressena. Allt fler företag 

väljer dock att aktivt arbeta med miljö.32 Kunskapen om lönsamheten och drivkrafterna 

bakom miljöarbete inom ett företag är dock inte särskilt utbredd. 

Bergström har identifierat olika huvudinriktningar gällande miljöarbete i företag.33 Gray 

beskriver hur företag tar till sig miljöansvaret och integrerar detta i verksamheten. Sustainable 

cost-ansatsen, preciserad av Bergström, värdesätter naturen och lyfter in detta värde i 

företagets budgetkalkyl. Gray hänvisar till att detta sätt att värdesätta naturen visar på att 

dagens nyttjande är ohållbart och att avståndet är stort till det hållbara samhället.34  

Inventeringsansatsen noterar påverkan på miljön men agerar inte. Inventeringsansatsen 

presenterar ett ofta använt miljötänkande inom näringslivet. Företags varierande 

miljöengagemang kan även förklaras genom formen av företagssyn; snäv eller vid. Bergström 

framhåller att en vidgad företagssyn genererar ett ökat miljöengagemang där företaget 

behåller en traditionell resultatinriktning men inkluderar miljöpåverkan.35 Detta vidgade 

                                                
28 Jakobsson, J och Jakobsson, Å. 1998. Sid. 39. 
29 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 24. 
30 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 3. 
31 Bergström, S. (1994) Sid. 86. 
32 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 3. 
33 Bergström, S. (1994) Sid. 37-38. 
34 Bergström, S. (1994) Sid. 37-38. 
35 Bergström, S. (1994) Sid. 46. 
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seende kan bedömas vara en tydlig utveckling av dagens företagsanda. Den snäva 

företagssynen innefattar endast den egna ekonomin och fokus på tillväxt av denna. 

Meima (1994) har beskrivit olika företagsparadigm sammanknutna med moraluppfattningar.36 

Det har framträtt, enligt Meima, en brytning mellan en antropocentrisk moraluppfattning och 

ett kapitalistiskt marknadstänkande. Hur utbrett miljötänkandet är resulterar i hur hållbart 

företagandet blir.37 Steger (1990) beskriver fyra angreppssätt som företag uppvisar i sitt 

miljöarbete; likgiltighet, offensiv attityd, defensiv attityd eller innovation.38  

 

 
Fig. 5 Figur över drivkrafter och hinder med miljöarbetet som möter små företag i svenskt näringsliv. 

Koncernkrav inkluderas ej här då de främst berör större företag. (Källa: Nutek, efter omarbetning) 
  

Nutek (2003) presenterar åtta drivkrafter för miljöarbete; kundkrav, lagkrav, kostnadsskäl, 

koncernkrav, image, ekonomiska styrmedel, eget engagemang samt bransch- och 

storleksrelaterade styrmedel, se fig. 5.39 Nutek hänvisar till att lagkrav tidigare har varit den 

främsta drivkraften till miljöarbete men att detta sedermera har bytts ut mot kundkrav.40  

Lagstiftning utgör dock fortfarande en viktig del för företags engagemang och miljöarbete och 

skall inte förkastas som drivkraft. Tvärtemot kan lagstiftningen ses som stimulans och kan 

                                                
36 Welford, R. (1996) Sid. 15 
37 Simpson (1991) genom Welford, R, (1996) Sid. 15 . 
38 Welford, R. 1996. Sid. 15.  
39 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 19 . 
40 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 46. 
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utöka miljöarbetet till områden dit företag inte spontant skulle sträcka sig.41 Lagar och 

förordningar bildar basen till företagens spelregler.  

Nutek-rapporten presenterar likaledes hinder som särskilt småföretag kan stöta på genom sitt 

miljöarbete. Dessa bedöms vara höga kostnader, dåligt anpassade standardverktyg, bristande 

efterfrågan på miljöanpassade produkter, marknadsföringsproblem, tids- och resursbrist, 

kunskapsbrist, brist på motivation, bristande engagemang hos ledningen samt svag offentlig 

uppbackning.42 Vilka hinder ett företag möter beror på företagets storlek men även på 

branschtillhörighet samt vald form och standard för miljöarbetet. Den svenska 

företagsstrukturen visar även på tydliga likheter med flertalet andra EU-länder. Skillnader 

finns dock i relationen mellan antalet små och stora företag, där Sverige uppvisar 

proportionellt fler småföretag.43 

 
Fig. 6 SSE-modellen med en tredimensionellt växande ekonomi.(Egen figur). 
  

Under 1990-talet och därefter har diskussionen om hållbar utveckling ofta gått hand i hand 

med ekologisk modernisering. Ekologisk modernisering anses, särskilt av företag, kunna 

förenas med en hållbar utveckling och tillväxt och åstadkomma dubbel vinst eller �a win-win 

situation�. 44 I anslutning till ekologisk modernisering diskuteras även nya former av tillväxt. 

Exempel på detta är samhällsmodellen �Steady-State Economy� av Herman Daly, där input 

och output tar ut varandra. SSE-samhället som är en modell av ett hållbart samhälle där 

populationer lever och dör utan att överutnyttja naturen samtidigt som ekonomin ger tillväxt 

parallellt med att teknologi och kunskap tillåts växa, se fig. 6.45  

                                                
41 Welford, R. (1996) Sid. 12. 
42 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 57. 
43 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 24.  
44 Connelly, J och Smith, G. (2003) Sid. 5. 
45 Kirkby, J. et al. (1995) Sid. 331.  
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3.4 Miljöledningssystem som verktyg för hållbar utveckling 
Ledningssystem består av ett strukturerat och dokumenterat arbete för att uppnå uppsatta mål 

hos företaget. Likaså innebär ett miljöledningssystem att företaget får det enklare att fördela 

ansvar och kommunicera sitt miljöarbete utåt.46 Arbetet är vanligen processuppbyggt runt fyra 

steg. Plan(planera), Do(genomföra), Check(följa upp) och Act(förbättra), ofta beskrivet 

genom Edward Demings processhjul, se fig. 7. Demings processhjul var ursprungligen ett 

verktyg för kvalitetsutveckling av företag men tillämpas nu även inom miljömanagement.  

 
Fig. 7 Demings hjul vanligare omnämnt förbättringscykeln eller Plan-Do-Check-Act-cykeln, skapat av 

Dr. W. Edward Deming. (Egen figur). 
 

Vidare är arbetet dokumentstyrt genom bland annat policy, målsättning samt handlingsplaner. 

Arbetet följs upp med revisioner och rapporter, vanligtvis årligen, där företaget kan ta fasta på 

om målsättningar uppnåtts och vad verksamhetens påverkan på omgivningen har varit. 

