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1 Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva i vilken grad företag som är ISO 14001 certifierade även 

implementerar sina miljömål i sina affärsidéer och visioner. Empirin är samlad från 50 företag 

som är ISO 14001 certifierade.  

Enligt empirin som analyserades var det 25% av företagen som förespråkade sitt miljöarbete i 

visionen och 20% hade inkluderat sina miljömål i sin affärsidé. Alla hade däremot utarbetade 

miljöstrategier som grundade sig antingen på miljömål, miljöpolicys, miljöprinciper m.m. I 

det stora hela såg strategin liknande ut oavsett bransch och verksamhet.  

Utgångspunkten i vår teori var att visionen skall ange framtida riktlinjer åt företag och ge 

ramar för affärsidén, mål och strategier. I praktiken såg det annorlunda ut. Bara faktumet att 

vissa företag saknade information om deras vision eller affärsidé säger oss att det inte är en 

självklarhet för alla att utgå ifrån det när man exempelvis grundar för företagens mål och 

strategier. 

Vi kan också dra slutsatsen att det inte finns någon skillnad i resultatet som är beroende av 

företagens omsättning. Å andra sidan kunde vi se skillnader då vi jämförde resultatet mellan 

vissa branscher, medan resultatet inte skiljer sig avsevärt mellan resten av branscher. 
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3 Introduktionskapitel 

3.1 Bakgrund 

Heide, Johansson och Simonsson(2005) har i sin litteratur presenterat en triangelformad 

modell vars topp representerar vision och därefter följer affärsidé, mål och strategi i en 

fallande ordning. 

De och många fler inom företagsekonomin menar att ett företag i regel har en vision som är 

som en ledstjärna för organisationen och visar åt vilket håll företaget skall utvecklas samt ger 

riktlinjer för affärsidé, mål och strategi. Efter visionen kommer affärsidén som är en mer 

konkret tolkning av företagets vision. För att sedan uppfylla affärsidén skapar företagen 

huvud- och delmål som sedan följs av en strategi med fasta handlingar för hur man i sin tur 

skall uppnå dessa. Enligt Allen(1995) så kan en otydlig vision i ett företag leda till förvirring 

och kaos i organisationer. De ansvariga vet då inte i vilken riktning organisationen går mot 

och varken kan eller känner sig motiverade att fatta beslut som leder organisationen i rätt 

riktning.  

ISO eller International Organization for Standardization är en av fler utvecklare av 

internationella standarder i världen och dess produkt ISO 14001 är ett generellt 

miljöledningssystem som är allmänt erkänd och går att tillämpa på flera olika organisationer 

inom olika branscher. Med denna standard ser man över både direkta och indirekta påverkan 

av miljöaspekterna i organisationer och arbetar aktivt med att förbättra miljöprestanda för att 

nå olika miljökvalitetsmål. Själva miljöledningssystemet handlar om att organisationen går 

igenom en process med miljöpolicy, planering, genomförande, uppföljning och förbättring av 

miljöarbetet. 

Företagen som skapat sin vision måste äga, tro och leva den varje dag hela dagen det vill säga 

”Walk the talk”. Frågan är om miljöledningssystemet ingår i visionen och om den inte gör det 

hur lyckas då företag med att skapa en gemensam riktning för beslutsfattning och handling 

som främjar de miljömål som man satt.  
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3.2 Problemformulering 

Företagens roll i dagens moderna samhälle är betydande, då deras verksamhet kan påverka 

dess omgivning och omvärlden i allt högre grad, med synnerhet de allra största företagen vars 

samhällsroll inte bör underskattas.  

Detta faktum har gjort att företagens miljöansvar har aktualiserats under senare år och kraven 

på deras miljöarbete ställs av både lagstiftaren, massmedia och marknaden i form av kritiskt 

granskande och ifrågasättande konsumenter. 

I Sverige är det mer än 4000 organisationer som har valt att certifiera sig enligt ISO 14001 

och denna standard används även som utgångspunkt i flera organisationer vad gäller deras 

miljöarbete enligt SIS (Swedish Standards Institute). 

När företagen får sin ISO 14001 certifiering så innebär detta att de i samband med denna 

skapar olika miljömål i alla enheter av företaget samt en följande strategi för hur dessa mål 

skall uppnås. Hur fungerar då Heide, Johansson och Simonssons teoretiska modell angående 

vision, mål och strategi? Finns det en hierarkisk ordning med utgångspunkten i visionen? När 

miljömålen och strategin tillkommer med certifieringen, vad innebär det för den teoretiska 

modellen? Påverkar detta företagens vision och affärsidé på så vis att de anpassas och 

omformuleras efter de nya miljömålen? 

Med denna studie vill vi undersöka hur stor andel av ISO 14001 certifierade företag 

implementerar miljöaspekten i sin vision och affärsidé. Vi vill även undersöka om det finns 

något samband mellan implementering och företagens omsättning samt om det finns 

skillnader mellan branscher. 

3.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva i vilken grad företag som är ISO 14001 certifierade 

implementerar miljöaspekten i sin vision och/eller affärsidé. 

3.4   Referensram 

International Organization for Standardization  

International Organization for Standardization är en av fler utvecklare av internationella 

standarder i världen. I Sverige, enligt Swedish Standards Institute, används ISO 14001 

standarden även som utgångspunkt i flera organisationer vad gäller deras miljöarbete. Enligt 
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dem är Sverige också världsledande vad gäller antalet ISO 14001-certifierade företag i 

relation till folkmängd och vår ekonomiska omfattning.   

De flesta ISO-standarder är specificerade kring en specifik produkt, men ISO 9001 som är en 

kvalitetsstandard och ISO 14001 som är en miljöstandard är båda generiska. Detta innebär att 

man kan tillämpa dessa standarder på alla organisationer oavsett storlek eller bransch. Just 

ISO 14001 innehåller en generell kravspecifikation för att genomföra ett miljöledningssystem. 

Detta innebär att man ser över både direkta och indirekta påverkan av miljöaspekterna i 

organisationer och arbetar aktivt med att förbättra miljöprestanda för att nå olika 

miljökvalitetsmål. (SIS:s hemsida) 

  

3.5 Avgränsningar 

Empirin kommer endast från företag som är ISO 14001 certifierade och det är 50 företag som 

vi har valt att undersöka. Företagen kommer från nio olika branscher som fanns bland de 

certifierade på listan. De branscher som empirin baseras på är livsmedel, detaljhandeln, 

energi, olja, försäkring, stålindustrin, transport, logistik och bygg. 12 utav dessa 50 företag har 

blivit intervjuade utöver analysen av vision och affärsidé, där informanter i ledande positioner 

med hög kännedom om företagets miljöarbete valdes ut.    

4 Metodkapitel 

Materialet är mestadels av kvalitativ karaktär med bland annat intervjuer och textanalys, där 

avsikten är att klarlägga i vilken grad genomsyrar ISO-certifierade företag miljöstandarderna i 

sin vision och/eller affärsidé. Delen som är av kvantitativ karaktär används för att statistisk 

undersöka om det finns samband mellan implementeringen och företagens omsättning samt 

om det finns skillnader mellan branscher. Studien framställs med 12 företag som en 

fördjupning av en bredare panelstudie med sammanlagt 50 företag. 

4.1 Tillämpning av metoden 

Från en lista över företag som var certifierade med miljöstandarden ISO14001 valdes 50 

stycken ut ur nio olika branscher som var frekvent representerade på listan (se bilaga 2). 

Dessa branscher är livsmedel, detaljhandeln, energi, olja, försäkring, stålindustrin, transport, 

logistik och bygg. Varje bransch har från 3 till 12 stycken företag och anledningen till den 

stora skillnaden i antal är på grund av att i vissa branscher, som till exempel oljebranschen, 
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finns det färre företag överlag i samhället och därav endast 3 i vår empiri, medan i 

livsmedelsbranschen finns det fler antal företag representerade vilket gör att det blir lättare att 

få fler företag som underlag för data. Medelvärdet ligger däremot på ungefär 4-5 företag per 

bransch.   

Av dessa 50 företag har en djupare studie gjorts med 12 företag i form av intervjuer med 

personer som har positioner inom företaget där de har en god översikt vad gäller 

miljöledningssystemet, företagets vision, affärsidé och miljöstrategi. Detta eftersom de skulle 

ha adekvata och goda kunskaper inom området som studien handlar om. Intervjumallen består 

av både beskrivande, tolkande och teoretiska frågor. Detta var för att få så uttömmande svar 

som möjligt och få en större bild över företagens syn och arbete kring miljöfrågorna. Intervjun 

består av delvis strukturerade och öppna frågor för att informanten själv ska kunna svara på 

frågorna med egna ord. En intervjuguide skapades för att både generera en standardisering 

och flexibilitet i datainsamlingen. Vår intervjuguide rör sig kring teman kring deras vision, 

affärsidé, strategi och även allmänt om deras miljöarbete.  

I studien används även en textanalys på hemsidor av samtliga 50 stycken företag där vi söker 

efter information om deras vision och affärsidé. Vi skapar oss då först ett helhetsintryck av 

texterna och därefter gör vi en kodning där vi letar efter nyckelord som handlar om företagets 

miljöarbete eller miljömål som exempelvis hållbarhet, långsiktighet, natur och självklart där 

ordet miljö finns inbakat. Sedan kommer vi att göra en analys av materialet där vi utför 

jämförelser mellan de olika branscherna för att se hur implementeringen avviker mellan dessa. 

Vi undersöker även om implementeringen av miljöaspekten i företagens visioner och 

affärsidéer skiljer sig med avseende på deras omsättning. Dessa två frågor besvarar vi med 

hjälp av beräkning av en konfidensintervall som används vid statistiska undersökningar. 

