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Abstract 
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Background: To facilitate environmental responsibility among organisations, standards with the 

purpose to provide support in the implementation of environmental management systems have been 

introduced. A widely used tool is the ISO 14001-standard which highlights continual improvements 

in relation to the environmental goals of the specific organisation. Due to the generic design of the 

standard it is up to the organisation to implement it in a way that is most appropriate. Research shows 

that ISO 14001 makes a difference when it comes to the engagement for the environment of 

producing companies. However, scholars stress that the standard is not sufficient regarding 

commercial products, but also highlights findings which suggest that companies that have been ISO 

14001-certified during a longer period of time in a greater extent have conducted systems that 

manage these aspects. 

Purpose: The aim of this study is to investigate how environmental responsibility is designed and 

implemented in the product development of ISO 14001-certified companies since one due to 

previous research can assume that this implies individual variances of the specific organization.  

Method: Case studies of four Swedish companies have been conducted in order to fulfill the aim of 

the study. These companies have been represented by individuals that possess positions concerning 

environmental aspects in the product development process. Additionally the study has been based on 

secondary sources.  

Theories: Research regarding environmental management systems, ISO 14001 and eco-design 

together with translation theory according to Røvik. 

Conclusion: The study shows that companies have developed systems regarding implementation of 

environmental aspects in their product development. These aspects derive from routines based on 

environmental goals formulated according to ISO 14001. Further, employees connected to the 

product development are educated in environmental aspects and the environmental impact of the 

individual company which accordingly affects the product development processes.  
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Sammanfattning 

Titel: Miljöledning i produktutveckling – en studie i ISO 14001-certifierade företags 

produktutvecklingsprocesser 

Författare: Sandra Frost och Louise Nordström 

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi - inriktning Ledarskap 

Period: Höstterminen 2013  

Handledare: Professor Yohanan Stryjan  

Examinator: Professor Jan Öhrming  

Bakgrund: För att underlätta organisationers ansvarstagande gällande miljöpåverkan har standarder 

införts med syfte att ge stöd i utformning av miljöledningssystem. Ett vida använt verktyg är ISO 

14001 vilken framhåller ständiga förbättringar i förhållande till den enskilda organisationens satta 

miljömål. På grund av standardens generella utformning är det upp till den enskilda organisationen 

att implementera denna på ett sätt som bäst passar verksamheten. Forskning pekar på att ISO 14001 

innehar en ledande roll då det kommer till tillverkande företags miljöengagemang. Dock påvisar 

forskare att standarden inte är tillräcklig när det kommer till kommersiella produkters miljöpåverkan, 

men att företag som varit ISO 14001-certifierade en längre tid ändå i stor utsträckning arbetar 

systematiskt med denna aspekt. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur miljöhänsyn utformas och implementeras i ISO 

14001-certifierade företags produktutveckling då man utifrån tidigare forskning kan anta att detta 

innebär organisationsspecifika varianter.  

Metod: För att uppfylla studiens syfte har fallstudier i fyra svenska företag genomförts. Dessa 

företag har representerats av personer vilka besitter ansvar gällande miljöaspekter i 

produktutvecklingsprocessen. Vidare har studien baserats på sekundärkällor.  

Teori: Den teoretiska referensramen består av forskning kring miljöledningssystem, ISO 14001 och 

design med miljöhänsyn samt Røviks översättningsteori.  

Slutsats: Studien visar på att företag har utvecklade system kring tillämpning av miljöhänsyn i 

produktutveckling. Dessa stammar från rutiner härledda från de miljömål som formulerats enligt ISO 

14001. Vidare engageras personal som arbetar i anslutning till produktutveckling genom utbildningar 

i miljöfrågor och det enskilda företagets miljöpåverkan.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: miljöledning, miljöledningssystem, ISO 14001, produktutveckling, organisationsspecifik 

översättning, design med miljöhänsyn, eco-design   
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer en bakgrund till studiens ämne att presenteras. Detta följs av en 

problemdiskussion som sedan kommer att mynna ut i studiens problemformulering och syfte. 

Även studiens avgränsningar kommer att redogöras.  

 

1.1 Bakgrund 

I ett försök att reglera miljöansvar bland företag har standardiseringar införts på uppdrag av 

nationella och internationella instanser. ISO 14001:2004 - Krav och vägledning är en 

standardisering med syfte att stödja ett rationellt och systematiskt bemötande gentemot kunders 

och myndigheters påtryckningar. Denna kommer i följande text benämnas ISO 14001. 

 

Företags ansvar gentemot samhälle och miljö 

Begreppet corporate social responsibility (CSR), det vill säga företags ansvar gentemot samhälle 

och miljö, har diskuterats i forskningssammanhang sedan 1950-talet (Garriga & Melé, 2004), 

men debatten fick kraftigt genomslag på 1980-talet till följd av att enskilda katastrofer i 

sammanhanget fick medial uppmärksamhet (Jutterström & Norberg, 2011). Konsumenter har 

tidigare identifierat organisationer med produktkvalitet, valuta för pengar och finansiell 

prestation medan det idag också associeras med hur organisationer behandlar anställda samt 

etiskt- och miljömässigt ansvarstagande (Dawkins & Lewis, 2003). Dessa normer kan anses 

bidra till fler standardiseringar bland organisationer, Norberg (2011) hävdar dock att CSR inte 

ska ses eller förknippas med ett regelverk som utgörs av direktiv och normer. Standarder är 

skrivna som direktiv och helt frivilliga att följa, därmed kan man likställa CSR-åtaganden som 

svar på ett “grupptryck” (Jutterström & Norberg, 2011). Vidare poängterar Campbell (2006) att 

”företag mer sannolikt kommer att visa på ett ansvarstagande beteende om det finns system av 

välorganiserad och effektiv industriell självreglering som kan försäkra ett sådant beteende” (s. 

930). 

 

Standarder som underlättar miljömässigt ansvarstagande 

Självreglerande standarder relaterade till CSR kan hittas i kvalitetssystemet ISO (International 

Organization of Standardization) där ISO 14000 är en serie av standarder och rapporter med 

syftet att hjälpa organisationer att implementera och driva miljöarbete. Denna serie innehåller i 

sin tur ISO 14001 vilken introducerades 1996 av ISO i Schweiz och har sedan dess uppdaterats 
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år 2004. Denna är ett miljöledningssystem som kan användas för så kallad 

tredjepartscertifiering1. Syftet med ledningssystemet ISO 14001 är att underlätta arbete och 

framkalla ständiga förbättringar i de åtaganden som organisationer gör gällande miljöpåverkan 

(Swedish Standards Institute, 2013). Enligt Poksinska, Dahlgaard och Eklund (2003) har ISO 

14001-certifieringar utvecklats som ett kommunikationsverktyg att signalera organisationers 

miljöengagemang och arbete, de hävdar att kraven på företag att ISO 14001-certifiera sig 

kommer öka bland konsumenter, samhälle och aktieägare och i det närmaste bli ett måste. Andra 

motiv för att arbeta med miljöledningssystemet kan vara att öka den allmänna kontrollen över 

och skapa struktur inom organisationen samt att uppnå en förbättring av effektiviteten i 

miljömässigt ledarskap (Poksinska, Dahlgaard & Eklund, 2003). Vidare hävdar Melnyk, Sroufe 

och Calantone (2003) att integrering av miljöledningssystem i organisationer används av 

strategiska skäl för att delvis ”designa och leverera bättre produkter” (s. 333). ISO 14001 ger 

riktlinjer för vad ett företag ska åta sig men preciserar dock inte hur detta ska göras det vill säga 

företaget förutsätts utveckla en åtgärdsplan till miljöarbetet samt ett eget miljöledningssystem att 

arbeta utifrån (Swedish Standards Institute, 2013). Detta kan antas bidra till 

organisationsspecifika översättningar, något som Røvik (2012) utnämner som vanligt 

förekommande i institutionaliserade omgivningar där specifika arbetssätt fått stor 

genomslagskraft. Han menar att organisationer blir mer lika varandra på grund adoptering av 

“vinnande” arbetssätt men att organisationsspecifik kunskap skapar diversifiering på marknaden.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett ökande antal organisationer ser standardiseringar som ett verktyg för att reducera sin 

miljöpåverkan och för att svara upp mot externt tryck på ansvarstagande. 4393 svenska 

organisationer är år 2013 certifierade mot ISO 14001 (Certifiering, 2013) vilket är en ökning 

med 350 % sedan 2003 då motsvarande siffra var 1244 organisationer. 

 

ISO 14001, produktutveckling och kunskapsbrister 

Almgren et al (2003) lyfter i sin rapport Effektivare miljöledningssystem fram vikten av 

produkters roll i företags miljöpåverkan och hävdar att ISO 14001 har en ledande roll i hur 

företag engagerar sig i miljöfrågor. Man pekar i rapporten ut flera verktyg i ISO 14000-serien 

                                                 

1"En tredjepartscertifiering genomförs av en fristående och oberoende part" (Svensk dagligvaruhandel, 

2014) 
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som kan användas som hjälpmedel inom produktutveckling. Bland annat ger ISO 14062 - 

Integrering av miljöaspekter i produktutvecklingen förslag och tumregler på hur miljöhänsyn kan 

integreras i utvecklingsprocessen. Även ISO 14040 - Livscykelanalys ger vägledning i hur man 

som företag kan analysera sina produkter och deras miljöpåverkan under hela livstiden.2 Dock 

menar Almgren et al (2003) och Naturvårdsverket (2005) att många företag har svårigheter att 

genomföra själva integreringen av dessa verktyg då det krävs specifik expertis samtidigt som 

dessa standarder inte rör 14001-certifieringen utan endast är vägledningar. Även Deutz, McGuire 

och Neighbour (2012) pekar på kunskapsbrister som anledning till att utbredningen av 

designprocesser med miljömässig utgångspunkt är låg i Europa även om miljöregleringar inom 

vissa marknader och industrier införts. Dessa hävdar att stor vikt bör läggas på att vägleda och 

informera om miljömässiga frågor så att dessa når ut i designprocesserna då vikten av personliga 

kunskaper och engagemang i miljöfrågor lägger grunden för hur designers inkorporerar 

miljöperspektiv i slutprodukter. 