Ledningssystemen syftar till att uppnå ständig förbättring. Flertalet företag och organisationer 

har följt fasta modeller för ledningssystem, så kallade standarder.  ISO och EMAS är de två 

systemen som är mest kända.47 Vad som skiljer dessa åt rent praktiskt är främst kravet på 

offentlig redovisning som är större hos EMAS.48 År 2006 var cirka 4000 svenska företag ISO-

certifierade och 100 hade EMAS-certifiering.49 Utöver EMAS och ISO finns regionala och 

kommunala diplomeringar som anses vara enklare och billigare för små företag att använda. 

Den internationellt erkända ISO standarden har blivit till ett starkt varumärke för miljöarbete i 

näringslivet, vilket ger företag ett kommersiellt incitament att bruka denna.50 För miljöledning 

är ISO:s 14001-standard den som vanligast förekommer bland svenska företag. 

                                                
46 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 33. 
47 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 33. 
48 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 35. 
49 World wide number of ISO 14001, (2006). 
50 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 80 . 
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4 Fallbeskrivning 

 
LB:s Mekaniska Verkstad grundades 1963. År 1965 anställdes den första medarbetaren. Fram 

till 1969 hade LB:s Mekaniska all tillverkning i ett garage varpå fabrikstillverkning 

påbörjades. Företaget ligger i Älvängen, Ale kommun, cirka 30 minuters bilresa från 

Göteborg. Idag (2007) har man 35 anställda och en maskinpark bestående av drygt trettio 

CNC-maskiner. Dagens fabrik förfogar över 2700 kvadratmeter verkstad. Företaget svarvar 

och fräser mekaniskt bearbetade detaljer i stål eller metallegeringar, antingen i serie eller 

enstaka artiklar. LB:s Mekaniska Verkstad är underleverantör till bland andra Atlas Copco 

Tools AB, SAAB Automobile AB, Siemens och Volvo Bussar. Företaget är ett av fyra företag 

verksamma i samarbetsorganisationen MekanGruppen i Ale, som sinsemellan förmedlar 

kunder och uppdrag. Likaså bedriver gruppen gemensam marknadsföring.  

LB:s Mekaniska Verkstad producerar till en marknad och kunder främst i Västsverige. 

Omsättningen var år 2006 cirka 50 miljoner kronor.51 

 

Företagets affärsidé: 

�LB:s Mekaniska Verkstad skall som legotillverkare till verkstadsindustrin och marknaden 

erbjuda; korta leveranstider, stor leveranssäkerhet och hög kvalitet på sina produkter.�  

 

LB:s Mekaniska är både ISO 14001:2000 och ISO 9001:2000 certifierade. ISO 9001-

certifieringen erhölls 1992. ISO 14001-certifiering finns sedan 2002. LB:s Mekaniska kunde 

vid certifieringen dra nytta av sin tidigare miljödiplomering, enligt kommunal modell, vilket 

underlättade införandet av ISO-standarden.52 Arbetet med ledningssystem och framförallt 

miljöledningssystem har kommit som ett svar på kundkrav.53  

I enlighet med certifieringskrav har LB:s Mekaniska Verkstad identifierat verksamhetens 

miljöpåverkan och utefter denna har LB:s Mekaniska Verkstad, efter standardkrav på 

dokumentstyrning, skapat miljöpolicy och miljömål, (se bilaga 9.4). 

För att bryta ner företagets miljömål har LB:s Mekaniska även detaljerade mål som 

uppdateras årligen. LB:s Mekaniska Verkstads miljöarbete går hand i hand med ekonomiska 

                                                
51 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
52 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-04-04. 
53 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-04-04. 

Detta avsnitt beskriver LB:s Mekaniska Verkstad, miljöarbetet, miljöledningssystemet

samt verksamheten. 
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incitament och utveckling mot bättre teknik sker systematiskt i samband med att fabrik eller 

kontor behöver förnyas eller moderniseras.  

Företaget bedriver uppföljning av miljöprestanda och miljömål enligt ISO-standard genom 

årliga miljörevisioner och rapporter. LB:s Mekaniska har inte själva bedömt eller räknat på 

nyttan av sin effektiviserande miljöledning men de årliga mätningarna följer upp och mäter 

förbrukning och produktion av avfall, material, spåner, energiåtgång, vattenförbrukning 

etcetera.54 Det övergripande ansvaret för miljöarbete är tilldelat en miljöansvarig, vars uppgift 

är att kontrollera att miljöledningssystem följs samt dokumentera och revidera miljöpåverkan 

och verksamhet.55 Det yttersta ansvaret för verksamheten och miljöarbetet ligger dock hos 

ledningen. 

Som underleverantörer möter LB:s Mekaniska naturliga hinder för hur långt de kan driva sitt 

miljöarbete då de tvingas arbeta efter kundkrav. Företaget föreslår dock så ofta de kan sina 

kunder alternativa material och metoder för att om möjligt begränsa miljöpåverkan.56  

 

                                                
54 LB:s Mekaniska Verkstad, Anneli Frii, muntlig utsago 2007-04-04. 
55 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
56 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
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5 LB:s Mekaniska Verkstad 

 

5.1 Miljöpåverkan 
Företagets identifierade betydande miljöaspekter är energianvändning, kemikalieanvändning, 

råvaruförbrukning, farligt avfall och avfall, spill och rester, samt utsläpp till luft och köpta 

transporter.57 Miljöpåverkan som kan uppkomma av de olika aspekterna varierar och 

aspekterna bör därför behandlas var för sig. Råvaru- och energiförbrukning samt utsläpp till 

luft är aspekter som direkt påverkar den omgivande naturen men som också påverkar globen i 

stort. Kemikalier och övrigt farligt avfall samt utsläpp till luft kan direkt komma att påverka 

människors hälsa. Med boende i närmiljön av fabriken är detta en viktig del att ta hänsyn till 

för att kunna motverka negativ påverkan. 

De betydande miljöaspekterna följs upp och bevakas genom mätning en gång per år, 

undantaget mätning av förbrukning av kemiska produkter som mäts två gånger per år, samt 

mätningen av utsläpp till vatten och omgivningskontroll för vatten, luft, buller och mark för 

vilka man ännu inte har beslutat om frekvensen av mätningar. I de fall där frekvensen inte är 

bestämd är detta ett resultat av att metod för genomförandet ännu inte är bestämd.58  

Kontrollen och måluppfyllningen är i behov av förbättring då samtliga betydande 

miljöaspekter måste följas upp. Frekvensen av mätningarna är en kostnadsfråga, likväl borde 

årliga kontroller vara regel. Företaget måste arbeta mer långsiktigt än från år till år för att 

finna signifikanta resultat, vilket idag är en tendens hos företaget. Uppföljningen av specifika 

mål bör ske under än längre period.  