I empirin samlar vi in material om företagens visioner, affärsidéer och även hur deras strategi 

inom miljöarbete ser ut. Vid analysen utgår vi ifrån vår teori om implementering av ISO 

14001 i vision, affärsidé och strategi som ni kan läsa mer om i nästa kapitel. Vi vill också 

poängtera att på strateginivån i teorin avgränsar vi oss till enbart miljöstrategier hos företagen. 

Det är således just miljöstrategin som tillämpas på teorimodellen, då vi anser att det skulle 

vara överflödigt och ej relevant att ta upp och undersöka företagens allmänna strategier. 
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4.1.1 Datainsamling 

Utöver data som kommer från företagens hemsidor har datainsamlingen även skett genom 

intervjuer med personer inom företag som har hög kännedom om företagets miljöarbete samt 

genom diverse broschyrer om deras miljöarbete som företagen bidragit med. 

4.1.2 Intervjumetod 

Intervju metoden var av klassisk karaktär där en i förväg delvis strukturerad och fastställd 

intervjuplan med möjlighet för nya frågor användes. Under intervjun fanns det möjligheter till 

eventuellt nya och öppna frågor men fortfarande följdes en mall med några centrala frågor så 

att studien blir jämförbar. Flest intervjuer skedde via mejl kontakt, då det endast var två som 

hade tiden att träffas personligen. Detta är också för att kunna ge andra alternativ till 

informanter som kan anse att det tar för mycket energi och tid att utföra intervjuer i ett möte. 

Vi valde att i detta fall ställa samma frågor för att få jämförbara svar att sedan analysera.  

Vid mötena spelades intervjuerna in med digital ljudinspelare för att sedan kunna analysera 

materialet i lugn och ro. Risken finns i annat fall att man går miste om väsentlig information 

vilket i sin tur kan leda till feltolkningar. Efter intervjuerna sammanställdes data i skriftlig 

form och analyserades därefter tillsammans med den övriga informationen från informanterna 

som svarade via e-post. Många av de intervjuer som blev besvarade via e-post hade även 

svarsbortfall i vissa frågor då de inte bemödat sig att svara på samtliga. I dessa fall har ingen 

återkoppling gjorts till informanten utan på grund av tidsbrist sammanställdes det material 

som fanns tillgängligt. Komplettering av analyserna gjordes även med data från respektive 

företags hemsidor och årsredovisningar. 

Företag Intervjumetod 

Fazer Food Services AB Personlig Intervju 

KappAhl AB Personlig Intervju 

Arla Foods AB E-post 

Anonym bygghandelskedja E-post 
Vattenfall AB E-post 

Fortum AB E-post 

Preem AB E-post 

KPA AB E-post 

Seco Tools AB E-post 

Schenker E-post 

Luftfartsverket E-post 

PEAB Sverige AB E-post 
Tabell 1. Översikt med intervjuade företag och metod 
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4.1.3 Urval 

Ett 20-tal företag valdes slumpvis ut från en företagslista där alla är certifierade enligt ISO 

14001. Telefonkontakt togs med dessa där vi frågade efter miljöchefen eller någon 

miljöansvarig. Frågan löd ifall de skulle vilja ställa upp i denna undersökning, intervjuer 

bokades in eller så erhölls en e-post adress för att mejla frågeställningarna. 12 företag deltog i 

vår studie av de vi tillfrågat. Informanterna i intervjuerna hos de 12 företagen har sålunda 

positioner inom organisationen där de antingen har ansvar eller är delaktiga i 

miljöledningssystemet. 

Därefter behövde vi välja ytterligare företag för att få ett bredare underlag för undersökningen 

och i vårt strategiska val låg intresset av att få med företag från så många olika branscher som 

möjligt på grund av att ISO 14001 är ett generellt miljöledningssystem. Därav valde vi ut nio 

frekvent återkommande branscher som en utökning av de branscher vi tidigare hade. 

 Sammanlagt ingår 50 företag fördelade på 9 olika branscher i undersökningen. För att vår 

analys ska ge en mer korrekt återspegling valde vi proportionellt fler företag från branscher 

som hade fler företag representerade och därav har vi en ojämn fördelning av företag mellan 

branscher. Det gick således inte att få en jämn och fin fördelning med antalet företag som 

finns representerade på listan och därför ser selektionen ut som den gör. 
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5 Teorikapitel 

5.1 Teoretiska modeller 

5.1.1 Vision, mål och Strategier 

Denna modell av Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson står för ledning av 

värderingar och idéer och konkretisering av abstrakta idéer till praktiska genomföranden inom 

ett företag eller organisation. Vi utgår ifrån att förhållandet mellan nivåerna har en hierarkiskt 

fallande ordning enligt bilden nedan. Vidare förutsätter vi att de har de en relation där den ena 

beror av den andra, där gemensamma grundföreställningar och mål binder de samman. 

Fokuset i studien ligger på triangelns topp, dvs. företagens visioner och affärsidéer. 

Triangelns två nedersta nivåer har vi slagit ihop för att förenkla och strukturera upp enligt 

våra avsikter med undersökningen. Viktigt att betona att vi valde att benämna det tredje 

elementet för miljöstrategi under tillämpningen av teorin då vårt syfte handlar just om 

förankringen av miljöfrågor/miljömål i de olika elementen hos företag. Det intresserar oss att 

se hur företag som är certifierade enligt ISO 14000 disponerar miljöaspekten över dessa tre 

element och om det finns en röd tråd som binder dessa samman. De tre elementen är således 

vision, affärsidé och strategi och vi förväntar oss att dessa ska finnas med i företag med 

självaktning.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision

Affärsidé

Mål

Strategier

ISO 14001 
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Visionen handlar om hur man vill att organisationen skall utvecklas, se ut i framtiden för att 

motivera och engagera de anställda samtidigt som den ger ramar för affärsidén, målen och 

strategin.  

Affärsidén anger således mer konkret hur företag planerar att utvecklas i förhållande till sin 

vision.  

I en organisation har man oftast flera olika mål i olika nivåer, vissa kan vara kortsiktiga och 

andra långsiktiga men alla handlar om vad som är viktigt att uppnå.   

Strategin är i detta fall en övergripande samordning av organisationens viktigaste mål, 

riktlinjer och aktiviteter med flera strategier på olika nivåer. (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2005) 

5.1.2 Vision 

En vision kan både ange hur man vill att kunder uppfattar företaget eller i vilken riktning 

framtiden det skall utvecklas. Det är ett framtida önskvärt tillstånd som beskriver vart 

företaget är på väg och dess mål. Man kan säga att en vision har minst tre funktioner. Den 

skall vara legitimerande i den mening att den ska ge en pålitlig och seriös bild av företaget till 

intressenter och samhälle, den anger en ambitionsnivå genom att sätta ramar för arbetet med 

affärsidén och strategin inom företaget och ger individerna en roll i företaget som ger dem 

motivation och identifikation med det. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005 )  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén så ger visionen en överblick över hur ett företag ser ut och 

vart det är på väg, i och med att ISO 14001 skall genomsyra hela organisationen och dess 

verksamhet så kan man tycka att den även borde få utrymme i företagens vision. För om nu 

visionen skall fylla alla dessa funktioner som vi nämnde i stycket ovan är det då inte viktigt 

att ha med miljöaspekten för att få ett vägledande i miljöarbetet hos företaget? 

En bra vision erkänner även att det blir vissa uppoffringar om man följer denna men att det 

lönar sig i längden och att man i framtiden tjänar på det. ( Kotter, 1998) 

5.1.3 Affärsidé 

Man kan säga att affärsidén är ett konkret svar på hur företaget kommer att utvecklas i 

samband med sin vision. Den kan även innehålla differentiering av ens eget företag från de 

andra, etiska riktlinjer och hur man vill uppfattas av omgivningen. Så affärsidén kan innehålla 



13 

 

många olika aspekter beroende på vad man tycker är viktigt att framhäva. Affärsidéns främsta 

uppgifter är att ange företagets riktning och klargöra attityder säger Roos (1998) m fl. 

Eftersom affärsidén ska spegla visionen men på ett mer realistiskt plan och visionen enligt 

ovan bör innehålla en miljöaspekt så kan man anta att även den bör finnas med i affärsidén. 

Ur affärsidén härleder man sedan ut både kortsiktiga och långsiktiga mål för att uppfylla den. 

De företag som certifierar sig med ISO 14001 har alla miljömål som är ett av de delmålen 

som skall uppfyllas för att nå affärsidén. Sedan gör man strategier för att veta hur man skall 

uppnå dessa mål, det är en plan för hur företaget skall arbeta. Den kan såsom affärsidén även 

den skilja sig avsevärt mellan företag beroende på hur affärsidén och visionen utformas.  

5.1.4 Strategi 

När man arbetar fram ett företags strategi så börjar man med att bryta ner företagets huvudmål 

som innehåller företagets precisering och operationalisering av företagets vision och affärsidé 

till olika delmål. Man använder strategin för att huvudmålen skall uppnås och delmålen riktar 

sig mot olika organisatoriska delar som kvalité, miljö, försäljning, kostnader m.m.  (Ax, 

Johansson, Kullvén, 2001) 
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6 Empiri 

6.1 Resultatredovisning  

Empirin är insamlad från 50 företag som vi har delat in i 9 olika kategorier utefter deras 

bransch (se bilaga 2). Av dessa företag var det 12 stycken som vi gjorde en djupare 

textanalys, varav ett byggföretag föredrog att vara anonyma i undersökningen. I detta kapitel 

presenterar vi först dessa 12 företags visioner, affärsidéer och miljöstrategier. Då ett företags 

strategier är väldigt utarbetade och handlar om många allmänna mål, valde vi som vi tidigare 

nämnt att fokusera på just miljöstrategin. Vi lägger även upp ett visst material våra 

intervjufrågor och för övrigt kommer materialet från deras hemsidor. Därefter presenteras 

uträkningar med hjälp av konfidensintervallet tillsammans med tabeller där informationen 

togs ifrån. Frågorna som undersöks är om det finns en skillnad som beror på företagens 

omsättning samt om det finns skillnader mellan branscher. 