 

Produktutveckling med miljöhänsyn och andra prioriteringar 

Rocha et al påvisar att “standarderna för miljöledningssystem inte är tillräckliga för att på ett 

nöjaktigt sätt inkorporera produktutveckling” (Rocha et al 1999, refererad i Almgren et al 2003, 

s. 43). Almgren et al lyfter i sin rapport fram att produktutveckling oftast inte är en integrerad del 

av miljöledningssystemet på grund av att miljöaspekter inte är de främsta prioriteringar som 

beaktas i en designprocess då denna oftast styrs främst av frågor grundade på kundkrav, pris och 

kvalitet. Dock menar man att detta inte behöver utesluta att företag infört miljöhänsyn i 

produktutvecklingen. (Almgren et al, 2003) Detta stöds även av Karlsson (refererad i 

Ammenberg & Sundin, 2005b, s. 409) som genom studier kommit fram till att många företags 

miljöledningssystem baserade på ISO 14001 inkluderar produktutveckling samt att introducering 

av ISO 14001 ofta lett till en ökning av design med miljöhänsyn. Dock framhåller Almgren et al 

(2003) och Naturvårdsverket (2005) att detta ofta sker “ad hoc”, det vill säga inte integrerat i 

utvecklingsprocessen, och att ISO 14001 därför behöver integreras som verktyg i denna process 

till den mån att “miljökrav omvandlas till designkrav, och inte utgör ett spår vid sidan av” 

(Naturvårdsverket, 2005, s. 77). År 2011 introducerades standarden ISO 14006 - Vägledning för 

att integrera ekodesign vilken främst ger stöd i hur man leder och applicerar design med 

miljöhänsyn i existerande ledningssystem (ISO, 2014b).  

                                                 

2 Se tabell 1. Förteckning över berörda ledningsstandarder (kapitel 1.5 Avgränsningar) 
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ISO 14001 och dess utrymme för översättning i produktutvecklingsprocessen 

Ammenberg och Sundin (2005a) menar att även om produkter och produktutveckling indirekt 

eller direkt berörs av ISO 14001 “är det tydligt att produktutveckling inte är betonat i ISO 14001 

och att flesta av de existerande produktrelaterade kraven lämnar stort utrymme för översättning” 

(Ammenberg & Sundin, 2005a, s. 418). Emellertid menar Ries et al (refererad i Ammenberg & 

Sundin 2005b, s. 409) att produktutveckling blir en alltmer viktig del av företags 

miljöledningssystem samt att både miljömässig prestation och kundnytta förbättras om man 

integrerar miljöaspekter tidigt i planeringsstadiet. Som följd hävdar Almgren et al (2003) att 

organisationer inte gärna lämnar ut sin miljöledningsdokumentation till andra företag, vilket 

skulle kunna ge inspiration och lärdom. Detta menar man leder till “att företag som ska införa 

miljöledningssystem får “uppfinna hjulet” på egen hand” (Almgren et al, 2003, s. 57). Samtidigt 

menar senare forskning att de flesta företagen kan integrera ISO 14001 i organisationen genom 

användning av internationella riktlinjer och verktyg så som PDCA3. Man hävdar att man inte alls 

behöver uppfinna hjulet vid implementering (Pojasek, 2012). Almgren et al (2003) konstaterar i 

sin rapport att:  

Vår slutsats är att produktaspekterna är tydliga i de internationella 

miljöledningsstandarderna men att den praxis som vuxit fram inte är lika tydlig. 

Förhållandevis många företag har som följd av miljöledningssystemet börjat infoga 

tydligare miljöhänsyn i produktutveckling. Däremot är det ovanligt att miljöanpassad 

produktutveckling ingår som en formaliserad komponent i miljöledningssystemet 

(Almgren et al, 2003, s.8). 

Man kan därför anta att företags implementering av miljöhänsyn i produktutvecklingen ser olika 

ut från fall till fall på grund av skiftande kunskap och prioriteringar men också som ett resultat av 

standardens tolkningsbarhet samt att det är svårt att erhålla information om andra företags 

tillvägagångssätt. 

  

                                                 

3 Se kapitel 2.1 Miljöledningssystem och ISO 14001 
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1.3 Problemformulering 

Hur utformas och implementeras miljöhänsyn i ISO 14001-certifierade företags 

produktutveckling? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur miljöhänsyn utformas och implementeras i 

produktutveckling då det finns indikationer på att ISO 14001-certifieringen inte ger tydliga krav 

på detta område utan utpekas av forskare som generell och kan därför antas bidra till 

organisationsspecifika översättningar.  

 

1.5 Avgränsningar 

För att besvara vår problemformulering sträcker sig denna studie till fyra ISO 14001-certifierade 

tillverkande svenska företag med produktutvecklingsenhet i Sverige. Dessa har varit ISO-

certifierade en längre tid, minst under en tioårsperiod4. Detta då Inoue et al (2013) hävdar att de 

företag som innehaft certifikat under en längre tid sannolikt är mer villiga att investera i 

miljömässig produktutveckling. De undersökta företagen har också ett väl utvecklat 

miljöprogram redovisat i årsrapporter, följaktligen kan man anta att detta innebär ett väl 

dokumenterat miljöengagemang vilken med större sannolikhet kommer att avspeglas i 

produktutvecklingen. Dessutom har företagen gemensamt att deras produktutveckling innebär 

strategiska val i form av estetik.  

 

Denna studie ämnar inte mäta företags miljöprestationer, syftet är att undersöka hur företag 

utformat och implementerat miljöhänsyn i produktutvecklingen till följd av en 

organisationsspecifik strategi som komplettering till ISO 14001. Denna studie ämnar heller inte 

undersöka hur eller varför valda företag är ISO 14001-certifierade utan snarare visa avvikelser 

eller liknelser som förekommer bland företag där standarden implementerats.  

 

                                                 

4 Se tabell 2. Studieobjekt (kapitel 3.3 Motivering av studieobjekt) 
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Standarder inom ISO 14000-serien som studien berör är ISO 14001, 14040 och 14062 samt den 

senare vägledningsstandarden 14006. Dessutom nämns ISO 9001 och EMAS-certifieringen, 

dock kommer dessa inte att tas i beaktning. Se tabell 1 för sammanfattning av dessa.  

 

Tabell 1. Förteckning över berörda ledningsstandarder 5 6 

 

 

 

  

                                                 

5Swedish Standards Institute (2013), Hemsida 

6EMAS (2013), Hemsida 

 Namn Typ 

ISO 14000 Miljöledning Samlingsnamn för 

miljöledningsstandarder 

 

ISO 14001 Krav och vägledning Tredjepartscertifiering 

 

ISO 14006 Vägledning för att integrera ekodesign Vägledningsstandard 

 

ISO 26000 Riktlinjer för socialt ansvarstagande Vägledningsstandard 

 

ISO 14040 Livscykelanalyser Vägledningsstandard 

 

ISO 14062 Integrering av miljöaspekter i produktutvecklingen  Vägledningsstandard 

 

ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet - Krav  Tredjepartscertifiering 

Kvalitetsledningsstandard 

 

EMAS Eco Management and Audit Scheme 

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 

 

Tredjepartscertifiering 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som är relevanta för studien. Detta 

sammanfattas sedan i en teoretisk syntes för att ge en överskådlig bild över kapitlet samt en 

förståelse för hur teorierna kommer att användas i analysen. 

 

2.1 Miljöledningssystem och ISO 14001 

ISO 14001 är ett internationellt kodifierat miljöledningssystem. Denna erhåller ett ramverk för 

hur företag ska förhålla sig till miljöledning och hur man kontinuerligt ska integrera miljöledning 

med verksamheten (Carruthers & Vanclay, 2012). Business dictionary (2013) definierar 

miljöledning som en “administrativ funktion som utvecklar, implementerar och kontrollerar 

miljöpolicies inom en organisation”. Samtidigt definierar Whitelaw (1997) miljöledning som en 

uppkomst av extern press från intressenter där företag har blivit tvingade till utformning av en 

organisatorisk process för att söka och uppskatta organisationens påverkan på miljön. Enligt 

Melnyk, Sroufe och Calantone (2003) innefattar ett miljöledningssystem ”ett formellt system och 

databas som integrerar procedurer och processer för att träning av personal, övervakning, 

summering och rapportering av information om specialiserad miljöprestanda till intressenter” 

(s.332). Se tabell 2 för standardens huvudsakliga krav. 

 

Ett ISO 14001-certifierat företag måste ha ett miljöledningssystem som identifierar miljöaspekter 

och som minimum försäkrar att man inte bryter mot lagar och förordningar. 

Grundförutsättningen i ISO 14001 är att företaget arbetar mot ständiga förbättringar genom 

övergripande formulerade miljömål som genomsyrar organisationens rutiner vilket kontrolleras 

genom granskning och övervakning av förvaltningsprocessen. (Whitelaw, 1997) 

 

- Policy (inkluderar åtagande att 

förhindra föroreningar) 

- Miljöaspekter och –påverkan; 

miljöplanering 

- Granskning 

- Utvärdering av lagar och  

andra krav 

- Implementering och genomförande 

- Utbildning och kompetens bland 

anställda och leverantörer 

- Förebyggande av risker och 

åtgärder vid förorening och andra 

oplanerade händelser med 

miljöpåverkan 

- Resultatbedömning 

- Förbättring 

Tabell 2. Huvudsakliga krav i ISO 14001 (Standards, 2014) 
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Som illustreras i figur 1 utgår ISO 14001 från en så kallad Plan-Do-Check-Act-modell (PDCA), 

detta för att arbeta iterativt i organisationen och således uppnå ständiga förbättringar som är ett 

krav i standarden (ISO, 2014a). Enligt Jayathirtha (2000) ska organisationen 1) fokusera på vad 

som ska göras, försäkra engagemang till miljöledningssystemet och därav utforma sin policy, 2) 

formulera en plan för att uppnå sin policy, 3) utveckla nödvändiga resurser och stödjande 

principer för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Således ska organisationen 4) mäta, 

granska och utvärdera den miljömässiga prestationen för att slutligen kunna 5) förbättra sitt 

miljösystem och följaktligen sin prestation. Processen grundar sig enligt Carruthers och Vanclay 

(2012) konkret i att företaget utformar en eller flera miljöpolicies, och sedan planerar (Plan) 

genom att lista miljöaspekter och deras orsaker, lagar och andra krav för att sedan utforma mål 

och rutiner. Implementeringsfasen (Do) utgörs följaktligen av att allokera resurser, roller och 

ansvar samt att utbilda och sprida medvetenhet baserade på dessa mål och rutiner. Denna fas 

innebär även kommunikation, dokumentation och kontroll av dokument samt operationell 

kontroll och förberedelse för nödsituationer. Mätning- och utvärderingsfasen (Check) innebär att 

övervaka och mäta prestation, detta för att upptäcka eventuella icke-överensstämmelser vilka 

följaktligen ska korrigeras. I denna fas kontrollerar man även register och utför interna 

revisioner. Genomgångs- och förbättringsfasen (Act) innebär att ledningen tar beslut baserade på 

den insamlade informationen rörande ytterligare aktiviteter som uppdatering av systemet med 

syftet att på ett än bättre sätt uppnå det som fastställts i planeringsfasen. 