Aktuella transportmönster kan LB:s Mekaniska inte påverka mer än vad gäller de egna 

resorna och den lilla del som utgörs av tranporter med egen buss. För detta skulle företaget 

kunna bruka en grön resepolicy. Då företaget av ekonomiska skäl måste leverera vid specifik 

tidpunkt och till specifik plats skulle policyn behöva baseras på kriterier för miljömässigt 

bästa möjliga alternativ. Långsiktigt skulle den sedan kunna komma att verka för ett grönare 

transportmönster. Ny teknik, så som miljövänliga drivmedel, kan även på sikt komma att 

skona miljön. Policyn skulle kunna vara en del i ett mera ambitiöst miljöarbete.  

                                                
57 Miljöaspektregistret för LB:s Mekaniska Verkstad, 2006. 
58 Mätning för miljöprestanda, Rutin. 2006.  

Detta avsnitt behandlar LB:s mekaniska Verkstads verksamhet, miljöarbete, 

miljöpåverkan och processförfarande. Likaså behandlas företagets ytterligare 

möjligheter. Avsnittet presenterar likaså uppsatsens resultat.  
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5.2 Miljöledningssystem  
Vid genomgång av miljöarbetet hos LB:s Mekaniska Verkstad, enligt kraven hos rådande ISO 

14001-standard, innehåller företagets miljöledning de delar som efterfrågas av standarden, (se 

bilaga 9.5). LB:s Mekaniska Verkstad har policydokument, målsättning och handlingsplaner.  

Ansvariga känner till de lagar och förordningar som berör verksamheten. Företaget har 

identifierat och bedömt verksamhetens miljöpåverkan. Ansvar och befogenheter är tydligt 

fördelat. Mål och påverkan följs upp utan större avvikelse. Samtliga anställda på företaget 

känner till och brukar rådande system.59 Fabriken i Älvängen utgör ett gott exempel på 

organisation och säkerhetstänkande med tydlig dokumentation och verksamhetsstyrning. Det 

är genom god skyltning enkelt för verkstadsarbetare att sortera avfall och förebygga risker för 

hälsa och miljö. Allmänintrycket av miljöledningssystemet är att det är välfungerande. Vid 

revision gjord av extern revisor har likaledes inga större avvikelser noterats och företaget har 

endast fått mindre synpunkter på förbättring, inget som står i strid med framtida certifiering.60 

Vid närmare studie av den årliga dokumentationen och uppföljningen framkommer dock 

brister i brukandet av systemet. Delar av de nedbrutna miljömålen som LB:s Mekaniska 

Verkstad brukar är endast giltiga ett år i taget.61 På så vis ges målet inte den tidsrymd det 

behöver för att skapa en verkan. LB:s Mekaniska har även av certifieringsorganet LRQA 

erhållit kritik av sin uppföljning och dokumentation, vilket kommer att följas upp vid extern 

revision 2007.62 Använda styrdokument är tydliga och lätta att förstå. Fokus bör dock ligga på 

att ge en ökad ambition åt dessa så att ord åstadkommer resultat. Detta kan göras genom mer 

specifika och fler detaljerade nedbrutna miljömål. Företaget har lagt grunden för miljöledning 

men måste nu verkställa målstyrningen. Ansvariga bör vara noggranna för att miljöledningen 

skall få en verkan. Ökad ambition kan uppnås antingen genom att ändra formuleringar eller 

öka effekten genom att höja målsättningen.  

5.3 Mål och ambition 
Den nuvarande proaktiva miljöambitionen hos verksamheten är låg. Företagets syn på sig 

själv har breddats med större ansvarstagande men inställningen är fortfarande endast offensiv. 

Företaget uppfyller de krav som erfordras externt och gör detta med godtagbart resultat. 

Ledning och ansvariga är inte informerade om de möjligheter ett miljöarbete kan innebära. 

Företaget bör tänka mera långsiktigt och uppfyllda mål bör inte skjutas åt sidan, istället vore 

en kontinuitet i engagemang och arbete önskvärd. Att ha nedbrutna miljömål som endast är 
                                                
59 Anneli Frii, muntlig utsago 2007-04-04. 
60 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
61 Miljöredovisning år 2004-2006, LB:s Mekaniska Verkstad. 
62 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
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gällande ett år är inte god praxis och ger inget långsiktigt resultat. LB:s Mekaniska skulle 

kunna inkludera miljötänkandet i sin affärsidé för att skapa kontinuitet.  

5.4 Resultat av miljöarbete 
För LB:s Mekaniska Verkstad skulle tydligare redovisning av miljönyttan vara en 

kommersiell fördel. Likaså skulle god miljöprestanda fungera som en motor för vidare 

miljöengagemang, både hos ledningen och de verkstadsanställda. För att visa på tydligare 

resultat kunde målsättningarna anpassas till att gälla per enhet eller antal produktionstimmar 

där hänsyn tas till hur stor del av verkstadsstyrkan som var verksam. Att som i dagsläget 

endast ha en målsättning i minskning av total mängd avfall eller total energiåtgång utan att ta 

hänsyn till att produktionen ökar visar ingen korrekt bild av effekterna av miljöarbetet. De 

verkliga resultaten går i dagsläget förlorade genom bristande dokumentation.  

 
Tabell 1. Resursåtgång, avfall och transporter 

 
Energiförbrukning 

(kWh) 
Vattenförbrukning 

(m3) 
Brännbart avfall 

(Ton) 
Skrot stål 

(Ton) 
Transporter 

(mil) 
2002 600000 355 3,1 60,78 uppgift saknas 
2003 681396 355 5,9 13,1 1125 
2004 831724 290 4,9 1,34 uppgift saknas 
2005 747514 358 4,8 10,75 1300 
2006 712361 345 5,77 uppgift saknas 1300 
 

De röda rutorna markerar de största mätetalen. Formen av redovisning döljer miljöarbetets 
goda resultat.  
 
Tabell 2. Produktion och inkomst  

Drift, Inkomster, Anställda, 
  Timmar 

Produktionstid, 
timmar Kronor antal 

2002 2000 62000 24 31 
2003 1980 51480 35 26 
2004 uppgift saknas uppgift saknas 29 30 
2005 1854 55620 44 30 
2006 1800 63000 46 35 

(Källa: Miljöprestanda för LB:s Mekaniska Verkstad 2002-2006) 
 

Att kunna visa på god måluppfyllelse är ett resultat av passande formulering. Vid preciserad 

målsättning genom styrdokument bör ansvarig på företaget överväga formuleringar så att 

målsättning inte kommer i konflikt med ökad produktion. Produktionen, oavsett om den är 

förenlig med hållbar konsumtion eller inte, är ett resultat av marknaden och då LB:s 