6.1.1 Livsmedelsbranschen 

6.1.1.1 Fazer Food Services AB 

Vision 

”Att vara det ledande måltids- och serviceföretaget på definierade marknader och att vara ett 

företag som våra medarbetare, kunder, gäster, ägare och samhället är stolta över.”  

Affärsidé 

”Fazer Food Services är ett ledande företag som med omtanke, effektivitet och hög kvalitet 

erbjuder måltidstjänster och konferenslösningar till privata och offentliga kunder.”  

De kan inte säga att själva miljövänligheten bokstavligt finns med i affärsidén, men att den 

ingår i biten ” hög kvalitet” där det också finns en miljöaspekt. 

Att servera ekologiska varor går emot de klassiska ekonomiska målen och ägarkraven. Deras 

kunder är inte heller alltid intresserade av att betala mer för en måltid som är ekologisk och 

därför måste de balansera detta genom att kanske inhandla andra produkter som är billigare 

för att komplettera de ekologiska varorna.  

Miljöstrategi 

Deras miljöpolicy innebär i det stora hela att de ska spara på naturresurserna, ej slösa med 

vatten och energi samt minimera avfallet och återvinna. 



15 

 

Exempel på miljömål: 

 Ledande inom miljöfrågor inom sin bransch. 

 Trygg mat (bra råvaror). 

 Minskning av transporter. 

 

Det som är viktigt för företaget beskriver dem i ett ledningssystem och den grundar sig på 

krav ifrån kunder, lagar och ägare. De arbetar med råvaror till mat och det är i sig en väldigt 

miljöbelastande verksamhet därför har de valt att använda sig av en internationellt erkänd 

standard för att inget skall falla mellan stolarna. Anledningen till att de använde sig av ISO 

14001 är just för att den är allmänt känd. Certifikatet som de har i dagsläget gäller endast för 

de delar i verksamheten där de tidigare hade kundkrav, men i och med att deras 

ledningssystem gäller för hela verksamheten är deras mål att inom kort att certifiera alla delar.  

Varje år gör de en affärsplan och aktivitetslista, där finns utbildningar, leverantörer 

marknadsplaner med. Just nu är de i den fasen att de gör en nulägesanalys och ser hur det ser 

ut, hur de vill uppfattas och vart de vill ta vägen. Utifrån det arbetar de fram en policy, mål 

och sedan arbetsrutiner för att nå de uppsatta målen. Nu ska de göra revisioner runt om i de 

olika enheterna och därefter göra en sammanställning för att kunna följa upp miljösystemet. 

För dem är de tre främsta miljöbovarna i deras verksamhet som nämnts tidigare själva 

råvarorna, sedan kommer energiförbrukning och transporter i fallande skala. För att minska 

miljöbelastningen så har de en receptbank efter årstid, som är kopplad direkt till inköparna 

som kan handla fler råvaror efter säsong. Sedan har de en krav specifikation till sina 

leverantörer som handlar om kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet där de vill att 

leverantörerna ska uppfylla denna, ibland så kan de inte uppfylla alla krav men då får man ta 

det i en enskild diskussion och se hur man ska gå vidare. 

(Charlotte Casserfelt, Miljö- och Kvalitetschef på Fazer Food Services AB) 
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6.1.1.2 Arla Foods AB 

Vision 

"Vi ska vara det ledande mejeriföretaget i Europa genom att skapa mervärden och ett aktivt 

ledarskap på marknaden för att uppnå högsta möjliga mjölkpris." 

Mission 

"Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som 

skapar inspiration, trygghet och välbefinnande." 

 (Arla Foods hemsida) 

Miljöstrategi 

Exempel på miljömål: 

 De tre nyckelorden inom deras produktutveckling är sundhet, smak och ekologi. Vad 

gäller ekologi så skall de bevara sin position som det största ekologiska mejeriet, de 

ska lansera 30 nya ekologiska produkter och även fortsätta med rekryteringen av 

ekologiska mjölkbönder.  

 Expandering av marknaden för vassle genom att komma in på den Amerikanska 

marknaden med en lokal produktion där och även samarbeta med Europeiska länder 

som Frankrike och Norge. 

 Minska koldioxidutsläppen med 25 % fram till år 2020.  

Deras miljöarbete består i att minska miljöpåverkan hos deras produkter, anläggningar, 

minska material och resursförbrukning, återvinna så mycket så möjligt av spill, uppmana och 

uppmuntra leverantörer att erbjuda produkter som matchar deras miljökrav, leva upp till 

intressenternas och myndigheternas förväntan genom miljöansvar och bidra till att sänka den 

globala uppvärmningen genom att minska växthusgasutsläppen. (Arla Foods hemsida) 
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6.1.2 Detaljhandelsbranschen 

6.1.2.1 KappAhl AB 

Vision  

”KappAhl skall bli den ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden för kundgruppen 

30–50 år.” 

Affärsidé 

’’Prisvärt mode för många människor’’ 

Miljöstrategi 

Exempel på miljömål: 

 Ökade krav och kontroll hos leverantörer vad gäller vattenrening vid produktion av 

garn och tyger. 

 Klimatkompensera tjänstemännens flygresor genom satsning på vindkraftsprojekt. 

 Transportsamarbete med fler klädkedjor. 

(KappAhls hemsida) 

De har valt att lägga sin produktion på fristående leverantörer och har därför höga krav på 

dem vad gäller att följa kraven kring miljö- och hälsomärkningar som de arbetar utifrån. År 

1999 blev de Sveriges första modekedja att certifiera sig med ISO 14001.  

Deras miljöpolicy handlar om att alla deras medarbetare skall visa miljöhänsyn i sina beslut, 

att de ska arbeta med förbättringar i samverkan mellan kunder och leverantörer, de ska 

uppfylla lagar och förordningar med god marginal och att de har en öppen kommunikation om 

sitt miljöarbete.  

Deras största miljöpåverkan ligger främst kopplad till tillverkningen av garner, tyger och 

varutransporterna. För ett par år sedan arbetade de med att förbättra vattenreningen hos sina 

leverantörer vid våtprocesserna och de gör även kontroller där de mäter koldioxidutsläppen 

från deras varutransporter. En annan sak som de gör är att det klimatkompenserar sina 

tjänsteresor med flyg genom att investera i vindkraftverk. (Anonym informant från KappAhl) 
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6.1.2.2 Bygghandelskedja 

Vision 

”Vi skall aktivt medverka till ett sunt byggande och boende.”  

Affärsidé 

”Bygghandelskedjan ska till proffskunder erbjuda lösningar kring byggprodukter som leder 

till att öka deras konkurrenskraft på marknaden. Till konsumentmarknaden ska vi erbjuda 

kunskap i form av rådgivning, samt breda och konkurrenskraftiga byggrelaterade lösningar.” 

Miljöstrategi 

Exempel på miljömål: 

 Öka försäljningen av miljömärkta produkter med 10 % fram till 2010. 

 Minska energiförbrukningen i kWh i verksamheten relativt den totala försäljningen i 

MSEK med 10 % 2010 mot 2000 (kWh/MSEK). 

 Minska transportkostnad i MSEK (indexerat till 2004 års kostnadsnivå med dieselpris 9,0 

Kr/liter) relativt omsättningen på utkörda transporter i MSEK med 5 % 2010 mot 2004. 

 

(Bygghandelskedjas hemsida)  

Främsta anledningen till att de skaffade ISO 14001 var för att de hade ett krav från en stor 

kund att de skulle certifiera sig ifall de önskade samarbete med denne. De har inte 

implementerat detta miljömål i vare sig visionen eller affärsidén enligt vår informant från 

företaget. (Informant från Bygghandelskedja) 
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6.1.3 Energibranschen 

6.1.3.1 Vattenfall AB 

Vision 

”Att vara ett ledande europeiskt energiföretag” 

Affärsidé 

”Att utveckla kundernas konkurrenskraft, miljö och livskvalitet genom effektiva 

energilösningar och service i världsklass.” 

(Vattenfalls årsredovisning 2009) 

Miljöstrategi  

Exempel på miljöpolicy: 

 Att bedriva sin verksamhet med öppenhet, effektivitet och ansvarstagande.  

 Att göra sitt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker vid 

sina investeringar baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och 

ekonomi.  

 Att arbeta för att öka sin användning av energikällor som medför låga utsläpp av 

koldioxid och andra ämnen.  

 (Vattenfalls hemsida) 

Vattenfalls strategiska utveckling lyder ”Making electricity clean”.  

”Den fokuserar på resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och 

bevarade/förbättrade ekosystemtjänster. Det vill säga utsläpp och påverkan på 

biologisk mångfald.”(Caroline Setterwall, Vattenfall AB)  

ISO 14001 har de haft i ca 10 års tid och den främsta anledningen till att de skaffade 

miljöledningssystemet var för att de själva hade en önskan om att få ordning och reda i 

miljöarbetet.  

Ute i verksamheterna sätts själva miljömålen och de handlar främst om utsläppsminskningar, 

minimering av miljörisker, effektivisering, avfallsåtervinning m.m. De arbetar med att få in de 

allra viktigaste miljömålen i de olika arbetsplanerna som de har för verksamheterna för att de 
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är affärsplanerna som de skall efterfölja. Alla verksamheter ska sedan själva följa upp sina 

mål och sedan gör de en gemensam bedömning efter detta. (Caroline Setterwall, Vattenfall) 

 

6.1.3.2 Fortum AB 

Vision 

”Att vara förebilden för Kraft- och värmebolag och en föregångare inom hållbar utveckling.” 