 

Figur 1. ISO 14001's miljöledningsprinciper (baserad på Jayathirtha, 2000) 

Engagemang 
& policy

Planering

Implement-
ering

Mätning & 
utvärdering

Genomgång 
& förbättring
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2.2 Översättningsteorin 

Enligt Røvik (2012) är ett organisationsrecept ”ett legitimerat recept på hur man bör utforma 

delar av en organisation” (s. 13). Dessa kan till exempel vara procedur- och processrecept vilka 

innefattar bland annat målstyrning och kvalitetsstyrning. (Røvik 2012) 

Vidare framhåller Røvik att spridda organisationsrecept kan ses från två perspektiv, 

verktygsperspektivet och symbolperspektivet. Enligt verktygsperspektivet är spridda 

organisationsrecept verktyg för att uppnå effektivitet framför allt genom en planmässig 

organisationsutformning. Detta kan vara att till exempel utforma nya procedurer och processer. 

Symbolperspektivet ser utbredda organisationsrecept som något som leder till effektivitet men 

samtidigt också är symbolbärande för rådande i normer i samhället det vill säga 

institutionaliserade tankar.  

Mera specifikt refererar institutionalisering här till de processer som leder till att ett 

organisationsrecept gradvis framstår som ett regelliknande faktum för många, något 

som tas för givet som ett effektivt och (tidsmässigt) rätt sätt att organisera. 

Organisationers legitimitet beror bl.a på om man är i stånd att bygga in och reflektera 

över de institutionaliserade föreställningarna i omgivningen som gäller vid varje 

tidpunkt (Røvik.  2012, s. 35). 

Översättningsteorin menar att organisationsrecept kontinuerligt översätts och omformas då de 

sprids mellan adopterande organisationer (Røvik, 2012). Røvik menar att dessa översättningar 

kan uppstå som ett resultat av 1) rationella och strategiska kalkyler, det vill säga man adopterar 

de delar ur organisationsreceptet som anses vara ekonomiskt och effektivitetsmässigt 

fördelaktiga och omformar dem så att de passar den enskilda organisationen. Det kan också vara 

så att en total omorganisering skulle vara för kostsam och resurskrävande eller inte passa den 

lokala traditionen och att man därför medvetet anpassar receptet till organisationen. 

Översättningen kan också vara 2) oavsiktlig, man kan tro att man adopterar organisationsreceptet 

i dess ursprungsform men att man som organisation helt enkelt inte kan kopiera receptet rakt av. 

Detta kan bero på chefers brist på tid eller förmåga att helt sätta sig in i receptet eller att den 

adopterande organisationens förutsättningar är helt andra än förutsättningarna för organisationen 

man vill efterlikna. Dessutom kan det uppstå lokala översättningar till följd av att organisationer 

försöker hämta information i närområdet, vilket följaktligen leder till det Røvik kallar 

imitationskedjor, det vill säga fler oavsiktligt avvikande översättningar. Omformning av 
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organisationsrecept kan också vara resultatet 3) av en organisations försök att förvalta och 

markera sin identitet. Røvik menar att: 

det enda sättet att förhålla sig till denna grundläggande tvetydighet när man adopterar 

ett populärt koncept är att försöka bygga in och balansera hänsynen till att bli (mest 

möjligt) lik något/någon med hänsynen till att vara självständig, dvs. (mest möjligt) 

unik (Røvik, 2012, s. 154). 

Tvetydigheten ligger i komplexiteten i att adoptera ett recept som andra moderna och 

framgångsrika organisationer implementerat samtidigt som denna adoptering kan ses som ett hot 

mot den egna identiteten och självständigheten. 

 

Røvik (2012) menar att översättningen sker antingen inom organisationsfältet (en grupp av 

organisationer som har vissa aktiviteter gemensamt) eller organisationsinternt. Översättningar 

inom organisationsfältet innebär att auktoritära aktörer inom fältet utför omarbetningar, vilka i 

sin tur får auktoritet. Olika delar av organisationsreceptet blir då förstärkta och betonade eller 

inte alls nämnda, detta för att det i mesta mån ska passa det specifika fältet. Røvik menar vidare 

att organisationsrecept blir utsatta för en extensiv filtrering som ett resultat av fältets inneboende 

hierarki av olika organisationer, något han kallar flerledade översättningskedjor. Dessa 

hierarkiskt ordnade översättningskedjor innebär inte bara nya översättningar utan har även en 

bromsande effekt på receptet, detta då receptet tolkas och bearbetas i ett led innan det färdas 

vidare i hierarkin till nästa led. Ofta sker översättning sedan internt i de enskilda 

organisationerna innan receptet tas i bruk praktiskt. Detta kan utföras av till exempel chefer, 

externa konsulter eller så kan man vika en tjänst eller en grupp tjänster åt att anpassa receptet till 

den enskilda organisationen. 

 

Enligt Røvik (2012) översätts recepten genom konkretisering, delvis imitering, kombinering 

och/eller omsmältning. Då organisationsrecept oftast uttrycks allmänt och generellt är det av 

yttersta vikt att tolka och förtydliga detta så att det kan omsättas till aktiviteter, det vill säga göra 

receptet konkret. Eftersom det inte finns givna svar på hur man ska genomföra detta kommer 

följaktligen enskilda organisationers konkretisering att innebära en organisationsspecifik variant. 

Vidare menar Røvik att recept ofta består av löst hopkopplade komponenter av vilka adopterande 

organisationer ofta bara antar ett fåtal, det vill säga recepten blir delvis imiterade. Detta kan ske 

både avsiktligt eller oavsiktligt i den adopterande organisationen. Avsiktligt då organisationen 

endast adopterar de komponenter man behöver, eller oavsiktligt då vissa delar är enklare att 
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överföra än andra eller då det är svårt att skilja mellan olika generella komponenter. Då ett 

organisationsrecept översätts och omformas genom kombinering menar Røvik att man i 

organisationen länkar samman antingen hela recept eller komponenter av dessa till en lokal 

kombination, samtidigt som dessa olika recept eller komponenter är så löst ihopkopplade att man 

ändå kan urskilja dem. En översättningsform som kan vara svår att skilja från kombinering är 

omsmältning. Då recept omsmälts flyter komponenter från olika recept samman och blir en helt 

ny variant. Røvik (2012) menar att skillnaden från kombinering kan vara att “detta ofta 

representerar två olika stadier i en transformationsprocess, dvs. att element som i en organisation 

först har kombinerats löst gradvis blandas så kraftigt att det senare blir till en omsmält, ny 

variant” (s. 163).  

 

2.3 Design med miljöhänsyn 

Stiftelsen för Svensk Industridesign (2013) menar att “design är en arbetsprocess för att utveckla 

lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med 

utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, 

budskap och miljöer” (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2013). Då studien ämnar undersöka 

produktutveckling så används designbegreppet för att förklara framtagning av kommersiella 

produkter. 

 

En typisk designprocess börjar oftast med ett problemdefinitionsstadie, oftast är det i detta stadie 

som identifiering av mål och funktionalitet säkerställs. (Deutz, McGuire & Neighbour, 2012) 

Detta stadie innefattas av att kunder eller ledare definierar en designbrief som diskuteras med 

designern, denna brief inkluderar vad produkten ska innehålla samt syftet med uppdraget (Deutz, 

McGuire & Neighbour, 2012). Oftast är denna designbrief ett resultat av en 

marknadsundersökning som fastställs av idégenerering av designkoncept. (De Mozota, 2003) En 

strukturerad designprocess i ett företag brukar oftast innefatta problemdefinition, idégenerering 

samt konceptgenerering och definition av designlösningar (Deutz, McGuire & Neighbour, 2012). 

Efter att mål, koncept och alternativa lösningar har definierats menar Deutz, McGuire och 

Neighbour (2012) att det iterativa stadiet äger rum. Denna del innefattar det kreativa stadiet där 

man bestämmer form, material samt produktionsprocesser samtidigt som författarna understryker 

vikten av att hela tiden ha kunden i fokus för att möta effektiviseringskraven som identifierats i 

designbriefen. 
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Enligt Ammenberg och Sundin (2005b) är det i ett miljömässigt perspektiv att föredra att 

implementera företags miljöledningssystem över ett större område och att det därför finns en 

stark anledning att komplettera detta med vad de kallar Design for the Environment (DFE). Detta 

för att hjälpa organisationen att identifiera de flöden av material och energi som är mest 

nödvändiga att fokusera på i ett miljömässigt avseende. DFE definieras som:  

Utövning där miljömässiga överväganden är integrerade i produkter och 

processtekniska procedurer. Design for Environment (eco-design)-metoder är menade 

att utveckla miljömässigt kompatibla produkter och processer samtidigt som produkt-, 

pris-, prestanda- och kvalitetsstandard upprätthålls (Ammenberg & Sundin, 2005b, s. 

405).  