Mekaniska önskar öka eller behålla sin marknadsandel kan de inte avsäga sig uppdrag. Att 

dock formulera mål efter relativ resursförbrukning är ett sätt att kunna visa på god 

miljöprestanda och samtidigt arbeta för ständig förbättring. Genom att arbeta för att minska 
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resursåtgången per producerad enhet kan man verka både enligt tankar förenliga med 

ekologisk modernisering och god naturresurshushållning. LB:s Mekaniska har dock visat på 

problem att redovisa antalet producerade enheter, vilket är något som företaget enkelt borde 

kunna ändra på då samtliga ådrar bokförs. Komplexiteten beror i dagsläget på svårigheten att 

endast identifiera och bokföra en vara en gång då enheter ofta återvänder till fabriken flera 

gånger genom att LB:s Mekaniska endast har en produktion baserad på svarvning och 

fräsning och övriga åtgärder utförs av annan tillverkare.63  

Likt många andra företag inom tillverkningsindustrin baseras även miljöarbetet på att 

förebygga skada istället för att åstadkomma miljöförbättring. �LB:s Mekaniska Verkstads 

miljöarbete skall kontinuerligt verka för att förebygga miljöförorening��.64 Likt många andra 

inom branschen lutar sig företaget även mot ekologisk modernisering för att kunna uppnå sin 

målsättning. LB:s Mekaniska ska �alltid söka efter material, komponenter och lösningar som 

innebär minsta möjliga miljöpåverkan utifrån de tekniska och ekonomiska 

förutsättningarna.�65 Detta ger dock inga direktverkande större resultat för miljön, även om 

det är ett steg mot en mer hållbar utveckling.  

5.5 Ekonytta och affärsnytta 
Väljer LB:s Mekaniska att utöka sitt tidsperspektiv och studera verksamheten mer långsiktigt 

finns det ett flertal åtgärder som kan genomföras för att få ökad vinst. Det enklaste är att 

ytterligare effektivisera verksamheten och på så vis minska kostnader för energi, råvaror och 

avfall. Energianvändning är ett exempel på ett område där processer och material samt teknik 

får stor betydelse. Att välja att se över detta kan leda till stora besparingar i en fabrik på 2700 

kvadratmeter. Likaså att byta leverantör av el kan få stor effekt. Nuvarande elleverantör är 

Göta Energi med ett pris på 26,90 öre/kWh.66 Elen är inte märkt som �grön� och det kunde 

vara något som företaget kunde se över. Som företag med en betydande elförbrukning har 

även LB:s Mekaniska möjligheten att förhandla med olika elleverantörer för att få ett bättre 

pris. 

 

                                                
63 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
64 LB:s Mekaniska Verkstads miljöpolicy. 
65 LB:s Mekaniska Verkstads miljöpolicy. 
66 Anneli Frii, muntlig utsago, 2007-05-15. 
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Tabell 3. Måluppfyllelse: minskning av brännbart avfall 

För varje ton brännbart avfall som LB:s Mekaniska Verkstad producerar kostar det dem 1050 kronor. 

Genom att minska produktionen av brännbart avfall kan företaget minska sina kostnader. 

 
Mål minskning brännbart avfall, 

procent 
Reell minskning, 

Procent 
Reell minskning, 

ton 
Vinst, 

Kronor 
2004 25 % 17 % (20 %) 1,00 1050 
2005 Ingen målsättning uppgift saknas -0,10 -105 
2006 uppgift saknas negativt 20 % (11 %) -0,97 -1018,5 
 
 

LB:s Mekaniska Verkstad använder idag i sin produktion miljöfarliga kemikalier och material 

som genererar farligt avfall, spill samt rester. Genom klok planering borde råvaru- och 

kemikalieförbrukning kunna minskas per producerad enhet. Kloka metod- och materialval är 

likaså ett område där LB:s Mekaniska, samt många andra företag, skulle kunna nyttja sitt 

stora branschkunnande och ge goda förslag till de storföretag som man producerar åt. Med i 

beaktande får dock tas att LB:s Mekaniska som underleverantör i många fall inte har något 

större rörelseutrymme då business-to-business-kunden förväntar sig att få en produkt av 

angivet material, producerad enligt anvisning.   

5.6 Samarbete 
Ett förbättrat miljöarbete skulle LB:s Mekaniska Verkstad kunna åstadkomma genom att 

bygga ut samarbetet inom MekanGruppen. Organisationen skulle kunna bruka gemensamma 

checklistor för material och metoder. Organisationen skulle vidare kunna verka för att 

sinsemellan ge varandra råd och stöd. Ökad kommunikation kan bidra till att företag 

sinsemellan kan lösa problem och motverka negativa resultat för miljö och människors hälsa. 

Vid framtida utbyggnad av ledningssystem skulle dessa kunna vara uniforma eller semi-

interna inom gruppen. Kontrollarbete skulle kunna fördelas och på så vis skulle företagen 

kunna spara pengar och ytterligare förenkla sitt samarbete. Samverkan i Mekangruppen skulle 

kunna verka för att skapa en vi-känsla.67 Extern benchmarking kan likaså vara en effektiv 

motor till framsteg både genom att öka tävlingsinstinkt men även genom att inspirera. Utöver 

samarbete inom Mekangruppen skulle LB:s Mekaniska kunna öka sitt samarbete med 

universitet och högskolor. Företaget skulle kunna medverka i forskning och på så vis även 

vara delaktiga i att sprida kunskap. Att aktivt vara en del i kunskapsspridandet skulle kunna 

bedömas vara ytterligare en del i ett mer ambitiöst miljöarbete och ansvarstagande. 

 
 

                                                
67 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 69. 
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6 Analys och diskussion 

 
I inledningen till denna uppsats presenterades följande frågeställning: 

• Är miljöledningssystem ett verktyg för företag att närma sig en hållbar utveckling?  

Genom detta innefattades automatiskt tre underliggande frågor.  

• Bidrar miljöledningssystem till hållbar tillväxt? 

• Bidrar miljöledningssystem till en bättre miljö? 

• Bidrar miljöledningssystem till ökad social hållbarhet? 

6.1 Den sociala dimensionen 
Tidigare i denna uppsats har det lyfts fram att den sociala dimensionen inte får samma 

betydelse i Sverige som i flertalet andra länder globalt. Uppsatsens fokus på miljöledning för 

samman de övriga två dimensionerna; ekologi och ekonomi. I Sverige påverkas den sociala 

dimensionen indirekt av ekonomin och ekologin. Flera svenska företag har dock redan valt att 

integrera den sociala dimensionen i sitt policyprogram, så även LB:s Mekaniska Verkstad 

som har skapat jämställdhets- och arbetsmiljöpolicy, (se bilaga 9.4). 

Framöver kan dock den sociala dimensionen komma att få en mer framhävd roll i Sverige, 

detta genom en vidgning av det svenska perspektivet då allt fler verksamheter blir 

internationella. Svenska företag kan även i större utsträckning komma att lägga krav på sina 

arbetspartners utomlands. Genom en mer global debatt och ökat ansvarstagande kan mer vikt 

läggas på Jacobs erkännande av livskvalitet som mer än ett resultat av ekonomiskt välstånd 

och framgång. Företags ansvarstagande kan även komma att höja människors levnadsstandard 

globalt genom förbättrande av miljön. 