Affärsidé 

”AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad erbjuder konkurrenskraftiga kund- och 

miljöanpassade energilösningar för fastigheter, industrier och kommuner i Sverige.” 

Miljöstrategi  

Exempel på miljöprinciper: 

 De tillämpar certifierade miljöledningssystem i all deras verksamhet.  

 De använder naturresurser på ett effektivt och resurssnålt sätt.  

 De främjar återanvändning och återvinning av biprodukter och avfall.  

Anledningen till att de skaffade ISO 14001 certifiering är mest på grund av att man får högre 

effektivitet i processarbetet, mindre avfall och större nytta av resurs och material, ökat 

förtroende och högre kompetensnivå i företaget. Lagkraven på egenkontroll kräver även idag 

att de har ett strukturerat och dokumenterat system för att identifiera, målsätta och styra deras 

viktigaste miljöfrågor. Det är lättare att kommunicera miljöarbetet till deras kunder som 

kräver att de har högt miljömedvetande. 

Kundernas efterfrågan, samhällets styrsystem och Fortum Värmes satsningar leder 

sammantaget till en hållbar värmeförsörjning som är: 

 Resursneutral - All värme utvinns i första hand ur "energi som annars går till spillo" 

och i andra hand ur hållbara uttag av förnybar energi. 

 Klimatneutral - Klimatpåverkan minimeras i första hand genom utbyte till 

klimatneutrala bränslen, återstående utsläpp neutraliseras.  
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I allt högre grad värmer de Stockholm med värmeenergi som frigörs när vi producerar el med 

förnybar eller återvunnen energi. Elproduktionen skall fördubblas vilket ger en global 

klimatnytta på ca 1 miljon ton CO2 per år. (Ulf Wikström, Fortum AB) 

 

6.1.4 Oljebranschen 

6.1.4.1 Preem AB 

Vision 

”Preem leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle” 

Affärsidé 

”att skapa ett ökat värde för våra kunder och samhälle, genom att utveckla och tillhandahålla 

miljöanpassade energi- och fordonsbränslen, till konkurrenskraftiga priser.” 

(Anneli Björnsson Forslund, Preem AB) 

Miljöstrategi  

Exempel på miljömål: 

 Ställa om raffinaderierna från oljeraffinaderier till bioraffinaderier. 2011 ska 10 

procent av råoljan i produktionen av svensk diesel ha bytts ut mot biomassa. 

 2011 ska låginblandas 10-30 procent förnybara komponenter i våra drivmedel. 

 Öka användningen av överskottsvärme från raffinaderierna. 

 (Preems hemsida) 

Deras marknad håller idag på att certifiera sig utifrån ISO14001. Däremot har dem sedan 

länge haft interna krav på sig att ha ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO14001. Det 

är ett kvitto för intressenter om att de arbetar systematiskt med förbättringar vad gäller miljön 

i företaget. Detta miljöledningssystem är enkelt och tydligt att kommunicera för dem till både 

kunder och leverantörer och dessutom ligger det en press ifrån kunder som har krav på 

certifiering.  
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Anledningen till att de har valt att använda sig av ISO14001 är för att de tycker att det är ett 

bra bevis på att man systematiskt vill förbättra sitt miljöarbete. Det är även väldig etablerat 

vilket gör att det blir lätt att kommunicera ut det till leverantörer och kunder.  

För intressenter som har stora långsiktiga investeringar, har hållbar utveckling länge varit en 

fråga om bolagets framtid. Hållbar utveckling är grunden i Preems visioner och strategier och 

miljöarbetet på Preem är väl integrerat i hela verksamheten och ingår som en naturlig del i 

alla moment. De anser att det de gör måste vara hållbart för samhället, miljön, kunderna och 

ägare, globalt och lokalt, i dag och i morgon, då framtiden ses som den viktigaste marknaden. 

(Anneli Björnsson Forslund, Preem AB) 

 

6.1.5 Försäkringsbranschen 

6.1.5.1 KPA AB 

Vision 

Information om KPAs vision var inte tillgänglig på deras hemsida. 

Affärsidé 

”att med bra service, unik kompetens och god avkastning erbjuda kundanpassade pensions- 

och försäkringslösningar till kommunsektorn. KPA Pension kombinerar trygga pensioner med 

ett aktivt samhällsansvar där etiska placeringar och ett miljöinriktat internt arbete utgör 

grunden.”  

Miljöstrategi 

Exempel på miljöpolicy: 

 Hushålla med resurser och successivt övergå till användning av förnybara 

naturresurser i deras administration. 

 Endast placera pensionspengar i företag som aktivt arbetar med att reducera sin 

negativa miljöpåverkan. 

 Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förändring. 
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De uppmärksammade miljöfrågorna påverkar hela deras verksamhet och de har beslutat att 

utveckla miljöarbetet på ett metodiskt och strukturerat sätt för att även i framtiden vara en 

attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.  

(KPA Pensions hemsida) 

 

6.1.6 Stålindustrin 

6.1.6.1 Seco Tools AB 

Vision 

”Att uppfattas av kunderna som den mest dedikerade partnern av kompletta lösningar för 

skärande bearbetning.”  

Affärsidé 

”Att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till 

kunder som ställer krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet.”  

Miljöstrategi  

Exempel på miljömål: 

 Minska förbrukningen av energi jämfört med koncerners omsättning med 5 %. 

 Minska antalet kemiska produkter som innehåller ämnen med allvarliga hälso- och 

miljöfarliga egenskaper med 5 % t.o.m. 2012. 

 Implementera rutinen för återköp av förbrukade produkter från kund och mäta utfallet 

under 2010. Långsiktig målsättning är att köpa tillbaka 50 % av förbrukade skär år 

2014.  

Seco Tools miljöförbättringsarbete sker på samma vis i alla bolag i koncernen. De har valt ut 

olika miljöaspekter som de anser är de mest betydelsefulla och därefter sätter de upp 

förbättringsmål för dessa aspekter. Miljömålen anser de hänger ihop med affärsidén och 

visionen, de har kommit långt i sitt miljöarbete och ligger rätt i tiden men dock vill de inte 

påstå att det är fullt implementerat. Å andra sidan finns det inget motsatsförhållande vad 

gäller miljömålen och övriga mål i organisationen och de tror på att om några år kommer 

dessa att vara ännu mer integrerade. (Susanne Evegard, Seco Tools AB) 
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6.1.7 Logistikbranschen 

6.1.7.1 Schenker 

Vision  

A daring goal – Ett vågat mål 

Som en global integrerad leverantör av logistiktjänster kommer de att förändra marknaden 

med "Infolistics".  

De skapar en kant genom att koppla samman informations och transport förvaltning. De 

chartrar tåg, flygplan, fartyg och lastbilar och långtradare. De behärskar och finansierar 

värdekedjor. Deras personal förvaltning gör dem till den mest attraktiva arbetsgivaren i sin 

bransch. Deras affärsprocesser och IT är ledande inom sitt område. 

Affärsidé  

”Effektiv och lönsam transportproduktion med kvalitet som ledstjärna” 

Miljöstrategi 

De bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda effektiva logistiklösningar och 

transporter med ständigt minskande miljöpåverkan. 

Det innebär att de till exempel: 

 De använder sina resurser på bästa sätt.  

 De höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla sina medarbetare och ger dem 

möjlighet att alltid ta hänsyn till deras miljö i det dagliga arbetet.  

 De förebygger föroreningar till luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan 

vid utveckling av varje ny tjänst. 

(Schenkers hemsida) 
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6.1.8 Transportbranschen 

6.1.8.1 Luftfartsverket AB 

Vision  

” Att vara en ledande leverantör av morgondagens flygtrafiktjänst i Europa.”  

Affärsidé 

”Att vara en säker, miljöeffektiv och prisvärd leverantör av flygtrafiktjänster för våra kunder.” 

Miljöstrategi 

LFV arbetar aktivt, professionellt och ansvarstagande för att bedriva en verksamhet med så 

låg påverkan på miljön som möjligt. Bland annat genom att minimera de utsläppskällor de 

själva kan påverka men även genom andra miljösatsningar. Exempelvis tillsammans med 

flygbolagen för att fortsätta utveckla ett mer effektivt luftrum med rakare och kortare över- 

och inflygningar samt för att minska bränsleförbrukningen genom gröna flygningar. 

Exempel på miljöpolicy: 

 De identifierar, aktivt styr och följer upp arbetet mot uppställda mål så att 

kvalitetstänkande, miljöhänsyn och förebyggande av förorening förblir en naturlig del 

av det dagliga arbetet och vägs in i alla beslut. 

 Det är för de en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga 

nationella och internationella regler och krav. 

 Deras tjänster produceras miljöoptimerat med hög kostnadseffektivitet och tillgodoser 

myndigheternas krav. 

(LFVs hemsida) 
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6.1.9 Byggbranschen 

6.1.9.1 PEAB Sverige AB 

Vision 

“Branschens bästa arbetsplats.” 

Affärsidé 

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av 

byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra 

kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden. 

Miljöstrategi 

De har länge arbetat med att försöka minska den negativa miljöpåverkan som förknippas med 

bygg- och anläggningsbranschen och har vetskap om att det de åstadkommer i sina projekt har 

stor betydelse både för dagens samhälle och kommande generationer. Därför skall de med 

sina kunder och leverantörer aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt 

materialutnyttjande och hållbara produktval.  

Genom att använda erkända standarder och miljöklassningssystem skapar de byggnader som 

är hållbara både för ute- och innemiljö. Med hjälp av produktgranskningssystem fasar de ut 

miljö- och hälsofarligt byggnadsmaterial, och med rätt inköpsstrategier och genomtänkt 

avfallshantering ska de göra medvetna produktval och återvinna resurser.  