Ammenberg och Sundin (2005b) antyder att tillvägagångssättet DFE, eller eco-design, kan ge ett 

mer holistiskt livscykelperspektiv och menar att detta skulle innebära ett rimligt komplement till 

organisationsspecifika krav och kontroller. De menar vidare att egenskaper så som struktur, form 

och material i den blivande produkten skapas i ett tidigt stadie. Ju tidigare miljöaspekter kommer 

in i en designprocess desto större chans är det att detta inkorporeras i produkten, detta då 

kostnader att förändra en produkt i ett senare stadie ökas markant vilket leder till att aspekter 

Identifiering av 
behov på 
marknad

• Idégenerering 
av 
designkoncept

• Design brief

Definition av 
koncept

• Fastställande av 
helhetskoncept

• Undersökning 
av material, 
tekniska och 
funktionella 
attribut

Val av 
alternativa 
designlösningar

• Utforskning av 
alternativa 
designattribut

• Presentation av 
olika idéer och 
skisser

Utveckling

• Testning av 
olika lösningar 
på vald design

• Tekniska 
skisser, 
funktionella 
modeller & 3D-
modeller

Förverkligande

• Produkttest

• Dokumentation 
av idéer för hur 
tillverkning ska 
gå till, val av 
färgalternativ 
samt val av 
material

Produktion

• Utvärdering av 
prdodukten och 
produktion

• Teknisk kontroll 
av produkt och 
test av produkt 
på marknaden

Figur 2. Designprocess (baserad på De Mozota, 2003) 
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som dessa oftast blir bortprioriterade. Frei (1998) är inne i samma tankegångar och menar att 

målet med vad han kallar eco-effective product design är att minska gapet mellan miljöledning 

och produktdesign. Eco-effective product design ska baseras på ett systematiskt arbete tidigt i 

designprocessen samt på mål utformade utifrån intressenters miljömässiga krav och produkternas 

miljömässiga aspekter. Han poängterar vidare att det krävs välutvecklade organisatoriska system 

för att hantera processen att integrera inte bara miljömässiga utan även teknologiska, ekonomiska 

och sociala aspekter i hållbar produktutveckling. Vidare definierar Deutz, McGuire och 

Neighbour (2012) eco-design som ett förhållningssätt där man har miljön i åtanke under hela 

designprocessen samt att man som företag visar ansvar för påverkan på miljön i hela produktens 

livscykel, det vill säga från produktion fram till att kunden slänger produkten. 
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2.4 Teoretisk syntes 

 

Figur 3. Teoretisk syntes (källa: egen bild) 

 

Studiens problemformulering och syfte kommer att besvaras och uppfyllas enligt modellen ovan. 

Mer utförligt innebär detta att teorier och forskning inom miljöledningssystem och ISO 14001 

kommer att stödja beskrivningen av företagens grundläggande miljöarbete. Här kommer 

tyngdpunkten ligga på ISO 14001’s grundprinciper det vill säga ständiga förbättringar i 

förhållande till definierade miljömål. Røviks översättningsteori behandlar hur 

organisationsrecept omvandlas då de “reser in” i nya organisationer. Här kommer 

miljöledningssystemet ISO 14001 ses som ett organisationsrecept då detta efter implementering 

påverkar den dagliga verksamheten genom målsättningar och rutiner. Fokus kommer att ligga på 

hur man implementerar ISO 14001 och hur detta kompletteras med tillgängliga verktyg i 

produktutvecklingsprocessen Slutligen stödjer teorier och forskning gällande design med 

miljöhänsyn analysen av respektive företags designprocess och hur man arbetar med 

miljöaspekter i denna.  

  

Miljölednings-
system
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• Vilka organisationsspecifika miljömässiga aktiviteter som påverkar 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs och motiveras de metodologiska val som gjorts i studien.  Här 

presenteras forskningsdesign och forskningsstrategi, population och urval, motivering av 

studieobjekt och bortfallsanalys följt av en redogörelse för studiens datainsamling. Kapitlet 

avslutas med en presentation av studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Forskningsdesign och forskningsstrategi 

Baserat på studiens problemformulering, syfte och frågeställning har en kvalitativ metod valts då 

detta ansetts mest lämpligt på grund av studiens induktiva natur. Kvalitativa studier har 

följaktligen valts på grund av att det krävs en ingående beskrivning av deltagares uppfattningar 

och tolkningar av sin verklighet (Bryman & Bell, 2005). Vidare utgörs studien av fyra 

fallstudier, detta eftersom denna forskningsdesign enligt Denscombe (2009) är ett 

tillvägagångssätt att föredra då en forskare vill undersöka en fråga mer grundligt samt att denna i 

synnerhet är lämplig för studier av processer och relationer i en viss inramning. Denna 

forskningsdesign ger ett idiografiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005), det vill säga att man som 

forskare är intresserad av att belysa säregna drag i ett specifikt fall. Fallstudier med en induktiv 

ansats kan kallas upptäcktsstyrda (Denscombe, 2005). Detta innebär att man med hjälp av dessa 

beskriver vad som händer i processer och relationer och därefter utforskar de grundläggande 

aspekter som påverkar personerna inom fallstudiens inramning. Därpå jämförs olika inramningar 

med syftet att lära av likheter och skillnader. Med hänvisning till problemformuleringen används 

denna strategi för att få en mer ingående överblick över ett företags designprocess i ett eller 

flertalet designfall vilket ska bidra till förståelse för vad de huvudsakliga faktorerna är och en 

beskrivning över hur saker hör samman för att kunna rama in ett visst fenomen.   

 

Fallstudierna är grundade i semistrukturerade intervjuer, dock har kompletterande data hämtats 

från respektive studieobjekts hemsidor samt genom mailkorrespondens. Denscombe (2009) 

lyfter fram att styrkan i intervjuer är dess förmåga att ge omfattande data och därav meningsfulla 

insikter. Här kan respondenten förklara sina idéer och synpunkter samt lyfta fram “vad de anser 

vara de centrala faktorerna” (Denscombe, 2009, s. 267). Kompletterande data har använts för att 

fylla i eventuella luckor eller då vidare förklaringar har behövts.  
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3.2 Population och urval 

Med hänvisning till den avgränsning som redovisats i tidigare kapitel7, utgörs populationen i 

denna studie av svenska tillverkande företag som är certifierade mot ISO 14001. Företagen i 

populationen har innehaft sin ISO 14001-certifiering i minst tio år och har en väl utvecklad 

miljöprofil. Studien är baserad på ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga studieobjekten 

utgörs av de företag i populationen som funnits tillgängliga (Bryman & Bell, 2005). Urvalet 

baseras på certifieringslistor tillgängliga på Internet så som www.isoregistret.se och 

www.svenskcertifiering.se. Kontakt söktes med ett flertal företag som ingick i den definierade 

populationen. Ett antal av de kontaktade företagen var positivt inställda till att bli intervjuade och 

i de fall som intervjuer ansikte mot ansikte var möjlig prioriterades detta framför att utföra 

intervjuerna via telefon. Detta då intervjuer ansikte mot ansikte kan underlätta kommunikation 

och förebygga feltolkning (Denscombe, 2009). Då denna studie ämnar undersöka och beskriva 

tendenser bland ISO 14001-certifierade svenska tillverkande företag med 

produktutvecklingsenhet i Sverige ansågs antalet studieobjekt tillräckligt eftersom att syftet med 

fallstudierna är att undersöka ett fåtal fall närmare och mer grundligt.  

 

3.3 Motivering av studieobjekt 

Val av studieobjekt har grundat sig i att ge en övergripande bild av hur företag kan tolka och 

anpassa certifieringar till sin egen organisation och designprocess. Som redovisas i tabell 3 är de 

intervjuade företagen Kinnarps AB, AB Edsbyverken, Electrolux Laundry Systems Sweden AB 

samt Villeroy & Boch Gustavsberg AB’s avdelning för sanitetsarmatur. Dessa kommer i den 

följande texten benämnas Kinnarps, Edsbyverken, Electrolux Laundry Systems och Gustavsberg.  

 

Valet av företag är dessutom grundat i att företagen har en utvecklingsavdelning i Sverige med 

fokus på att designa, ta fram och tillverka produkter ämnade till både den privata marknaden 

men även business to business. Mindre designföretag eller mindre företag med 

utvecklingsavdelningar inkluderas inte i denna studie då dessa vanligtvis inte är ISO-certifierade 

och har egna produktionsenheter. De studerade företagen har en väl utvecklad miljörapportering 

som går att finna på respektive hemsida samtidigt som de strävar efter ständiga förbättringar och 

har som mål att reducera miljöpåverkan vid produktion. Då en fallstudie inte syftar till att 

                                                 

7 Se kapitel 1.5 Avgränsningar 

http://www.isoregistret.se/
http://www.svenskcertifiering.se/
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jämföra resultat utan att påvisa förhållanden i enskilda fall har denna studie valt att rikta sig till 

ett fåtal företag för att kunna påvisa en generaliserbarhet i tolkningar och tillvägagångsätt som 

sker i ISO 14001-certifierade företags produktutvecklingsprocess. Detta styrks av Denscombe 

(2009) som påvisar att fallstudier kan vara generaliseringsbara om studieobjekten har liknande 

“institutionell lokalisering: officiella principer och förfaringssätt” (s. 68), i denna studie ISO 

14001-certifiering, företagsstorlek och lokalisering (Sverige). 

 

                                                 

8Se kapitel 4.1 Kinnarps AB 

9Se kapitel 4.2 Electrolux Laundry Systems Sweden AB 

10Se kapitel 4.3 AB Edsbyverken 

11Se kapitel 4.4 (Villeroy & Boch) Gustavsberg AB 

 Kinnarps 8 Electrolux Laundry 

Systems9 

Edsbyverken10 Gustavsberg11 

Grundat år: 

 

1942 1902 1899 1920 

Huvudkontor: 

 

Kinnarp Ljungby Edsbyn Gustavsberg 

Bransch: 

 

Företagsmöbler Tvättmaskiner, 

torktumlare 

 

Företagsmöbler Sanitetsarmatur 

Antal anställda 

(2012): 

 

202 476 277 378 

Produktions-enheter 

i Sverige: 

 

Kinnarp, 

Skillingaryd och 

Jönköping 

Ljungby Edsbyn Vårgårda och 

Gustavsberg 

 

Omsättning(2012): 

 

 

2,2 miljarder 

 

1,4 miljarder 

 

421,8 miljoner 

 

790 miljoner 

ISO 14001-

certifierades: 

 

1997 1997 2003 1998 

Tabell 3. Studieobjekt 
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Gemensamt för samtliga företag i studien är också att de har delar av sin produktion som riktar 

sig till privatkunder. Kinnarps och Edsbyverken riktar största delen av sitt sortiment till andra 

företag men där vissa delar av produktionen säljs till privatkunder. Gustavsberg och Electrolux 

Laundry Systems riktar alla sina produkter både till business to business och till den privata 

marknaden. Alla företag har förutom den gemensamma komponenten en certifiering mot ISO 

14001 även estetiska attribut och design som ett strategiskt val för marknadsföring och lansering 

av produkterna.  