6.2 Den ekonomiska dimensionen 
Företag berörs av den ekonomiska dimensionen såväl direkt som indirekt. Så verkar även de 

korporativistiska fördelarna som kan tillräknas miljöledning. Ofta beskrivs miljöledning 

kunna ge direktverkande ekonomiska fördelar. Men likaså åstadkommer kommersiella 

fördelar, bättre image, strukturella och organisatoriska fördelar indirekta ekonomiska fördelar. 

Vilket resultat ett företag erhåller beror dock på ledningssystemets utseende och efterlevanden 

av styrningen. För LB:s Mekaniska Verkstad kan miljöledning ge direkta kostnadsbesparingar 

Genom att återknyta till teori och de resultat som studien av LB:s Mekaniska Verkstad 

har gett, ämnar detta avsnitt försöka besvara uppsatsens frågeställning samt diskutera 

och analysera värdet av resultaten. 
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genom effektivisering. Likaså erhålls indirekta kostnadsbesparingar genom att ett genomtänkt 

miljöarbete fungerar som risksanering för framtiden.  

Miljöledningen har gett LB:s Mekaniska kommersiella fördelar och förbättring av företagets 

image. Utan miljöledning skulle företaget förlora marknadsandelar och flertalet kunder. Detta 

styrks även av Nuteks beskrivning av vinster som resultat av miljöledning.  

Nutek pekar på att det är pionjärerna som främst tjänat på miljöledning. De som följer efter 

behåller sina marknadsandelar och de som förblir passiva förlorar marknadsandelar och får 

svårt att konkurrera inom sin bransch.68 Detta borde vara en sporre för företag att ligga i 

framkant med sitt miljöarbete, istället för att bara följa efter, så även för LB:s Mekaniska.  

Ett ambitiöst miljöarbete har blivit till ett konkurrensmedel.69 Likaså kan miljöledning ge 

ytterligare konkurrensfördelar så som billigare försäkringspremier genom aktivt 

säkerhetstänkande.70  

Små företag har ofta svårare än stora att se verkningarna av miljöledning då dokumentation, 

så som även i LB:s Mekaniskas fall, är felformulerad eller otillräcklig. Vinsterna döljs på så 

vis i dokumentationen. För att motverka detta är branschinformation till stor nytta där extern 

kommunikation kan lyfta fram framsteg och goda exempel. Information kan likaså spridas 

genom samarbete mellan företag. I LB:s Mekaniskas fall kan informationen komma från 

storföretagen som de levererar till eller från MekanGruppen. Ett väl anpassat 

miljöledningssystem är med andra ord direkt som indirekt ekonomiskt lönsamt. 

Ett väl fungerande näringsliv är även av nytta för samhället i stort. Hållbar tillväxt är därför en 

förutsättning för framtiden. Ett fungerande näringsliv bidrar likaså till ökade skatteintäkter 

och ökad sysselsättning. 

6.3 Den ekologiska dimensionen 
Miljöledning har åstadkommit en integration av miljö och natur, förespråkad av bland andra 

Jacobs. Ansvarsfullt företagande har skapat ett hänsynstagande till framtida generationer. 

Frågan är dock vilken nyttoeffekt ett miljöledningssystem får för miljön. 

Effektiviseringsåtgärder ger mindre råvaruförbrukning, mindre elförbrukning och kan 

åstadkomma att avfall minskar. På detta vis minskar förbrukningen av naturresurser, vilket är 

nödvändigt för framtiden. Effektivisering kan minska det ekologiska fotavtrycket. Det är dock 

ambitionsnivån hos företaget som avgör miljö- eller ekonyttan, inte den rådande standarden 

för miljöledning. Trots miljöledning kvarstår dock utsläpp till omgivningen. Likaså påverkar 
                                                
68 Ankarstig, C et al. (2003) Sid. 65. 
69 Welford, R. (1996) Sid. 23. 
70 Welford, R. (1996) Sid. 26. (Länsförsäkringar är ett exempel på bolag som ger lägre premie vid proaktivt 
miljöarbete.) 
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inte miljöledning konsumtionssamhället i stort utan minskar bara de negativa effekterna i 

varierande utsträckning. Vid en intervju med miljöansvarig på Green Cargo framkom även att 

detta är en del av den kritik som miljöledning möter, att standarder inte nödvändigtvis 

genererar positiva resultat.71 Likaså kvarstår, vad som bland annat beskrivs av 

Brundtlandrapporten, begränsningar i den teknologi som det moderna samhället innehar. 

Ekologisk modernisering är ingen nutida lösning av miljöproblemen. Så som Herman Daly 

framhäver så kan inte ändliga resurser exploateras snabbare än vad de reproduceras. 

Människans miljöpåverkan måste begränsas till att innefattas av vad naturen tål, 

resursutnyttjande bör begränsas till förräntningen av naturkapitalet. Företags miljötänkande 

och engagemang har i dagsläget och får i framtiden en avgörande betydelse för miljön. 

6.4 Hållbar utveckling 
Genom att begreppet hållbar utveckling har blivit i den utsträckningen vedertaget som det är 

idag lämpar det sig väl som kommunikationsmedel. Hållbar utveckling är ett begrepp som är 

lätt att ta till sig, och som akademiker såväl som lekmän kan behärska. Likt i 

Brundtlandrapporten behövs dock en ökad fokusering på tillfredsställande av de elementära 

behoven, och inte önskningarna. Detta är ett samhällsfokus som kommer att öka i betydelse i 

samband med ökande folkmängd och i samband med att allt fler u-länder närmar sig 

västerländsk standard och konsumtion. Viktigt är att, likt Miljöbalken 1:1, ta fasta på ansvaret 

hos varje samhällsmedborgare. Ett ansvar som även är tilldelat företagsvärlden.  

Hållbarhetskonceptet med de tre dimensionerna, om det brukas av företag, kan 

förhoppningsvis rikta utvecklingen närmre en triple-bottom-line, även om utsträckningen och 

takten för detta är oklar. Hur man väljer att tolka begreppet hållbar utveckling utgör även 

grunden för om man kan uppnå en hållbar utveckling. Likaså får geografisk placering och 

lokal samhällskontext en stor roll i tolkningen av begreppet. Beroende på företags syn på sig 

själva och sitt ansvar får hållbarhetsbegreppet olika verkan för utvecklingen. Önskvärt är att 

företag tar med sin miljöpåverkan i den årliga revisionen, möjliggjort genom till exempel 

tillämpandet av sustainable cost-ansatsen. När företagens syn på sig själva vidgas, ökar likaså 

ansvartagandet. En vida spridd attityd av innovation vore att önska för framtiden. Ökat ansvar 

i kombination med ökade kundkrav och rättslig reglering är likaså funktionella motorer för att 

driva på den önskade utvecklingen. Tillsvidare kvarstår dock hållbar utveckling som en utopi 

och en framtidsvision.  