Allt miljöarbete i Peab bygger på kunskap och sker i samverkan med deras medarbetare, 

kunder och leverantörer. 

(PEABs hemsida) 
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6.2  Finns det någon skillnad som beror på företagens omsättning? 

I tabellen nedan presenterar vi resultatet av implementeringen av miljöaspekten hos alla 50 

företag. Därefter uppskattar vi med hjälp av formeln för konfidensintervall, om det finns 

någon orsak/påverkan och om resultatet kan frånskilja sig beroende på företagens omsättning. 

 

Företag Omsättning TKR Vision Affärsidé 

  
Ja Nej Ja Nej 

1. Riksbyggen AB 833 1 0 0 1 

2. Folksam 1800 1 0 0 1 

3. Luftfartsverket AB 2009 0 1 1 0 

4. LKAB 5392 0 1 0 1 

5. KappAhl Ab 19600 0 1 0 1 

6. Rabbahlshede Kraft AB 28213 1 0 0 1 

7. PEAB Sverige AB 53001 0 1 0 1 

8. Woody Huddinge 68132 0 0 0 1 

9. Ramkvillabuss AB 96145 0 0 1 0 

10. KPA AB 184878 0 0 1 0 

11. Ingelsta Kalkon AB 211121 1 0 0 0 

12. Maersk Sverige 230734 0 1 0 0 

13. T. Andersson Byggnads AB 232214 0 1 0 1 

14. Sia Glass AB 238362 0 0 1 0 

15. Skanska AB 319000 0 1 0 1 

16. Kiviks Musteri AB 325963 1 0 1 0 

17. Bygma Gruppen 496205 0 1 0 0 

18. Fortum AB 611839 1 0 1 0 

19. Telge AB 636543 0 0 0 1 

20. Polarbröd AB 767428 1 0 0 0 

21. GDL Transport 866571 0 1 0 1 

22. ICA AB 888000 0 1 0 0 

23. Barilla Sverige AB 1166331 0 1 0 0 

24. Cloetta Sverige AB 1184000 0 1 0 1 

25. Abba Seafood AB 1257891 0 0 0 1 

26. Länsförsäkringar 1359300 0 1 0 1 

27. Fazer Food Services AB 1446597 1 0 0 0 

28. Agria 1600000 0 1 0 1 

29. SKF 1789000 0 1 0 1 

30. Onninen 2585349 0 1 0 1 

31. Lindex   3339232  0 1 1 1 

32. Seco Tools AB 4245000 0 1 0 1 

33. Veolia Transport 4403616 0 1 0 1 

34. Beijer Byggmaterial AB 4534497 1 0 0 1 
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35. Menigo Foodservices 4568218 0 1 0 1 

36. Volvo Logistics 4705058 0 0 0 0 

37. Green Cargo 5571000 1 0 1 0 

38. Boliden 5764000 0 1 1 0 

39. E.ON Elnät Sverige AB 5988018 0 0 0 1 

40. Stena Line Scandinavia 6731399 0 1 0 1 

41. SJ AB 9000000 0 0 1 0 

42. Scan AB 11411000 0 1 1 0 

43. Schenker 12100130 0 1 0 1 

44. OK-Q8 12361093 0 1 0 1 

45. Arla Foods AB 15312000 1 0 0 0 

46. Sandvik Tooling 21215000 0 0 0 1 

47. Inditex 21560000 0 1 0 0 

48. Vattenfall AB 25391000 0 1 0 1 

49. Svenska Statoil AB 26011000 0 1 0 0 

50. Preem AB 87898000 1 0 0 1 
 

 

6.2.1  Konfidensintervall   

Nedanstående formel använder man ofta i statistiska undersökningar vid jämförelser mellan 

andelar i två oberoende stickprov     ,    för att på så sätt uppskatta de riktiga skillnaderna  

    –    mellan grupperna. 

  

                 
        

  
 

        

  
 

Formeln för konfidensintervall som har konfidensgraden 95% och beräknar skillnaden mellan 

andelar i två populationer. 

 

Syftet med att tillämpa formeln på de 50 företag som ingick i vår undersökning är att vi finner 

det intressant att se om det finns någon skillnad mellan gruppen av företag som omsätter 

mindre än en miljard kronor per år, jämfört med gruppen som omsätter över en miljard. I den 

första beräkningen ska vi uppskatta skillnaden mellan den ena och den andra gruppen vad 
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gäller implementering av miljöaspekten i visionen. Det andra fallet beräknas på samma sätt 

men där tittar vi på andelen företag som har implementerat miljöaspekten i affärsidén. 

Vi delar upp företagen i två grupper: 

Grupp 1 består av företag som omsätter mindre en miljard per år.  

 Antalet företag i grupp 1 betecknar vi med     ;       = 22. (se tabellen ovan) 

Grupp 2 består av företag som omsätter över än en miljard per år.  

Antalet företag i grupp 2 betecknar vi med    ;       = 28.  

 

Först undersöker vi om det finns skillnad mellan grupperna med avseende på 

implementering av miljöaspekten i företags visioner. 

 

   =  
 

  
 = 0,318 (andelen företag i grupp 1 som har implementerat miljöaspekten i sin vision) 

   =  
 

  
 = 0,179 (andelen företag i grupp 2 som har implementerat miljöaspekten i sin vision) 

 

   -      = 0,139 

                      
              

  
 

              

  
  = 

0,139 + 0,241 = 0,38 

0,139 – 0,241 = – 0,102 

– 0,102 <    –    < 0,38 

Slutsats: Konfidensintervallet går från – 0,102 till 0,38 och innehåller alltså värdet 0. Därmed 

har vi inte bevisat att det finns en statistisk skillnad mellan grupp 1 och grupp 2.  
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Jämförelse med avseende på implementering av miljöaspekten i företags affärsidéer. 

   =  
 

  
 = 0,273 (andelen som implementerat miljöaspekten i sin affärsidé i den ena gruppen) 

   =  
 

  
 = 0,179 (andelen som implementerat miljöaspekten i sin affärsidé i den ena gruppen) 

   -      = 0,094 

                      
              

  
 

              

  
  = 

0,094 + 0,234 = 0,328  

0,094 – 0,234 = – 0,14 

– 0,14 <    -    < 0,328 

Slutsats: Konfidensintervallet går från – 0,14 till 0,328 och innehåller i det här fallet också 

värdet 0, vilket återigen indikerar att det inte finns någon statistisk skillnad vad gäller 

implementering av miljöaspekten i affärsidén mellan grupp 1 och grupp 2. 
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6.3  Finns det skillnader mellan olika branscher? 

Vi jämför två olika branscher som verkar skilja sig vad gäller implementeringen men vi 

undersöker det återigen med hjälp av konfidensintervallet för att ha ett statistiskt säkert 

underlag för påståendet. 

 

Först undersöker vi om det finns skillnad mellan grupperna med avseende på 

implementering av miljöaspekten i företags visioner. 

Grupp 1 består av företag från livsmedelsbranschen och de är 12 stycken.  

 Antalet företag i grupp 1 betecknar vi med     ;       = 12. (se tabellen nedan) 

Grupp 2 består av företag från stålindustrin och de är 5 stycken. 

Antalet företag i grupp 2 betecknar vi med    ;       = 5.  

 

   =  
 

  
 = 0,417 (andelen företag i grupp 1 som har implementerat miljöaspekten i sin vision) 

   =  
 

 
 = 0  (andelen företag i grupp 2 som har implementerat miljöaspekten i sin vision) 

   -      = 0,417 

                  
              

  
 

      

 
  = 

0,417 + 0,279 = 0,696 

0,417 – 0,279= 0,138 

0,138 <    –    < 0,696 

Slutsats: Konfidensintervallet går från 0,138 till 0,696 och innehåller alltså inte värdet 0. 

Därmed har vi med hjälp av statistik bevisat att det finns skillnad mellan livsmedelsbranschen 

och stålindustrin i den här frågan.  
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Jämförelse med avseende på implementering av miljöaspekten i företags affärsidéer. 

Grupp 1 består av företag från transportbranschen och de är 5 stycken.  

 Antalet företag i grupp 1 betecknar vi med     ;       = 5. (se tabellen nedan) 

Grupp 2 består av företag från detaljhandelsbranschen och de är 6 stycken. 

Antalet företag i grupp 2 betecknar vi med    ;       = 6.  

 

   =  
 

 
 = 0,6  (andelen företag i grupp 1 som har implementerat miljöaspekten i sin affärsidé) 

   =  
 

 
 = 0  (andelen företag i grupp 2 som har implementerat miljöaspekten i sin affärsidé) 

   -      = 0,6 

                
          

 
 

      

 
  = 

0,6 + 0,392 = 0,992 

0,6 – 0,392 = 0,208 

0,208 <    –    < 0,992 

Slutsats: Konfidensintervallet går från 0,138 till 0,696 och innehåller alltså inte värdet 0. 