 

Företagen har själva valt representant till intervjuerna, detta baserat på den första kontakten där 

studiens problemformulering och syfte redogjordes. Kravet var att intervjuade representanter ska 

ha en insyn i produktutvecklingsprocesserna och samtliga företag representeras följaktligen av en 

person som är insatt i företagens ledningssystem och produktutveckling.  

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamling bestod av en förstudie baserad på tidigare forskning vilket legat till grund för 

studiens problemformulering. Därefter har kvalitativa intervjuer och sekundärdata legat som 

grund för empiriskt material för att besvara problemformuleringen.  

3.4.1 Förstudie 

Vetenskapliga artiklar har hämtats bland annat från databaser så som Jstor, GoogleScholar och 

EBSCOhost. Tryckta material så som facklitteratur har även studerats och lagt grund för djupare 

förståelse kring ämnet och dess natur.  

3.4.2 Kvalitativa intervjuer 

Alla intervjuer har varit semistrukturerade i syfte att lyfta fram uppsatsens huvudfråga (se frågor 

appendix 1). Alla frågor har varit öppna för att lämna utrymme för egna svar och formuleringar 

(Bryman & Bell, 2005). Varje intervju spelades in och har därefter transkriberats och tolkats. Vid 

behov har intervjuerna kompletterats med mailkorrespondens. Information om intervjuerna 

redovisas nedan i tabell 4. 
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3.4.3 Sekundärkällor 

Årsredovisningar, redovisade miljöpolicys samt miljöredovisningar har använts för att lägga en 

grund samt fylla i information som inte nämndes av intervjuobjekten under intervjun. Övriga 

sekundärkällor så som vetenskapliga artiklar och facklitteratur har även använts som fördjupning 

i uppsatsens huvudfokus.  

 

3.5 Studiens trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet kommer detta delkapitel att redogöra för studiens tillförlitlighet, 

överförbarhet och pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera studien (Bryman & 

Bell, 2005). 

3.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten kan ha påverkats då intervjuobjekten intervjuats i olika kontexter vilket kan ha 

haft inverkan på intervjuns objektivitet och konsistens. Två av intervjuerna utfördes via telefon 

och en av intervjuerna hölls i en hotellobby, vilket kan ha påverkat utfallet. Dessutom kan den 

utövade intervjustilen och forskarnas identiteter samt att intervjuerna spelats in inneburit en 

inverkan på de formulerade svaren. (Denscombe, 2009) Med anledning av detta har intervjuerna 

spelats in, transkriberats och följaktligen skickats till samtliga intervjuobjekt, detta för att ge 

dessa möjligheten att bekräfta att datan är sanningsenlig (Bryman & Bell, 2005). Dessutom har 

ett utkast av det färdiga materialet skickats till samtliga intervjuobjekt. 

 Kinnarps Electrolux 

Laundry Systems 

Edsbyverken Gustavsberg 

Intervjuobjekt: Hanna Nilsson, 

miljömärknings-

ansvarig 

Niklas Lindsköld, 

kvalitetschef 

Sören 

Hammarström, 

miljö- och 

kvalitetschef 

 

Rickard Olsson, 

kvalitets- och 

miljöchef 

Intervjulängd: 1 timme,  

9 minuter 

 

44 minuter 23 minuter 54 minuter 

Datum: 18/11 2013 22/11 2013 25/11 2013 27/11 2013 

 

Plats: 

 

Kinnarps, Nacka 

 

 

Telefon- 

intervju 

 

Telefon- 

intervju 

 

Clarion Hotel 

Sign, Stockholm 

Tabell 4. Intervjuer 
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3.5.2 Överförbarhet 

För att redovisa studiens trovärdighet i meningen huruvida denna är överförbar, eller 

generaliserbar, har studien grundats i metodtriangulering. Detta innebär att sekundärdata har 

använts utöver studiens huvudsakliga datainhämtning för att kunna ge en så utförlig beskrivning 

som möjligt (Bryman & Bell, 2005). Den vetenskapliga litteraturen har använts konsekvent i den 

mening att endast de senaste och mest citerade texterna använts som grund för studien. Både de 

tryckta och webbaserade vetenskapliga artiklarna har använts i omfattningen för att bidra med en 

djupare analys av problemet samtidigt som dessa ger en tillförlitlig källa till diskussion, detta för 

att de genom gått granskning samt är skrivna av kritiska och framstående forskare. Undersökarna 

har själva sovrat bland information vilket kan ha påverkat den objektiva bedömningen  

3.5.3 Pålitlighet 

För att öka studiens pålitlighet har denna, som nämnt ovan, baserats på både empiri och 

sekundärdata. Sekundärdata i form av information tagen från företagens hemsidor har använts 

för att ge en övergripande bild, dock förutsätter detta en kritisk granskning då detta får antas vara 

i marknadsförande syfte. Detta gäller även intervjuobjekten då dessa är representanter för 

respektive företag, vilket har förebyggts av att data i möjligaste mån tolkats objektivt. Vidare har 

de metodologiska valen och empiriska data som studien inneburit redovisats och dokumenterats. 

Dessutom har data redovisats på ett strukturerat och objektivt sätt, vilket granskats noga av 

handledare och opponenter. Enligt Yin (2007) stärker detta studiens reliabilitet.  

3.5.4 Möjligheten att styrka och konfirmera studien 

Beträffande studiens validitet har insamlad data, som nämnts ovan, kontrollerats med andra 

källor samt av intervjuobjekten. Vidare är insamlad data så pass homogen att man kan påstå att 

de formulerade idéerna delas av en vidare grupp (Denscombe, 2009). Dessutom är de intervjuade 

insatta på områdena miljöledning och produktutveckling. Detta har lett till att arbetet med 

studien fortgått i god tro, dock med vetskapen “att det inte går att få någon fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning” (Bryman & Bell, 2005, s. 307).  
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4. Empiri 

Detta kapitel behandlar det insamlade empiriska underlaget. Först redovisas sammanfattningar 

av studieobjektens bakgrund baserade på sekundärdata och därefter återges en sammanfattning 

av intervjun med respektive företags representant. 

 

4.1 Kinnarps AB 

Kinnarps grundades 1942 av Evy och Jarl Andersson. Redan från start tillverkades 

kontorsmöbler till svenska myndigheter och har från detta utvecklats till att blivit en av Sveriges 

största inredningskoncern för företagsmöbler. Främsta fokus ligger på att skapa innovativa 

helhetslösningar för bland annat kontorslandskap, konferens- och mötesrum, caféer, restauranger 

och receptioner. (Kinnarps, 2013, Hemsida- Historia) 

 

År 2012 uppgick omsättningen upp till ca 4,3 miljarder kronor och koncernen har cirka 2700 

anställda runt om i världen (Kinnarps, 2013, Hemsida - Företagsfakta). I Sverige har Kinnarps 

AB 202 anställda med en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor (Kinnarps AB, 2013). 

Kinnarps har varit ISO 14001-certifierade sedan 1997 och har under en längre tid arbetat med 

miljöfrågor i samband med framtagning av nya produkter. De är även certifierade mot både 

EMAS och ISO 9001. På företagets hemsida går det att finna bland annat miljödeklarationer, 

miljöredovisningar samt hållbarhetspolicies. (Kinnarps, 2013, Hemsida - Certifikat)  

 

Varje år redovisar Kinnarps en miljörapport med det gångna årets miljöpåverkan samt framtida 

miljömål och i deras miljödeklaration redovisas allt material som används i samband med 

framställning av produkter. Produkter produceras i deras tre tillverkningsfaciliteter i Sverige 

samt i Tyskland. Med hänvisning till deras miljödeklaration används råmaterial från hela 

världen, dock tillverkas allt i lokala anläggningar. (Kinnarps, 2013, Hemsida) 

 

Kinnarps arbetar mot en miljömässig helhetssyn, det vill säga ett ansvarstagande för hela 

sortimentet från råvaror och produktion till leverans och installation. (Kinnarps, 2013, Hemsida - 

Tänk grönt. Spara pengar.) 
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4.1.1 Intervju med Hanna Nilsson 

Hanna Nilssons främsta arbetsuppgift är att se till att deras utvecklade miljöarbete och miljömål 

efterlevs i produktutvecklingsfasen och att dessa når ut på produktnivå, med främsta fokus på 

Kinnarps egna varumärken. Hon påpekar att:  

Generellt är det ganska stor öppenhet mellan de stora kontorsmöbelföretagen i Sverige 

när det gäller miljökraven på en "organisationell nivå" och vi diskuterar väldigt ofta 

med varandra hur vi ska lösa olika problem och hur olika krav ska tolkas med 

varandra, utan att avslöja för mycket om produktspecifika detaljer.  

Hanna Nilsson arbetar under kvalitets- och miljöchefen som är ansvarig för den dagliga 

verksamheten. Där arbetar hon med bland andra managers för ledningssystemen gällande miljö 

och kvalitet. Dessutom har företaget anställda som ansvarar bland annat för reklamationer samt 

ett laboratorium som arbetar med tester gällande hållfasthet, hållbarhet, material, brandsäkerhet 

och akustik.   