                                                
71Erica Kronhöfer, muntlig utsago, 2007-03-19. 
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6.5 Standarder för miljöledning 
Det finns en inbyggd tveksamhet till miljöledningssystem, att ett företag bara brukar det för 

att få en grön fasad. Kritiken mot bland annat ISO, att standarden är tandlös, är ej att bortse 

ifrån. Påpekas kan dock att en stor del av kritiken är missriktad. ISO ställer inga krav på 

miljöprestanda. Standarden är en mall för organisation. Det är sedan upp till företagen att sätta 

upp mål och ambition. 

Det finns en sanning i att miljöledning kan vara kostsamt men detta främst som resultat av 

initiala kostnader. Ofta är det initieringen av miljöledning med ISO-certifiering som utgör den 

stora kostnaden, särskilt för småföretag. ISO-standarden för miljöledning har dock tillräknas 

andra fördelar än de långsiktigt ekonomiska, så som organisatoriska, kommersiella och 

kommunikativa. De organisatoriska fördelarna utgörs av att miljöledningen skapar en tydlig 

hierarki som stärker ledarskap och delar ut ansvar. Miljöledning i sig kräver dock i grunden 

ett starkt ledarskap och att företagsledningen är positivt inställd. Ofta är det även just 

ledningen som ger förutsättningarna för hur miljöledningen kommer att utvecklas.  

De kommunikativa fördelarna är en del av syftet med ISO och andra standarder. Genom att 

företag följer en specifik organisatorisk ram förenklas jämförelsen mellan företag. Kraven på 

dokumentation ger företag material för att visa på det goda arbetet. Detta leder på så vis till 

kommersiella fördelar. Standarden ger tydliga organisatoriska fördelar som kan hjälpa små 

företag att få ett strukturerat arbete och hjälper dem att effektivt expandera. Miljöledningen 

enligt rådande 14001-standard skulle dock kunna utvecklas till att bli mer miljöhygienisk. 

Framförd kritik gällande ISO-standarden som bromskloss för proaktivt tänkande, hämmande 

av ytterligare ansvarstagande är likaså värd att beakta. Studien av LB:s Mekaniska Verkstad 

stödjer dessa argument. För stora och för specifika kravsystem kan stjäla resurser, 

engagemang och tid från nytänkande och hindra företag från att se vidare. I debatten runt 

ISO-standarden borde företag och certifieringsorgan oftare diskutera de negativa sidorna. 

Önskvärt vore även ökad debatt inom näringslivet för att utvecklingen inte skall stagnera. 

Politiker och forskare skulle även genom diskussion kunna fastställa vad det nutida samhällets 

tripple-bottom-line bör vara. Utökad rättslig reglering skulle kunna vara en god hjälp för 

framtida miljöarbete hos företag. 
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6.6 Miljöledning som näringslivsverktyg för att bidra till en hållbar 
utveckling 
Vid diskussion av miljöledning och dess drivkrafter, hinder och resultat bör man ha i åtanke 

att verkan blir olika beroende på specifikt företag. Stora och små företag har olika 

förutsättningar och möjligheter. Den strukturella flexibiliteten i ett litet företag ställs mot de 

ekonomiska rörelsemöjligheterna i storföretag. Problematik knuten till arbetet för att stärka en 

dimension är att detta ofta sker på bekostnad av en annan.  

Ett större företag eller en större kund får lättare gehör för krav och förändringar 

uppmärksammas mer av omgivningen. Ett litet företag kan snabbare åtgärda ett icke 

fungerande system och lättare föryngra företagskulturen. Nya kundkrav både från fria- och 

business-to-business-kunder har kommit att förändra företagandet internationellt såväl som i 

Sverige. Den nya företagskultur som växer fram med ökat ansvarstagande har förmodligen 

bara börjat. Kundkrav ökar i samhället och de åtgärder som behövs göras är stora, inte minst i 

neo-kolonialiserade exporterande u-länder.  

Effekten av ett miljöledningssystem hänger samman med vilket spelrum systemet ges och 

vilka möjligheter systemet ges att få verka.  Den hållbara utvecklingen kan dock först uppnås 

i det långsiktiga perspektivet vilket ofta kan glömmas bort. Miljöledning bör likaså ses som en 

form av riskhantering, både för näringslivet och samhället i stort. Kombineras det nya 

ansvarsfulla företagandet med miljöetik i enlighet med Al Gore, då ett antropocentriskt etiskt 

ansvar tas för framtida generationer får detta stor verkan för samhällsutvecklingen. Att lösa 

miljöproblemen gemensamt, internationellt och solidariskt är den väg den svenska regeringen 

har valt, den bana miljöaktivister har tagit historiskt och som bör vara lämpligt för framtiden 

och förenligt med teorier om hållbar utveckling. Tydligt är att en utveckling av samhället 

behövs och troligt är att varken miljöledning eller ekologisk modernisering kan komma att 

motverka degraderingen an vår miljö. Dagens levnadsmönster måste förändras, en utveckling 

som inte kommer att kunna ske över en natt. Att bruka miljöledning med ständig förbättring 

är ett steg på vägen, ett steg mot ett hållbart samhälle och en god miljöhygien. Miljöledning är 

ett verktyg för företag att bidra till en hållbar utveckling. 

Oavsett vad man har för inställning till miljöledning, om man anser det för att vara greenwash 

eller en del i nutida samhällsutveckling, så får det en verkan på omgivningen.  Grönt riskerar 

att bli intetsägande om det ofta saknar vetenskaplig grund och endast vilar på ideologiska 

pelare. Forskning på området skulle kunna komma att motverka mycket av kritiken. Denna 

uppsats kanske i sig kan komma att verka för att styrka och motivera miljöledningssystem 

som verktyg att närma sig hållbar utveckling. 
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7 Summering 

 

7.1 Slutsatser 
• Hållbar utveckling kan endast uppnås genom långsiktigt tänkande. 

• Miljöledningssystem kan åstadkomma ökad lönsamhet genom 

effektiviseringsåtgärder, minskade framtida kostnader genom risksanering samt att 

företagen kan öka eller bibehålla sin marknadsandel. 

• Miljöledningssystem ger även kommunikativa, kommersiella och strukturella fördelar. 

• Miljöledningssystem kan bidra till en bättre miljö om miljöarbetet hos företaget är 

proaktivt. Långsiktigt minskar miljöledning påverkan på miljön förutsatt att total 

produktion inte ökar och företagen arbetar för ständig förbättring.  

• Miljöledning är ett verktyg för företag att bidra till en hållbar utveckling. Miljöledning 

enligt rådande ledningsstandarder tar dock inte samhället ända fram. ISO-standarden 

utgör mer en given struktur för hur arbetet skall ske än en motor för att nå konkreta 

resultat som gynnar miljön. 

• För att ytterligare sprida intresset för miljöledning inom näringslivet och till fler 

småföretag är behovet stort av att fördelarna med miljöledning kommuniceras externt. 