Därmed har vi med hjälp av statistik bevisat att det finns skillnad mellan transportbranschen 

och detaljhandelsbranschen vad gäller implementeringen i affärsidén.  
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Branscher/Företag Vision Affärsidé 

 
Ja Nej Ja Nej 

Livsmedelsbranschen 
    Fazer Food Services AB 1 0 0 0 

Arla Foods AB 1 0 0 0 

Menigo Foodservices 0 1 0 1 

Barilla Sverige AB 0 1 0 0 

Abba Seafood AB 0 0 0 1 

Cloetta Sverige AB 0 1 0 0 

Ingelsta Kalkon AB 0 1 0 1 

Kiviks Musteri AB 1 0 0 0 

Polarbröd Ab 1 0 1 0 

Scan AB 1 0 0 0 

Sia Glass Ab 0 0 1 0 

ICA Ab 0 1 0 0 

Summa 12 5 5 2 3 

     Stålindustrin 
    Seco Tools Ab 0 1 0 1 

Sandvik Tooling 0 0 0 1 

SKF 0 1 0 1 

Boliden 0 1 1 0 

LKAB 0 1 0 1 

Summa 5 0 4 1 4 

Transportbranschen 
    Veolia Transport 0 1 0 1 

Stena Line Scandinavia 0 1 0 1 

SJ AB 0 0 1 0 

Ramkvillabuss AB 0 0 1 0 

Luftfartsverket AB 0 1 1 0 

Summa 5 0 3 3 2 

     Detaljhandelsbranschen 
    KappAhl Ab 0 1 0 1 

Beijer Byggmaterial Ab 1 0 0 1 

Inditex 0 1 0 0 

Lindex 0 1 0 1 

Bygma Gruppen 0 1 0 0 

Woody Huddinge 0 0 0 1 

Summa 6 1 4 0 4 
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6.4  Analys 

För att överleva i dagens växlande samhälle bör företagen lära sig att flexibelt anpassa sig till 

de nya krav som uppstår ifrån allmänheten och med miljöledningssystemet ISO 14001 så kan 

företagen utvinna många fördelar och klara av påtryckningarna från allmänheten i form av 

miljökrav och ansvar. Detta miljöledningssystem är generiskt och innebär att alla olika sorters 

företag kan se över både sin direkta och indirekta miljöpåverkan i sin organisation och de får 

även arbeta aktivt för att nå olika miljökvalitetsmål genom att förbättra sin miljöprestanda.  

Miljöledningssystemet handlar om en process med miljöpolicy, planering, genomförande, 

uppföljning och förbättring av miljöarbetet.  

I teorin skall visionen vara det som genomsyrar hela organisationen och dess verksamhet. 

Affärsidén i sin tur skall spegla visionen mer konkret och därefter utgör affärsidén en grund 

för vilka olika mål som sätts inom företaget för att uppnå affärsidén och sedan följer givetvis 

strategin som är ett handlingsverktyg för hur man uppnår dessa mål. Men hur gör företagen i 

verkligheten när de skaffar ISO 14001 certifiering? Det vi ska ta upp härnäst är om 

verkligheten följer teorin som vi utgick ifrån där miljöomsorgen hos företagen som är ISO 

14001 certifierade även bör genomsyra triangels topp. 
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Figur 1, Lista över branscher och alla 50 företag som ingick i studien som implementerat miljöaspekten i sin 

vision eller ej. 

De 50 företag som vi tagit med i undersökningen delade vi upp branschvis för att få en bild av 

hur resultaten fördelas mellan dessa. Det vi kan se vad gäller visionen är att i 

livsmedelsbranschen och energibranschen är det lika många företag som har med 

miljöaspekten i visionen som inte, hos företagen i transportbranschen är det ingen av 

företagen som hade inkluderat den och i de resterande är det en klar majoritet som ej har med 

den. 

Jämförelsen mellan livsmedelsbranschen och stålindustrin som vi gjorde med hjälp av 

statistiken, visar att det kan skilja sig mellan branscher. I det här fallet kan man förstå att en 

mycket högre andel i livsmedelsbranschen har inkluderat miljöaspekten, då betydelsen av en 

hälsosam och sund kost har uppmärksammats mycket på senaste tiden och har en mer direkt 

påverkan på en individs hälsa än vad stålindustrin har. Överlag finns det inte någon 

betydelsefull skillnad mellan de resterande branscher. 

Vad gäller inkluderingen av miljöaspekten med avseende på företagens omsättning, visar den 

statistiska undersökningen att det inte finns skillnader oavsett om företaget har en låg eller 

hög omsättning. 
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Figur 2, Lista över branscher och alla 50 företag som ingick i studien som har implementerat miljöaspekten i 

affärsidén eller ej. 

I figuren över så kan man se att varken företagen i oljebranschen eller byggbranschen har med 

miljöaspekten i sin affärsidé, däremot så är det fler företag i transportbranschen som har med 

den och i livsmedelsbranschen har det nu minskat från 50 till 40 procent. I övrigt verkar det 

som att företagen övervägande ej har med miljöaspekten i sin affärsidé.  

Här jämförde vi detaljhandels- med transportbranschen och den statistiska undersökningen 

gav oss underlag att kunna säga att det finns skillnad mellan just dessa branscher. Vi kan anta 

att den större andelen i transportbranschen beror på att miljöfrågorna är mer aktuella och av 

en större vikt i jämförelse med detaljhandelsbranschen. Klädproduktionen har exempelvis inte 

så hårda miljökrav än. Generellt finns det inte signifikanta skillnader mellan branscher vad 

gäller affärsidén heller. 

Vad gäller inkluderingen av miljöaspekten i affärsidén med avseende på företagens 

omsättning, visar den statistiska undersökningen även här att det inte finns skillnader oavsett 

om företaget har en låg eller hög omsättning. 
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Den första punkten som vi hade i vår frågeställning i vår djupare undersökning av de tolv 

företagen var varför företagen hade valt att använda sig av ISO 14001. I detta fall var det 

endast sju av de tolv informanterna som besvarade frågan men flertalet av dem besvarade 

likartat. Den allmänna förklaringen var att man inskaffat certifieringen på grund av antingen 

ägar-, kundkrav eller lagstiftning samt på grund av att valet av just ISO 14001 var på grund av 

att det är ett internationellt mycket välkänt miljöledningssystem.  

 ”ISO 14001 är i mångt och mycket ett kvitto på att man arbetar systematiskt 

med förbättringar; det handlar inte om hur bra eller dålig man är. Det är också 

ett ganska vedertaget bevis, vilket gör att det är lätt att kommunicera till kunder 

och leverantörer. Det är också den främsta anledningen nu till att vi på 

Marknad går över till att vara certifierade – det är enkelt och tydligt att 

kommunicera. Vi har även kunder som kräver certifikat.” (Anonym, citat ur 

intervju) 

Andra har även tryckt på att det är en egen intern önskan inom företaget där man vill 

strukturera upp miljöarbetet för ens egen del och för de anställdas skull. 

”ISO14001 har vi haft i våra verksamheter i ca 10 år och orsaken var för att få 

ordning och reda i miljöarbetet.”  (Caroline Setterwall, Vattenfall AB) 

Den andra frågan vi ställde oss var vad de egentligen har för uttalad vision inom företaget och 

samtidigt ställde vi oss frågan ifall de lämnat plats för en del i den angående deras 

miljöarbete.  
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Figur 3. Diagrammet är baserat på alla 50 företag som ingick i studien. 

Av de 12 företag som undersöktes närmare var det 5 av 12 företag som hade implementerat 

miljömålen i sin vision. Dessa var Fazer Food Services, Bygghandelskedjan, Fortum, Preem 

och Arla Foods. I Fazers och Arlas visioner var miljöaspekten inbakad i punkterna kvalité och 

mervärde. Företagen Fortum och Preem utmärker sig då de båda lägger en tonvikt på hållbar 

utveckling i sin vision. 

De resterande företagen KappAhl, Vattenfall, Seco Tools, Schenker, Luftfartsverket och 

PEAB hade inte med någon miljöaspekt i visionen utan dem innehöll aspekter på lönsamhet, 

framgång, och konkurrens. Vi fick dock aldrig reda på varför dessa företag ej valt att 

implementera miljömålen i sin vision. 

Det enda företaget i undersökningen som inte hade tillgänglig information om deras vision var 

KPA AB, som endast har en affärsidé vilken vi kommer till senare i kapitlet. 

Nu har vi gått igenom deras visioner och genom ett företags visioner så skapar man en mer 

konkret affärsidé för att se hur företaget skall utvecklas i samband med sin vision och 

förtydliga attityder som skall råda inom företaget. Kanske den viktigaste anledningen för ett 

företag att ha en välarbetad affärsidé är för att skapa en förståelse för syftet med själva 

organisationen. 

24%

56%

20%

Företag som implementerat 
miljöaspekten i sin vision

Vision Ja Vision Nej Vision Saknas
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Figur 4. Diagrammet är baserat på alla 50 företag som ingick i studien. 

Av de 12 närmare undersökta företag var det samma proportioner, 5/12, som hade 

implementerat miljöaspekten i sin affärsidé. Dessa var Fazer Food Services, Fortum, Preem, 

KPA och Luftfartsverket. Det var KPA som inte hade någon vision i sin företagsstrategi men 

de har en utförlig affärsidé där de skriver att de ska leverera tjänster och själva arbeta utifrån 

samhällsansvaret som för dem utgör en grund i allt de gör.  

KappAhl, Bygghandelskedjan, Vattenfall, Seco Tools, Schenker och PEAB var de som ej 

hade implementerat miljöaspekten i sin affärsidé. Ingen utav dessa förutom 

Bygghandelskedjan hade implementerat den i visionen heller. Om man följer teorin om att 

affärsidén skall spegla visionen så är det förståeligt att dessa inte har gjort den 

implementeringen. Men man kan fråga sig varför bygghandelskedjan tappade miljöaspekten i 

affärsidén, istället för att fortsätta och förtydliga visionen börjar de beskriva vad de ska 

erbjuda för produkter och tjänster till kunderna för att bli konkurrenskraftiga. Den enda som 

inte hade en affärsidé var Arla Foods som istället lutar sig mot sin vision och mission. 

Den sista frågan som vi undrade över var hur deras miljöstrategi såg ut. Med utgångspunkt i 

strategin ser man hur företaget skall arbeta för att uppnå sin affärsidé. Företagets strategier 

består då av företagets huvudmål som finns i affärsidén och/eller visionen och sedan bryts 

huvudmålen ner till delmål. Ett delmål kan till exempel kretsa kring miljö och utifrån det 

skapar de flesta företag miljöpolicys som är en beskrivning på hur man ska arbeta med 

strategin för att uppnå målen.  