 

Hanna Nilsson förklarar under intervjun att Kinnarps har gått från att fokusera på miljö till att 

mer rikta in sig på hållbarhet. Detta då man anser att Sverige ligger långt fram i miljöhänsyn 

bland företag, samtidigt som man menar att om man får med sig de sociala kraven så får man 

även med miljökraven på det sättet att ett välmående samhälle har större förutsättningar att ta 

hänsyn till miljön. Kinnarps ursprungliga verksamhet i Kinnarp har en närhet till miljön och 

många av de anställda besitter ett personligt miljöengagemang vilket enligt Hanna Nilsson gör 

det relativt lätt att kommunicera miljö på företaget. Vidare förklarar hon att företagets tre 

övergripande miljömål är att reducera global uppvärmning och företagets kemikalieanvändning 

samt att främja en biologisk mångfald. Man har på Kinnarps identifierat dessa som de faktorer 

som industrin som helhet kan påverka, samtidigt som man menar att det är här som just 

möbelindustrin har störst påverkan.  

 

Hanna Nilsson menar att man på Kinnarps arbetar väldigt mycket med ISO och då både 9001 

och 14001, vilka de jobbar med som ett sammanslaget system då man anser att det inte är någon 

idé att ha den ena men inte den andra. Man använder sig av standarderna både 

produktionsmässigt och i övrig verksamhet samt att alla enheter utvärderas en gång om året för 

att man ska kunna åstadkomma ständiga förbättringar. Här poängteras att rutinerna som 

implementerats i företaget har stor betydelse, detta för att reda ut var brister inträffar. Bland 

annat har varje sömmerska sin egen färgkod, om till exempel en maska har gått på ett tyg kan 
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man sprätta upp och se vem som sytt. Det vill säga om upprepade fel uppstår i en serie kan detta 

kontrolleras närmare. Detta för att kunna sätta in vidare åtgärder, till exempel utbildning vilket är 

ett krav i ISO 14001. Företaget har många utbildningar för anställda, nyanställda deltar i en kurs 

i grundläggande kunskap om företaget, vilken också innefattar miljö och varför och hur man 

jobbar mot de tre miljömålen. Vidare finns en mer generell miljöutbildning i produktion som 

behandlar hantering och förvaring av till exempel lacker och material samt lagstiftning på 

området. Företaget har också kunskapsdagar en gång per år, där miljö ofta kommer upp som 

tema. För tillfället arbetar man med att utveckla en internetbaserad miljöutbildning samtidigt 

som man ser ett behov bland säljarna på företaget att veta mer om miljömärkningar och krav. 

Hanna Nilsson menar att ISO 14001 främst används för miljöriskbedömning och att 

ledningssystemet hjälper henne att implementera nya rutiner i verksamheten samt att 

avvikelsehanteringen och dess tydliga dokumentation underlättar det dagliga arbetet.  

 

Företaget arbetar endast efter ISO 9001 och 14001 i ISO-serien men tar stöd i många andra 

rutiner som finns tillgängliga. Hanna Nilsson menar att man som företag måste tänka över vad 

implementeringen av rutiner innebär, att man bör överväga att ta endast de som är relevanta för 

företaget för att vinna gehör hos anställda. Man har exempelvis sett att det finns ett behov på 

marknaden av livscykelanalyser, vilka behandlas av bland andra standarden ISO 14040, men att 

Kinnarps inte ännu har full ut inkorporerat detta i produkterna. Detta bland annat för att det är ett 

omfattande arbete som ger svårtolkade resultat. Hanna Nilsson anser att ISO 14040 är svår att 

tyda och föredrar istället Miljöstyrningsrådets rekommendationer samtidigt som hon menar att de 

flesta större företag vill använda sig av datoriserade system för dessa analyser. Vidare har 

företaget en egen detaljerad plan för att redovisa hur produktionsprocessen påverkar, och hur 

man tagit hänsyn till, de tre miljömålen. Hanna Nilsson förklarar denna plan som en variant av 

standarden ISO 14062. Kinnarps möbler är märkta med Möbelfakta, vilken innefattar 

kvalitetskrav, miljökrav och etiska krav. Dessutom ska möblerna uppfylla Svanens krav, detta då 

dessa krav är höga om man jämför internationellt men också i jämförelse med kundkrav. Man 

använder sig bara av godkända leverantörer, vilket tar upp en stor del av Hanna Nilssons arbete 

eftersom att utvärderingen av produkters miljöpåverkan till stor del görs på leverantörsbasis. 

Bland annat arbetar man med nästan bara FSC-märkt avverkad skog som innebär att denna är 

lagligt avverkad samtidigt som sociala och etiska krav möts. Dessutom tar man hjälp av andra 

företags listor gällande material- och kemikalierestriktioner. 
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En designprocess eller produktutvecklingsprocess startar med att de åtta kontor runt om i världen 

som deltar i företagets interna sortimentsråd lägger fram förslag på vilka produkter som behövs i 

sortimentet, vilket baseras på marknadsanalyser. I denna process diskuteras kostnader, 

användningsområden samt material, färger och utformning i grova drag. Hanna Nilsson förklarar 

att hon som miljöansvarig inte är delaktig i denna process utan att miljöaspekterna kommer in i 

ett senare stadie. Dock utbildas de personer som ingår i sortimentsrådet i miljöfrågor samt att 

dessa deltar i diskussioner gällande produkternas utveckling. Hon understryker att detta första 

steg i processen kan vara väldigt utdraget då representanter från många länder ska komma 

överens om gemensamma designuttryck. När de har en samlad bild av vad de ungefär vill 

förmedla så anlitas en extern designer som tar fram skisser. Dessa skickas sedan till avdelningar i 

Sverige där olika slags experter, konstruktörer, laboratoriet, marknadsavdelningen, 

säljorganisationen och miljöavdelningen diskuterar produkten utifrån respektive kunskaper och 

prioriteringar. Hanna Nilssons position utgörs av att bland annat se till att produkten uppfyller de 

miljö- och hållbarhetskrav som har definierats inom organisationen. Hon nämner att det kan ske 

stora diskussioner om hur till exempel tyget på en stol ska fästas, om det ska användas limmas 

eller sys fast. Detta då ekonomiska, etiska, miljömässiga och funktionsmässiga aspekter ska 

begrundas. Alla aspekter i produkten måste analyseras och utvärderas utifrån de miljökrav, 

standarder och materialval som organisationen har definierat. Skulle man känna sig osäker på 

vad det är för krav och standarder som ska användas så finns allt att finna i de samlade rutinerna 

eller i tidigare projekt. Hanna Nilsson förklarar att hon kommunicerar främst med labbet och 

projektledaren. Ingen produkt når kunder om de inte uppfyller de mål som har definierats av 

företaget. ISO 14001 märks i produktutvecklingsprocessen på det sättet att man har rutiner på 

precis allt och att processen på det sättet blir systematiserad.  

 

4.2 Electrolux Laundry Systems Sweden AB 

Electrolux Laundry Systems grundades 1902 under namnet AB Calor med fokus på installation 

av värmesystem och tvättmaskiner för industriellt bruk. Under 40-talet utvecklades lösningar 

mer fokuserade på privatmarknaden och i samband med en del hopslagningar döptes företaget 

till Wascator. På 70-talet köptes Wascator upp av Electrolux och därav skapades företaget 

Electrolux-Wascator AB.  År 1997 lanserades namnet Electrolux Laundry Systems och går idag 

under det globala varumärket Electrolux. (Electrolux Laundry System, 2013, Hemsida – Vår 

historia) Med anläggningar i Frankrike, Sverige och Thailand har den svenska produktionen i 
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Ljungby lagt sitt fokus på tvättmaskiner och torktumlare. (Electrolux Laundry Systems, 2013, 

Hemsida – Produktionsenheter) 

 

Företaget hade år 2012 476 anställda och rapporterade en omsättning på 1,4 miljarder kronor 

(Electrolux Laundry Systems Sweden AB, 2013c). Alla produktionsanläggningar har sedan 1997 

varit certifierade mot ISO 14001 och de är även certifierade mot ISO 9001 (Electrolux Laundry 

Systems, 2013, Hemsida – Blanketter och certifikat). Miljömålen inkluderar att minska vatten- 

och energiförbrukning och stor vikt läggs vid livscykelanalyser av produkterna och man 

uppskattar att cirka 90 % av produkterna är återvinningsbara (Electrolux Laundry Systems, 

2013a). 

 

På hemsidan redovisar man både miljövarudeklaration samt definierad miljöpolicy. Deras egna 

verksamhetsstyrningssystem (FOCUS) inkluderar  

“att uppnå kontinuerliga förbättringar, utbilda och engagera vår personal i 

miljöfrågor, uppmana våra leverantörer och entreprenörer att anamma våra 

miljömässiga principer som resulterar i resurssnåla och återvinningsbara produkter, 

produkter och produktion som uppfyller lagar, direktiv och lokala krav, uppnådda 

miljömål”. (Electrolux Laundry Systems, 2013b) 

Miljöstrategin som är utformad vid företaget ska synliggöras vid varje 

produktutvecklingsprojekt, och Electrolux har tidigare utvecklat en central 

produktutvecklingsprocess som lägger tonvikt på strategisk planering, noggrann specifikation 

och förkonstruktionsarbete vid varje projekt. Ett projekt utgår ifrån Electroluxkoncernens 

utvecklade policies gällande definierad miljöstrategi och kvalitetspolicy samtidigt som 

kundbehovet och affärsmiljön så som trender, lagstiftning samt konkurrerande produkter vägs in. 

Därefter utvecklas affärsstrategi som inkluderar val av produkt-, marknad- och tekniska 

strategier för det kommande projektet. Under nästa steg av processen hanteras den primära 

utvecklingen av projektportföljen, det vill säga en mer grundlig projektspecifikation och 

förkonstruktion av produkten. Hela processen består av olika checkpoints som underlättar 

säkerställning av att man har uppnått kravspecifikationen samt de mål man definierat från början. 