Idag skuggas debatten av en tro på att miljöledning kräver stora investeringar av 

kapital och arbetskraft. I samband med detta glöms fördelar som förbättrad image, 

stabilare struktur, förbättrad intern och extern kommunikation samt minskad påverkan 

på miljö och människors hälsa bort.  

• Små företag har inte samma ekonomiska möjlighet som stora företag att välja gröna 

alternativ och ny teknik. Små företag har dock fördelen att de enklare kan förändra 

företagskulturen och existerande strukturer.  

• Hållbar utveckling som företagskoncept, när ansvar tillräknas företagen, är en positiv 

samhällsutveckling där ett närmande av en triple-bottom-line är möjlig.  

 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har kunnat dras av studien av hållbar

utveckling som framtidsvision och miljöledning som verktyg för företag att närma sig det 

gemensamma målet. Vidare presenteras förslag för framtida studier och

rekommendationer till svenska småföretag. 
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7.2 Vidare studier 
Denna studie har kunnat visa på fördelarna med miljöledning samt de hinder som företag kan 

ta sig förbi genom att använda ett väl anpassat miljöledningssystem. Studien har diskuterat 

framtidsvisionen hållbar utveckling och hur näringslivet kan arbeta för att ta samhället närmre 

en eftersträvad utveckling. Denna uppsats öppnar dock upp för nya frågeställningar. Till 

exempel vad får ett företagsengagemang för effekter på samhället i stort? Kan 

miljöengagemang smitta av sig? Kan nya standardverktyg utvecklas för mer miljöeffektiv 

miljöledning och hur skulle dessa då se ut? Vidare skulle det vara intressant att undersöka 

vilka verksamheter som kan omfattas av miljöledning. Vilka vägar kan samhället ta för att bli 

mer hållbart? Hur kan samhället bemöta sitt konsumtionsmönster och minska 

resursförbrukningen så att resursåtgången ligger inom ramen för naturens bärkraft?  

7.3 Rekommendationer till svenska småföretag 
• Tänk långsiktigt: Uppföljningen av specifika mål bör ske under än längre period då 

det är endast det långsiktiga perspektivet som kan sägas vara en del av hållbar 

utveckling. Kortsiktiga mål kan också kompletteras med långsiktiga. 

• Ta tillvara på alla interna resurser: Att ta tillvara på idéer från samtliga anställda 

kan möjliggöra ökad innovationsförmåga. Att ligga i framkant ger både ekonomiska 

fördelar och konkurrensfördelar. 

• Var välformulerade: Att kunna visa på god måluppfyllelse är ett resultat av passande 

formulering. Var noggrann med formuleringarna i policy och styrdokument. 

• Samarbeta och skapa allierade: Organisationer och andra företag kan vara till stor 

hjälp kommersiellt och genom att sprida kunskap. Samarbete kan minska kostnader 

och förebygga negativa miljökonsekvenser.   

• Bruka benchmarking: Jämförelser kan både ge god reklam och stimulera till ökad 

prestation.   

• Kommunicera: Se till att samtliga får reda på de goda resultaten av miljöledning. Det 

sprider ett intresse för arbetet och uppmuntrar till initiativtagande. 

• Ständigt förbättra: Glöm inte att uppdatera och analysera miljömål och 

policydokument av och till. Våga vara ambitiösa och sätta målen högre.  

• Använd miljöledning: Långsiktigt innebär miljöledning direkta ekonomiska fördelar. 

På kort sikt ger miljöledning strukturella, organisatoriska, kommunikativa och 

kommersiella fördelar. Ett ambitiöst miljöarbete ger även verkan på miljön och ger 

bättre förutsättningar för kommande generationer. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Ordförklaring 
CNC-maskin: Kurvlinjestyrd svar eller fräs. Styrd av dataprogram. 

Benchmarking: Bäst-i-klassen-jämförelser. Att visa upp vem som har åstadkommit de bästa 

resultaten eller visat upp ett gott arbete. 

Ekosystemtjänst: tjänst som ekosystemet ger, exempelvis pollinering av bin. 

Ekosystemvara: Varor som ekosystemet producerar, exempelvis trä.  

Externa intressen: kunder, aktieägare, kreditgivare och exempelvis försäkringsbolag m.fl. 

Integrerade ledningssystem: Ledningssystem som kombinerar flera olika områden, 

exempelvis miljö och säkerhet eller miljö och kvalitet. 

Interna intressen: företagsledningen, de anställda, fackföreningar med flera. 

ISO: International Standardization Organization, den internationella standardiserings 

organisationen. 

ISO 9001: Standard för kvalitetsledning. 

Legotillverkning: Tillverkning efter ritning, på kunds specifikation. 

Metall: Allt annat än stål 

Metallegering: se ovan. 

Miljöprestanda: Resultat på miljöområdet 

Nutek: Verket för näringslivsutveckling. 

Resiliens: 1.)Återhämtningsförmåga alternativt 2.)buffertförmåga. 

Spåner: Spån av metall och stål, avverkat material genom tillverkning 

Styrmedel: Påtryckningsverktyg. Kan till exempel vara ekonomiska, då i form av exempelvis 
skatter eller subventioner. 



 39

9.2 Intervjumaterial, Pilotstudie 
Intervjufrågor till  Coop (Mikael Robertsson), Green Cargo (Erica Kronhöffer), Electrolux 

(Cecilia Nord),  Vattenfall (Maria Rosell),  Astra Zeneca (Kristina Lood).  

 

Intervju � förlaga 
Hej! Jag heter Nicole Herbertsson och läser på Södertörns högskola. 
 
Jag håller på att förbereda mig inför min kommande C-uppsats och tittar nu lite närmre på 
miljöledning och miljöarbete hos olika sektorer och företag i Sverige. Just nu kikar jag på 
attityder till miljöarbetet.  
 
Jag undrar om du har tid ett ögonblick så skulle jag gärna ställa några frågor. 
 
Jag har 7 standardfrågor. Alla kommer kanske därför inte kännas helt relevanta för er, men 
vi kanske kan gå igenom dem snabbt ändå� 
 

1. Vem tog initiativet till Ert miljöarbete och när? 
2. Varför valde Ni att arbeta med miljö och miljöledning? 
3. Vad ser Ni som för- och nackdelar med miljöledning? 
4. Hur har miljöarbetet mottagits inom organisationens olika nivåer? 
5. Vilken typ av ledningssystem har Ni? 
6. Vad har varit det svåraste med miljöarbetet? 
7. Är Ni ISO-certifierade? Varför, varför inte? 

 
 
Tack så hjärtligt, roligt att ni ville ta er tid. 
 