20%

56%

24%

Företag som implementerat 
miljöaspekten i sin affärsidé

Affärsidé Ja Affärsidé Nej Affärsidé Saknas
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Samtliga företag hade uppsatta miljömål med följande strategi med handlingsplan för hur de 

ska uppnå målen även dem som inte implementerat miljömålen i varken vision eller affärsidé. 

Bygghandelskedjans företags styrning var speciell då den inte var enhetlig vad gäller vision, 

affärside och strategi.  Man kan även fråga sig hur tillförlitligheten för företaget påverkas då 

de inte genomgående i företagsstyrningen (det vill säga i vision och affärsidé) implementerat 

miljöaspekterna fastän miljöarbetet skall genomsyra hela företaget.  

Både Vattenfall och Fortum är två stora energiföretag som båda har en väsentlig påverkan på 

miljön i sina verksamheter. Det som skiljer dessa är deras visioner och affärsidéer, då Fortum 

helt och hållet har implementerat sitt miljöarbete i dessa och Vattenfall i sin tur har en väl 

utarbetad miljöstrategi och tydliga miljömål men saknar implementeringen av detta i både sin 

vision och affärsidé som endast tar upp framtida framgång och produkt-/tjänstemål och 

konkurrens.  

Med miljöledningssystemet ISO 14001 får företaget hjälp med att strukturera upp sitt 

miljöarbete. Först gör de en lägesanalys över hur företagets miljöpåverkan ser ut för tillfället, 

sedan sätter de upp mål för hur de ska förbättra sin miljöprestanda och gör upp en 

handlingsplan (strategi) för hur dessa skall uppnås. Därefter följer en miljörevision för att 

följa upp miljöarbetet och skapa en ökad tillförlitlighet genom kontroll. Företagen får även 

hjälp med att kommunicera ut sitt miljöarbete inom verksamheten till omvärlden. De får även 

hjälp med miljömärkning och symboler då de har skapat en mer miljövänlig produkt/tjänst.  

Det verkar som att miljöledningssystemet är så pass väl strukturerat att även företag som inte 

har en väl utarbetad enhetlig företagsstyrning med vision, affärsidé och mål kan få ett 

strukturerat miljöarbete som de kan kontrollera och kommunicera till omvärlden. 
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Om man ser på vår modell igen kan man se en överblick av resultatet i vår studie, ungefär 20-

25% hade med miljöaspekten i visionen och affärsidén men samtliga hade miljömål och 

strategier för miljöarbete. Även om alla företag hade utarbetade miljömål och miljöstrategier 

så kan vi inte vara säkra på hur uppföljningen av dessa ser ut i praktiken. 

Om vi återkopplar till utgångspunkten i vår teori där visionen skall ange framtida riktlinjer åt 

företag och ge ramar för affärsidén, mål och strategier så kan vi säga att det såg annorlunda ut  

i praktiken. Bara faktumet att vissa företag saknade information om deras vision eller 

affärsidé säger oss att det inte är en självklarhet för alla att utgå ifrån det när man exempelvis 

grundar för företagens mål och strategier. 

  

Vision

Affärsidé

Mål

Strategier

100 % - ISO 14001 

Ca 24 % - miljömål i vision 

Ca 20 % - miljömål i affärsidé 
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7 Slutsats  

Vad gäller anledningen till implementeringen av ISO 14001 verkar det sammantaget som att 

den främsta anledningen kommer utifrån från intressenters krav men även inifrån med en 

önskan att strukturera upp miljöarbetet i ett företag som bedriver en verksamhet med hög 

belastning på miljö.  

Det grundläggande syftet för hela uppsatsen var att ta reda på i vilken grad företagen 

implementerade sina miljömål från ISO 14001 i sin affärsidé eller vision. Enligt empirin som 

vi analyserat så var det ungefär en fjärdedel av företagen som förespråkade sitt miljöarbete i 

visionen om än något dolt. Oftast speglas visionen ner i affärsidén då den konkretiseras, men 

vad vi såg här i undersökningen var det en femtedel som hade med sina miljömål i sin 

affärsidé. Alla hade däremot tydliga miljömål och handlingsplan eller strategier för hur man 

skulle uppnå dessa. I det stora hela handlade miljöstrategin om ungefär samma saker oavsett 

bransch. Det vill säga att man skall snåla på resurser och energi, återvinna, öka kompetens 

både internt i organisationen och externt. 

En slutsats som man kan dra i denna studie är att företagen ej behöver implementera sitt 

miljöarbete i varken vision eller affärsidé, miljöledningssystemet verkar vara så pass 

strukturerat att företaget ej måste ha stöd ifrån sin vision eller affärsidé.     

Det vi även kan se utifrån vår empiri är att det inte är självklart att ett företag både har vision 

och affärsidé som man utgår ifrån när man grundar för strategin. Vissa kan ha båda delarna 

men att de fokuserar mer på den ena eller den andra. Ett par stycken hade vävt in sina 

miljömål och inriktningen i affärsidén och ett par andra i visionen sedan var det några som 

hade följt vår valda teori och utgått ifrån visionen, konkretiserat det i affärsidén och sedan 

skapat strategier. Dock var det ett flertal som inte alls hade med miljömålen i varken vision 

eller affärsidé utan endast hade skapat mål som de självklart skapat strategier utifrån och en 

handlingsplan. Detta faktum innebär sålunda att de tre elementen vision, affärsidé och strategi 

inte har en hierarkiskt, fallande ordning i praktiken och likaså finns det inte hos alla företag en 

röd tråd som binder samman elementen. 

Vi kan även konstatera att det inte finns någon skillnad vad gäller implementeringen av 

miljöaspekten i varken visionen eller affärsidén i jämförelsen mellan företag med en låg 

respektive hög omsättning. Det hade varit intressant om resultatet hade visat på skillnad, dock 

kan vi inte bevisa att det finns någon skillnad mellan dessa enligt den statistiska 

undersökningen. 
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Vad gällde jämförelsen i implementeringen mellan branscher, kan vi fastslå med hjälp av 

statistiken att det finns skillnader mellan vissa branscher, medan resultatet inte skiljer sig 

avsevärt mellan resten av branscher. 

I många av dessa fall handlar det också om företag som är flera år gamla och ett företag 

skriver sin vision och affärsidé en gång och förnyar den sällan. Trots att vi lever i en 

föränderlig värld där inte mycket är statiskt så är många visioner och affärsidéer uråldriga. 

Det kanske är en punkt som företagsledarna bör tänka på om de vill ha en modern, enhetlig 

och stabil företagsstyrning där de kan leda och motivera sina anställda och kommunicera sin 

väg till intressenter och omvärlden. 
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8 Avslutande diskussion 

I vårt arbete var vår utgångspunkt att grundstommen för ett företag var en vision som sedan 

konkretiseras ner till en affärsidé som i sin tur innehåller huvudmål och delmål. Där sedan 

strategin var en handlingsplan för hur man ska uppnå målen. Men utifrån den empirin som vi 

samlade ihop kunde vi snabbt konstatera att detta absolut inte är fallet i alla företag, av våra 

tolv företag som vi gjorde en djupare undersökning av var det endast två av dem som följde 

denna väg vad gäller miljöarbetet. Om man ska generalisera så kan man anta att vissa företag 

har en vision men ingen affärsidé och att andra har en affärsidé och ingen vision. Andra 

företag hade båda delarna men att de hade tyngdpunkt på olika saker, därav föll hypotesen 

som vi hade i början om att visionen skall återspeglas i affärsidén. Den likhet man kunde se 

hos alla företagen var att alla hade miljömål och en systematisk utarbetad miljöstrategi även 

om det inte var alla som hade implementerat det i själva visionen eller affärsidén. Då förstår 

man vikten av att ha detta miljöledningssystem som standard då det kan vara svårt att tolka 

och kommunicera ett företags miljöarbete.  

Miljöledningssystemet sätter sin prägel på alla delar i företagens verksamhet oavsett vilken 

bransch de ingår i. Den påverkar allt ifrån produktion, distribution till att sortera 

pappersmuggar på kontoret eller klimatkompensera affärsresor med flyg genom bidrag till 

klimatfrämjande åtgärder.  

Vi hade två företag som var i livsmedelsbranschen det vill säga Fazer Food Services och Arla 

Food. Båda arbetar med råvaror och efter att ha intervjuat och undersökt material från dessa 

företag så verkar det som att själva orden ”kvalité” och ”mervärde” inom branschen 

återspeglar ekologiska råvaror. De har båda krav från kunder att leverera produkter som har 

kvalité och det är i denna bransch synonym med ekologisk. Samtidigt som de har krav från till 

exempel ägare och stat att ha ett systematiskt miljöarbete inom verksamheterna så ligger den 

stora pressen från kunderna. Vilket även gör att själva miljöarbetet blir en viktig del i 

marknadsföringen mot konsumenter för att skapa en miljövänlig bild av företaget och stärka 

varumärket.  

Man kan fråga sig ifall det är mer viktigt för företag som har en hög miljöbelastning att få 

med miljöaspekten i visionen och affärsidén som företag som Preem som är 

drivmedelsföretag eller Fortum som arbetar med bland annat produktion och distribution av 
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till exempel el och värme. Båda dessa har väldigt starka visioner som handlar om deras arbete 

för en hållbar framtid. För att få med miljöomtanken i hela organisationen, att genom visionen 

vägleda och inspirera sina anställda så att de har en stabil grund att utgå ifrån vid handling 

inom verksamheten. Det kan också vara ett sätt att visa företagets intressenter att man är 

seriös och engagerad i miljöfrågorna vilket skapar en ansvarsfull bild av företaget hos 

allmänheten. Vattenfall som också har en miljöbelastande verksamhet som liknar Fortums har 

också ett intensivt miljöarbete i alla sina verksamheter, men de har ej implementerat det i 

vision eller affärsidé. Är det för att det är så pass naturligt att det skall vara miljövänligt i 

energi branschen? Enligt Vattenfall så är det inte primärt miljömålen som styr organisationen 

och det är förståeligt då ett företag ofta har många andra mål som resultat och tillväxt. De 

erkänner dock att miljömålen genomsyrar allt i företaget från optimeringar i drift till 

investeringar. Om man som i Fortums och Preems fall har en stark och tydlig vision verkar 

det som att man lättare kan engagera och motivera de anställda att arbeta mot företagens 

miljömål.  