(Electrolux, 1997) “Handböcker i miljöriktig konstruktion har tagits fram till de flesta av våra 

produktlinjer. De används av våra produktutvecklingsavdelningar /…/ för att säkerställa att rätt 

beslut tas vid varje steg i processen.” (Electrolux, 1997, s. 13) 
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4.2.1 Intervju med Niklas Lindsköld 

Niklas Lindsköld förklarar företagets miljöarbete som att man strävar efter att ha en så liten 

negativ miljöpåverkan som möjligt. Med detta avses att inte slösa energi vid tillverkning, vilket 

man har som mål att minska med 5 % per år, samt att reducera negativ miljöpåverkan som 

uppkommer i samband med transport. Dessutom arbetar man aktivt med att tillverka produkter 

med mindre energiåtgång och andra negativt miljöpåverkande aspekter då de hamnat hos kunder 

och användare. Niklas Lindsköld poängterar tyngden av att vara proaktiv vad gäller lagstiftning 

och att ha en helhetssyn på arbetet med underleverantörer samt att också ha en miljöhänsyn vid 

investeringar. Företagets miljöarbete grundar sig på lagar och regler, Electrolux utarbetade 

ansvarsprofil, och kundkrav. Vidare arbetar man mot ständiga förbättringar på miljöområdet på 

det sättet att man bland annat arbetar med substitution, vilket innebär att man försöker ha ett 

pågående arbete där man byter ut kemikalier och tittar på nya alternativ. Man arbetar också 

ständigt mot att reducera energiförbrukning både vid tillverkning och hos användarna. 

Exempelvis har man nyligen lanserat en ny värmepumptumlare som kan förbruka 50 % lägre 

energi än en tumlare utan värmepump. I anläggningarna arbetar man energireducerande genom 

att bland annat investera i nya energistyrsystem eller gå in på en lägre nivå som till exempel att 

installera elmätare för att kunna mäta energiförbrukning per maskin. Niklas Lindsköld berättar 

att företaget med jämna mellanrum har utbildningar för att hålla fokus. Utbildningarna kan ha 

olika inriktningar, till exempel miljöutbildning med temat energi. Detta kan sättas som ett 

konkret miljömål, att till exempel utbilda 200 personer inom ett visst område. 

 

I produktutvecklingsprocessen ingår en mängd olika steg, vilka baseras på marknadsanalyser och 

interna krav. Niklas Lindsköld förklarar att om en produkt endast skulle vara miljöanpassad men 

inte ha någon direkt efterfrågan skulle denna produkt inte produceras, "då kan vi ju inte utveckla 

en produkt där vi inte har någon marknad". Han framhåller att en sustainability analysis 

(hållbarhetsanalys) ”görs tidigt i processen”, denna analys innebär att lista krav som miljölagar, 

miljömål, miljörisker, miljöpåverkan (exempelvis livscykelanalyser), leverantörers 

överensstämmelse med uppförandekoden och vilka material som får användas. Man gör också en 

bedömning huruvida kraven som satts går att omsätta till en verklig produkt.  

 

Vid produktutvecklingsprocessen arbetar man med företagets centrala funktion RML (Restricted 

Material List). Denna innefattar lagstiftningar gällande kemikalier (som till exempel Reach-

direktiven), tungmetaller och flamskydd (RoHS) och är även utformad för att möta regioner och 
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länder som till exempel Kalifornien eller Kina som har högre krav än Europa på dessa områden. 

Detta för att kunna säkra att produkterna inte innehåller förbjudna ämnen, eller substanser som 

man av andra anledningar inte vill använda. Produktutvecklingsprocessen påverkas av ISO 

14001 genom de miljöpolicies som standarden kräver, dessutom tar företaget hand om 

förbrukade produkter enligt WEEE-direktivet vilket i Sverige innebär ett samarbete med Stena 

som hjälper företaget att hantera återvinningen.  

4.2.2 Mailkonversation med Rune Ek 

Drift- och miljöchef Rune Ek kopplades in som ett komplement till intervjun med Niklas 

Lindsköld då nämnda hänvisade till denne kring frågor specifikt kopplade till ISO 14001. Han 

förklarar att “ISO 14001 är ett mkt bra styrmedel som genom interna och externa revisioner 

“tvingar” oss att hålla fokus på rätt saker.” Den dagliga verksamheten genomsyras av ISO 14001 

genom en miljöprocesskarta som styr hela huvudprocessen av organisationen, vilket lyfter upp 

fastställda policies, fastställning av betydande miljöaspekter, lagstiftning och myndighetskrav till 

egenkontroll. “den dagliga verksamheten berörs alltmer ju närmare egenkontrollen man kommer 

i processen”.  

 

4.3 AB Edsbyverken 

Grunden till företaget Edsbyn lades 1899 av Lars Erik Petterson då denne startade ett snickeri i 

Edsbyn vilket senare övertogs av sonen Ivar Petterson. Sedan dess har Edsbyn utvecklats till en 

av Nordens ledande tillverkningsföretag av företagsmöbler. (Edsbyn, 2013, Hemsida - Storyn 

om Edsbyn) Företaget är idag dotterbolag till Edsbyn Senab AB och har sitt huvudkontor i just 

Edsbyn i Hälsingland med 277 anställda och företaget omsatte år 2012 421,2 miljoner kronor. 

(AB Edsbyverken, 2013) 

 

AB Edsbyverken är möbelföretaget Edsbyns produktionsenhet vilka har varit ISO 14001-

certifierade sedan 2003 och de flesta av deras möbler är miljömärkta (Edsbyn, årtal saknas, 

Miljödeklaration). På hemsidan går det att finna såväl egenformulerad miljöpolicy samt 

miljödeklaration, företaget innehar även intyg från Möbelfakta på två tredjedelar av alla deras 

produkter. Man miljörapporterar även årligen om förbrukning av råvaror, kemiska ämnen samt 

avfallshantering och utsläpp till tillsynsmyndigheten i Ovanåkers kommun. “Edsbyverkens 

miljöpolicy uttrycker en medvetenhet om vår påverkan på både arbets- och livsmiljö. Denna 

påverkan skall i alla delar vara sådan, att Edsbyverken klarar alla, vid varje tillfälle, kända regler 
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och förordningar.” (Edsbyn, 2013, Hemsida – Vår miljöpolicy) Edsbyverken arbetar aktivt med 

att successivt byta ut material mot mer miljövänliga sådana samt mot ett mer resurssnålt 

materialanvändande både på produkt- och energinivå. (Edsbyn, 2013, Hemsida – Vår 

miljöpolicy) 

 

Edsbyverkens övergripande miljömål är att sträva efter att eliminera material och 

produktionsprocesser som är miljö- och hälsofarliga, söka materialsnåla konstruktionslösningar 

och tillämpa livscykeltänkande i produkt och processutveckling, ställa krav på leverantörer, 

kretsloppsanpassa sina produkter och lägga fokus på att minska utsläpp vid transporter (Edsbyn, 

årtal saknas, Miljödeklaration). 

4.3.1 Intervju med Sören Hammarström 

Sören Hammarströms arbetsuppgifter innefattar hantering av frågor gällande miljö, samt 

dokumentation av rutiner och beslut vid införande av nya material i 

produktutvecklingsprocesser. Följaktligen är han ansvarig för det operativa arbetet gällande 

bland annat rutiner och utbildningar medan det yttersta ansvaret för miljöfrågor ligger på 

företagsledningen. Miljömålen, vilka inom organisationen benämns årliga besparingsmål, som 

företaget arbetar efter tas fram framförallt av ledningen i samråd med miljö- och 

kvalitetsavdelningen samt teknikavdelningen, detta på grund av mängden teknikfrågor som 

kommer upp. De årliga målen vilka följaktligen är grunden för de ständiga förbättringar som 

företaget arbetar efter gäller minskad energiförbrukning i samband med el och uppvärmning 

samt en strävan efter att minska användningen av lösningsmedel genom att använda mer 

miljövänliga ytbehandlingsprodukter. Sören Hammarström förklarar att det är väldigt enkelt att 

kommunicera miljöhänsyn då lokaler och huvudkontor ligger nära natur, dock poängterar han att 

initiativen och intresset är präglat från ledningshåll är en stor bidragande faktor till “att det 

överhuvudet ska gå att skapa den här atmosfären i företaget vi har”. Emellertid menar han att alla 

vid företaget har ansvar för de miljöaspekter de själva kan påverka. Han understryker dessutom 

att certifieringen i ISO 14001 är viktig för att styra upp företagets rutiner. 

 

För att få en förståelse för de mål och visioner Edsbyverken har satt upp får en nyanställd en 

utbildning där denna får en grundläggande genomgång av vad företaget står för, vilket då också 

innebär en introduktion till företagets miljöarbete. Företaget har också månadsvisa möten på 

samtliga avdelningar där miljöfrågor tas upp vid behov. Samtidigt nämner Sören Hammarström 
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att den dagliga verksamheten präglas av de miljömål som är uppsatta men att detta inte är något 

man talar om utan snarare att dessa ligger latent i verksamhetens aktiviteter. Han menar att han 

och de andra som arbetar med dessa frågor jobbar övergripande i företaget samt att man sprider 

miljötänk på daglig basis genom att föregå med gott exempel. 

 

Företagets miljöengagemang har under många år präglats av Svanen-certifieringen vars krav 

används när man utvärderar nya material i produktutvecklingen. Dessa rutiner för användning av 

material dokumenteras i verksamhetens ledningssystem som baseras på ISO 14001-standarden. 

Vidare släpper Edsbyverken inte in några kemikalier som inte har godkänts av Sören 

Hammarström med stöd från egna definierade krav baserade på Svanen och även Möbelfakta. 

Han poängterar att Svanens och Möbelfaktas krav underlättar hans arbete väldigt mycket då 

dessa styr sätter kravnivåerna vid val av insatsmaterial. Företaget arbetar även med träbaserade 

material från certifierat skogsbruk för att säkra att träråvaran kommer från ett hållbart skogsbruk 

och sätter stor vikt vid att det trä som används vid produktion ska ha avverkats lagligt. Vidare 

arbetar företaget enligt ISO 14001 och ISO 9001. Företaget har utvecklat sitt eget 

arbetsmiljöarbete vid produktutvecklingen och man arbetar med livscykelanalyser vilka baseras 

på ISO 14040. Dessa bygger på information från leverantörer men också på Svanens och 

Möbelfaktas krav varpå varje material och ytbehandling utvärderas utifrån detta. Materialet som 

ska nyttjas ska man kunna tas om hand och återvinnas. Leverantörerna de använder har funnits 

med länge och de arbetsmiljökrav som Edsbyverken sätter på den egna organisationen sätts även 

på leverantörerna. Detta gäller materialval och processer samt andra organisationsspecifika 

rutiner.  