Hej! 
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9.3 Intervjumaterial, C-uppsats 
Intervju med Anneli Frii på LB:s Mekaniska Verkstad i Älvängen, 2007-04-04 
 

• Hur långt tillbaka har ni miljöprestandamätningar? 
• Hur ser ansvarsfördelningen ut hos er rörande miljöarbete? 
• Vilka av era kunder har krav på ISO-certifiering? 
• Har ni några andra miljömärkningsmöjligheter? 
• Vilka är era framtidsmål? 
• Vilken är er nuvarande målsättning? 
• Hur ser er vision ut? 
• Har ni några expansionsplaner? Hur ser de ut? 
• Hur gör ni med avfallet? 
• Vilka är era lagkrav, vilken verksamhet klassas ni som? 
• Vem har gjort er miljöpolicy och MLS? 
• Vilka är era betydande miljöaspekter? Vem gjorde den bedömningen? 

 
Önskan om material rörande: 

• Energiförbrukning 
• Transportkostnader 
• Upphandling 
• Årsredovisning 
• Mål, policy, tidsramar, rutiner 

 
 
Intervju med Anneli Frii på LB:s Mekaniska Verkstad i Älvängen, 2007-05-15 
 

• Hur stor var omsättning för LB:s Mekaniska år 2002, 03, 04, 05 och 06? 
• När erhöll ni ISO- 14001 certifieringen? 
• Vilken form av miljödiplomering hade ni innan? 
• Vilken är er nuvarande elleverantör och till vilket pris? 
• Hur många anställda hade ni 2002, 03, 04, 05 och 06? 
• Hur många enheter producerades 2002, 03, 04, 05 och 06? 
• Hur många var produktionstimmarna under samma år?  
• Hur mycket får ni betala för att bli av med det brännbara avfallet? 
• Kan ni komma med förslag om material eller metod för beställd produkt? 
• Hur stor frihet har ni som underleverantör? 
• Vad är REPA-registret? 
• Vad har ni för syn på gällande ISO-standard? 
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9.4 Styrdokument, LB:s Mekaniska Verkstad 
Miljöpolicy 

�LB:s mekaniska verkstads miljöarbete skall kontinuerligt verka för att förebygga 

miljöförorening genom att: 

• Arbeta med ständiga förbättringar genom att följa upp fastställda övergripande och 

detaljerade miljömål.  

• Alltid söka efter material, komponenter och lösningar som innebär minsta möjliga 

miljöpåverkan utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningarna.  

• Arbeta för att minimera miljöpåverkan från verksamhetens kemikalieanvändning och 

avfall samt att minska påverkan från verksamhetens transporter.  

• Uppfylla de krav som ställs på verksamheten i lagar, förordningar och genom andra 

miljökrav från kunder och myndigheter.  

• Öppet redovisa och föra ut till anställda och allmänhet, företagets miljöpolicy och 

miljöarbete.  

Dessutom ska LB:s mekaniska verkstad arbeta för att påverka kunder och leverantörer att ta 

samma ansvar inom miljöområdet.� 

 

Övergripande miljömål 

• Minska miljöpåverkan uppkommen av avfall från verksamheten 

• Ingen påverkan på människors hälsa eller miljön orsakad av vår kemikaliehantering 

• Minska den totala miljöpåverkan orsakad av våra transporter 

• Minska vår energianvändning från icke förnyelsebara energikällor 

 



 42

Arbetsmiljöpolicy 

�LB:s Mekaniska ska arbeta för en god arbetsmiljö genom att värna om sina medarbetare, 

förebygga fysisk ohälsa och olycksfall i arbetet men även vara uppmärksamma på 

psykosociala risker och medarbetarnas psykiska välbefinnande.  

 

LB:s Mekaniska Verkstad ska åstadkomma detta genom att: 

• Kontinuerligt utbilda personal och skapa insikt i arbetsmiljöns betydelse.  

• Uppfylla de krav som ställs på företaget i lagar och förordningar som berör 

arbetsmiljöarbete.  

• På ett systematiskt sätt tillämpa ett arbetsmiljöarbete som på ett tidigt stadium fångar 

upp, åtgärdar samt förebygger risker i arbetsmiljön.  

• På ett öppet och konstruktivt sätt samarbeta inom företaget.  

• Optimera produktionen genom att med modern produktionsteknologi och effektivitet i 

handlande bidra till samstämmighet mellan hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. � 

 

Jämställdhetspolicy 

• Möjligheter till utbildning, utveckling och utsikter till befordran skall vara oberoende 

av kön.  

• Sexuella trakasserier får ej förekomma på företaget.  

• Löneskillnader på grund av kön skall ej förekomma.  

Varken män eller kvinnor skall på något sätt vara förhindrade att utnyttja sin rätt till 
föräldraledighet.72  
 
 

                                                
72 LB:s Mekaniska Verkstad 
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9.5 ISO 14001-standardens krav 
Enligt rådande ISO-14001-standard skall miljöledning innefatta följande:  

• Policy innehållande åtgärder för att följa eventuella lagkrav och andra krav, baserad på 

verksamheten och som ämnar till ständig förbättring. 

• Identifiering av miljöaspekter samt skapa rutiner för att bevaka dessa som hålls ständigt 

aktuella. 

• Känna till lagar och andra krav och ha rutiner för att ständigt bevaka de krav som finns i 

relation till de betydande milöaspekterna. 

• Mål och handlingsplaner för att förebygga negativ miljöpåverkan, inkluderande 

ansvarsfördelning. Miljömålen skall om möjligt vara mätbara. 

• Ha en tydlig organisation utsedd av högsta ledningen som ser till att resurser, teknik och 

specialkompetens tillhandahålls 

• Tillhandahålla utbildning så att personal förstår att en förbättrad insats har en god verkan 

på miljön. De som arbetar skall ha kännedom om policy, rutiner, krav och miljöaspekter. 

• Kommunicera internt och externt samt ha rutiner för detta. 

• Dokumentation av miljöpolicy, miljömål, miljöledningssystemets omfattning och 

redovisning av arbetet. 

• Bruka dokumentstyrning och ha tydliga och enkla rutiner för detta. 

• Ha en tydlig verksamhetsstyrning av de olika processerna. 

• Ha en nödlägesberedskap och agera för att förhindra negativ miljöpåverkan. Övningar 

skall utföras inom organisationen. 

• Övervaka och mäta, med hjälp av rutiner och bevara redovisning av detta. 

• Efterleva lagar och andra krav, ha rutiner för att var uppdaterad gällande krav och 

dokumentera efterlevnaden.  

• Undersöka avvikelser, korrigera och förebygga dessa, med hjälp av rutiner. Åtgärder för 

att hantering skall vara anpassade för avvikelsens omfattning.  

• Ha redovisande dokumentation. Rutiner skall finnas för upprättande, införande, 

underhållande, arkivering och skyddande samt gallrande av dokument.  

• Genomföra internrevision med planerade intervall, objektivt och opartiskt. 

• Högsta ledningen skall regelbundet göra en genomgång av miljöledningssystemet med 

möjliga förändringar.73   

                                                
73 Piper, L. et al. (2004) Sid. 38-49 