För att utveckla studien om vi hade haft mer tid på oss hade det varit intressant att se om 

kopplingen mellan en stark vision eller affärsidé med miljöaspekt hos ett företag och de 

anställdas motivation och engagemang för att nå miljömålen som är satta. Detta för att se hur 

stor betydelse visionen eller affärsidén har i motivationen av personalen. 

Den allmänna känslan som man får hos företagen som inte implementerat miljömålen i sin 

vision eller affärsidé är att miljöarbetet finns men att det inte riktigt är integrerat i företagets 

olika verksamheter utan att det är en ny aspekt som de fortfarande arbetar med att integrera. 

Men man kan inte heller bortse från att flera av företagen är stora och har flera år på nacken 

och det är inte så vanligt att ett företag byter vision eller affärsidé. Omtanke om miljö och 

framtida hållbarhet är en modern företeelse som har uppmärksammats mycket mer nu på 

senare år. 
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9 Källor 

9.1 Informanter 

 Intervju med Charlotte Casserfelt, Miljö- och Kvalitetschef på Fazer Food Services 

AB, 2010-04-28, Muntlig källa, Fazer Food Services Huvudkontor. 

 Intervju med anonym informant, Muntlig källa, KappAhl AB. 

 Intervju med Caroline Setterwall, Vattenfall Norden AB, Mail konversation, 2010-04-

05 

 Intervju med Ulf Wikström, Miljöchef, Fortum Värme AB, Mail konversation, 2010-

05-11 

 Intervju med Anneli Björnsson Forslund, Chef Kvalitet, Miljö, Säkerhet & Tekniskt 

Säljstöd, Preem AB, mail konversation 2010-05-04. 

 Intervju med Susanne Evegard, Seco Tools AB, Muntlig källa samt mail konversation, 

telefonkonversation, 2010-05-10 

 

9.2 Elektroniskt 

 ISO – International Standardization for Organization (senast uppdaterad 2010). 

Hemsida (Elektronisk) Tillgänglig:< http://www.iso.org/iso/home.htm>/About ISO 

.(2010-03-31).  

 SIS - Swedish Standards Institute (senast uppdaterad 2010) Hemsida (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://www.sis.se/DesktopOneCol.aspx?tabname=@miljo_14001>(2010-

04-21)> 

 Fazer Food Services – (senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

< http://www.fazer.com/sv/Produkter--tjanster/For-foretag/Fazer-Amica/> (2010-05-

03) 

 KappAhl – (senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: < 

http://www.kappahl.com/corp/About-Kappahl/Fakta/Barn-overall/> (2010-05-03) 

 Arla Foods – (senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: < 

http://www.arlafoods.se/om-arla/> (2010-05-07) 

 KPA AB – (senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: < 

http://www.kpa.se/upload/Dokument/Pdf/Årsredovisningar/Årsredovisning%20KPA

%20AB%202009.pdf> (2010-05-07) 

http://www.fazer.com/sv/Produkter--tjanster/For-foretag/Fazer-Amica/
http://www.kappahl.com/corp/About-Kappahl/Fakta/Barn-overall/
http://www.arlafoods.se/om-arla/
http://www.kpa.se/upload/Dokument/Pdf/Årsredovisningar/Årsredovisning%20KPA%20AB%202009.pdf
http://www.kpa.se/upload/Dokument/Pdf/Årsredovisningar/Årsredovisning%20KPA%20AB%202009.pdf
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 Beijer Byggmaterial AB – (senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) 

Tillgänglig: < http://www.beijerbygg.se/templates/BB_SimplePage.aspx?id=59480> 

(2010-05-07) 

 Vattenfalls Årsredovisning 2009 – senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) 

Tillgänglig:http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUM

ENT/196015vatt/815691omxv/819786fina/P02166230.pdf (2010-05-07) 

 Fortum – (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

http://fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;24480;22456;48852 

(2010-05-11) 

 Preem AB – (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

<http://www.preem.se/templates/page____1248.aspx> (2010-05-12) 

 Seco Tools AB – (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

<http://www.secotools.com/wps/portal/se> (2010-05-12) 

 LFV AB - (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

<http://www.lfv.se> (2010-06-16) 

 PEAB AB - (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

<http://www.peab.se> (2010-06-16) 

 Schenker AB - (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) Tillgänglig: 

<http://www.schenker.se> (2010-06-16) 

 Lista på certifierade företag - (Senast uppdaterad 2010). Hemsida (Elektroniskt) 

Tillgänglig: < http://www.certifiering.nu/ecomedia/mdb/simple.aspx?TAB=mdb> 

(2010-06-17) 

  

http://www.beijerbygg.se/templates/BB_SimplePage.aspx?id=59480
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819786fina/P02166230.pdf
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819786fina/P02166230.pdf
http://fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;24480;22456;48852
http://www.preem.se/templates/page____1248.aspx
http://www.secotools.com/wps/portal/se
http://www.lfv.se/
http://www.peab.se/
http://www.schenker.se/
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10 Bilaga 1 

10.1 Intervju frågor 

1. Varför har ni ISO 14001?/Mål?¨ 

 Högre effektivitet inom processarbetet 

 Man skapar mer nytta per resurs och material som används 

 Mindre avfall och därav lägre avfallshanteringskostnader 

 Förhöjd del förnybara resurser och system 

 Ökad goodwill och förtroende för företagets miljöarbete 

 Högre kompetensnivå i företaget 

2. Hur ser er vision och affärsidé ut? 

3. Har ni implementerat målen från ISO 14001 i er affärsidé? 

Om ja: 

 Hur har ni implementerat den? Ser ni den som enhetlig eller motsäger den sig själv 

vad gäller miljömålen och övriga mål i organisationen? 

 Uppfattar ni det som att den täcker de målen som ni har med miljöledningsstrategin?  

 Anser ni att miljömålen är tillräckligt tydliga? 

 Märker ni att ni når ut med affärsidén och kan engagera de anställda till handling mot 

de uppsatta miljömålen? 

 Ser ni miljömålen i affärsidén som en effektiv guide till framtida organisations 

planering? 

Om nej: 

 Varför har ni ej implementerat den? (oviktigt, svår att kombinera med andra mål, ej 

tänkt på det) 

 Uppfattar ni att ni har en tillräckligt stark miljöstrategi och profilering inom 

organisationen?  

 Hur motiverar ni era anställda till att handla för att nå miljömålen? 

 Anser ni att ni har en kraftfull och tydlig plan för miljöstrategin in i framtiden?  

 

4. Hur ser er miljöstrategi ut? 
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11 Bilaga 2 

11.1 Lista på företag som ingått i undersökningen 

Livsmedelsbranschen Omsättning TKR Certifieringsår 

Fazer Food Services AB 1 446 597 1998 

Arla Foods AB 15 312 000 2005 

Menigo Foodservices 4 568 218 1999 

Barilla Sverige AB 1 166 331  i.u. 

Abba Seafood AB 1 257 891 2000 

Cloetta Sverige AB 1 184 000 2004 

Ingelsta Kalkon AB 211 121 2010 

Kiviks Musteri AB 325 963 2009 

Polarbröd AB 767 428 2009 

Scan AB 11 411 000 2010 

Sia Glass AB 238 362 1997 

ICA AB 888 000 1999 

   

   Detaljhandelsbranschen 
  KappAhl Ab 19 600 1999 

Beijer Byggmaterial AB 4 534 497 2001 

Inditex 21 560 000 2005 

Lindex   3 339 232  2000 

Bygma Gruppen 496 205  2001 

Woody Huddinge 68 132  2001 

   

   Energibranschen 
  Vattenfall AB 25 391 000 2004 

Fortum AB 611 839 2001 

E.ON Elnät Sverige AB 5 988 018  i.u. 

Telge AB 636 543  i.u. 

Rabbahlshede Kraft AB 28 213  2010 

Onninen 2 585 349  2002 

   

   Oljebranschen 
  Preem AB 87 898 000 2009 

OK-Q8 12 361 093 2009 

Svenska Statoil AB 26 011 000  2000 
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Försäkringbranschen 
  KPA AB 184 878 1998 

Länsförsäkringar 1 359 300  2009 
Agria 1 600 000 1998 

Folksam 1800 2001 

   

   Stålindustrin 
  Seco Tools AB 4 245 000 2010 

Sandvik Tooling 21 215 000  2010 

SKF 1 789 000  1998 

Boliden 5 764 000  2009 

LKAB 5 392  i.u. 

   

   Logistikbranschen 
  Volvo Logistics 4 705 058  2009 

Schenker 12 100 130  1999 

Maersk Sverige 230 734  2008 

Green Cargo 5 571 000  2003 

GDL Transport 866 571  i.u. 

   

   Transportbranschen 
  Veolia Transport 4 403 616  2002 

Stena Line Scandinavia 6 731 399  2001 

SJ AB 9 000 000 2008 

Ramkvillabuss AB 96 145  2005 

Luftfartsverket AB 2 009  2004 

   

   Byggbranschen 
  Skanska AB 319 000  2000 

Riksbyggen AB 833 2009 

PEAB Sverige AB 53 001 2009 

Thage Andersson Byggnads AB 232 214 2000 

   

   

   
 

  