 

Rutinerna som genomsyrar produktutvecklingsprocessen är beskrivna i ledningssystemet enligt 

ISO 14001 där en viktig del bland andra är miljöeffektsanalyser vilka styr materialvalet. 

Produktutvecklingsprocessen startas vanligtvis genom att marknadsavdelningen har definierat ett 

behov av en viss typ av produkt hos kunder. Därefter skickas den information som dessa har tagit 

fram till konstruktionsavdelningen. Första steget är att definiera vilka typer av material som man 

kan tänka sig använda i produkten vilket som nämnt ovan regleras av rutiner och godkända 

material. Sedan tar man fram ritningar, prototyper och andra typer av attribut som ska tillhöra 

produkten. Ibland använder man sig även av externa designers om man vill lansera en ny produkt 

på marknaden eller utöka en sortimentslinje. Miljömålen kommer in som en del av valet av 
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material och är en del av designprocessen samtidigt som kraven på en produkt är 

mångfacetterade och kommer från många olika håll i företaget.  

 

4.4 (Villeroy & Boch) Gustavsberg AB 

Gustavsberg grundades under 1600-talet och påbörjade sin produktion av porslin 1825. Vårgårda 

armatur med fokus på kranar grundades av Gustav Hedblom och startades 1920 i Vårgårda och 

har sedan dess blivit uppköpt av Gustavsberg som idag ägs helt av det tyska företaget Villeroy & 

Boch. (Gustavsberg, 2013, Hemsida – Vår historia) 

 

År 2012 hade hela Gustavsberg 378 anställda och redovisade 790 miljoner kronor i omsättning 

(Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 2013). Deras främsta säljargument innefattar kvalitet, 

innovativitet och smart utformade produkter. Gustavsberg i Vårgårda producerar företagets 

armaturer och har sedan 1998 innehaft en ISO 14001-certifiering. Företaget deklarerar även att 

de är ISO 9001- och EMAS-certifierade. (Gustavsberg, 2013, Hemsida – Certifieringar) På 

hemsidan går det dessutom att hitta information om en framtida satsning på hållbar utveckling i 

enlighet med ISO 26000-standarden (hållbarhet/CSR) (Gustavsberg, 2013, Hemsida – Hållbarhet 

och miljö).  

Det går att finna en miljöpolicy på hemsidan som bland annat innefattar att Gustavsberg ska 

“utveckla och marknadsföra produkter med bäst miljöegenskaper för badrummet /.../ sätta mål 

för att aktivt driva arbete på miljöområdet som leder till ständiga förbättringar /.../ Stimulera och 

verka för ökat miljömedvetande såväl internt som hos våra leverantörer och kunder /.../”. 

(Gustavsberg, 2011)  

 

Vidare går det att finna Gustavsbergs sex miljösteg, dessa inkluderar bland annat vilka 

miljöåtaganden utvecklingsavdelningen tar i beaktning vid införande av ett nytt projekt samt hur 

tillverkning och logistik bör gå till (Gustavsberg, 2013, Hemsida – Hållbarhet och miljö). “Vi är 

sedan länge miljöcertifierade och tar hänsyn till miljön i produkternas hela livscykel – från 

produktutveckling och tillverkning till logistik och färdiga badrum. Genom att installera våra 

produkter kan du spara energi, vatten och pengar.” (Gustavsberg, 2013, Hemsida – Om 

Gustavsberg) 
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4.4.1 Intervju med Rickard Olsson 

Gustavsberg i Vårgårdas kvalitets- och miljöchef Rickard Olssons huvudsakliga befattning 

innebär att upprätthålla de ledningssystem och processer som behövs för att uppnå miljömålen. I 

hans arbetsuppgifter ingår även att kontrollera arbetsmiljön och lagstiftningen samt processer 

kring dessa. Det man arbetar med i anknytning till produktutvecklingen miljömässigt är 

transportaspekter, förminskning av energiförbrukning och uppvärmning i fabriker samt att 

produkterna ska medverka till att reducera förbrukningen av energi och vatten hos slutkund.  

 

Rickard Olsson förklarar att man genom nyckeltal arbetar mot ständiga förbättringar, dessa kan 

vara till exempel transportkilometrar som kopplas ihop med bland annat koldioxidutsläpp vilket 

vidare påverkar målsättning och policy. “Vi utvecklar ju hela tiden vår projektmodell och våra 

checklistor så att vi hela tiden tar hänsyn till sådana frågor som miljöpolicyn. Att använda 

miljöriktiga material och tänka på hela kedjan, var vi kan påverka vår miljöimpact”. Som ett 

exempel tar Rickard Olsson upp arbetet med att reducera produkternas vikt vilket påverkar 

transportaspekterna positivt. Man har därmed inkorporerat övergripande mål i 

produktutvecklingsprocessen. Att utveckla mer miljövänliga produkter har från början varit ett 

miljöincitament som blivit ett försäljningsargument och en trigger för teknikutveckling. 

Miljöincitamenten har blivit en naturlig del av organisationen och detta har blivit så pass 

inkorporerat i den dagliga verksamheten att det mer “kommer på köpet” i 

försäljningsaktiviteterna. En relativt stor del av miljöarbetet handlar om att utbilda ingenjörer 

och produktionstekniker till att tänka mer designmässigt för att förenkla produktionen samt att 

förminska energibelastning. Vidare ser man miljöutbildningar för anställda som något som bidrar 

till personlig utveckling och ökat engagemang i företaget samt att man skapar förutsättningar för 

anställda att tänka utanför ramarna. Företaget har även anordnat kurser i samarbete med Svedea 

med fokus på hur miljö och design inkorporeras i produktutvecklingen. Indirekt utbildar man 

även anställda att tänka på miljö genom att ha lättillgänglig information rörande hur man ska 

tänka miljömässigt i varje steg av produktutvecklingsprocessen. Vidare förklarar Rickard Olsson 

att tyngdpunkten av att ta sig ut på fältet, exempelvis mässor och konferenser, för att införskaffa 

information och ny kunskap. 

 

Rickard Olsson berättar att certifieringen i ISO 14001 och EMAS är något som Vårgårdafabriken 

innehar frånskilt från moderbolaget Gustavsberg (vilka har sitt egna ISO 14001-certifikat) och 

kan därför sätta upp sina egna interna miljömål, dock understryker han att ett gemensamt 
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ledningssystem är något de strävar emot. Företaget har även en hållbarhetsgrupp som träffas en 

gång per år för att gå igenom det gångna året. ISO 14001 används omedvetet på daglig basis, 

Rickard Olssons uppgift är att se till att anställda följer uppsatta rutiner. Han påpekar att 

standarden och rutinerna blir verktyg att utveckla ett naturligt flöde så att anställda inte ens 

tänker på att de arbetar enligt miljöstandard. Detta arbete föregås av miljömålen, vilka har satts 

upp gemensamt på företaget. Vidare utför man livscykelanalyser på vissa produkter, dock menar 

Rickard Olsson att trycket på att utöka detta ökar bland kunder och i samhället i övrigt. Dock 

skickar man materialprover till externa labb för att kontrollera att dessa innehåller det det 

ska.  Företaget ställer krav på att leverantörer antingen ska vara certifierade eller ha ett program 

för att bli certifierade alternativt att dessa har ett program för att främja miljön på ett bra sätt 

enligt deras egna satta miljömål. Rickard Olsson menar att ju längre ner man kommer i denna 

stege desto mer arbete blir det följaktligen för företaget att kontrollera att deras krav möts. Dock 

framhåller han att Gustavsberg i Vårgårda kan bli bättre på att ha utformade rutiner för stickprov 

och krav men att de förutsätter att valda leverantörer följer de materiallistor som finns 

tillgängliga.  

 

Rickard Olsson är nöjd över när själva miljön kommer in i designprocessen men önskar att man 

helst skulle mötas av ett miljötänk direkt på kontoret. För närvarande går designprocessen till så 

att de centrala funktionerna i Gustavsberg AB, i detta fall produktchefen tillsammans med 

designers, kommer fram till vad de tror marknaden är mogen för och vad företaget kan 

tillhandahålla. Därefter kommer produktchefen med ett program till Vårgårdafabriken, om detta 

innefattar porslinsdetaljer även till porslinsfabriken i Gustavsberg, varefter man går igenom 

detalj för detalj hur man ska gå tillväga. Sedan tar produktcheferna beslut om projektet kan tas 

vidare baserat på olika aspekter som till exempel miljö, tillverkningsbarhet och funktion. Arbetet 

baseras på en kartläggning av processen fram till färdig produkt, där man satt in filter i form av 

miljödelmål som man checkar av vid varje steg i produktutvecklingsprocessen. Rickard Olsson 

konstaterar att denna process inte hämmar många av de designprocesser som sker i företaget, 

“idésprutandet på det här företaget är det inget fel på, utan kontrollen av detta så att det inte går 

överstyr är svårare”. Han menar att denna innovativitet är sprungen ur den gamla bruksorten som 

Gustavsberg i Vårgårda härstammar från och menar att han i detta fall får fungera som lite av en 

bromskloss vilket styrs av ISO-baserade rutiner, modeller och processer. Vidare handlar det om 

att implementera lyckade åtgärder för framtiden, “är det något vi lär oss i ett projekt när man ser 

i loggboken får man ju uppdatera processen utifrån det”.   
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5. Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att tolkas och analyseras i förhållande till 

respektive teori; miljöledningssystem och ISO 14001, översättningsteori och miljöhänsyn i 

designprocessen.  

 

5.1 Hur företagen arbetar med miljöledningssystemet ISO 14001 

ISO 14001-standarden erhåller ett ramverk för implementering av ett miljöledningssystem. 

Framförallt understryker den att företag alltid ska söka ständiga förbättringar gällande dess 

miljöaktiviteter samt kontinuerligt integrera miljöaspekter i verksamheten genom rutiner och 

utbildning. Då alla studieobjekt är ISO 14001-certifierade är helhetsbilden snarlik i detta 

delkapitel, dock kan man se skillnader i de aspekter intervjuobjekten väljer att lyfta fram i 

intervjuerna och på respektive företags hemsida. Bland annat redovisar Kinnarps och Electrolux 

Laundry Systems utförliga strategier, tillvägagångssätt samt redovisning av deras miljöpåverkan 

under det gångna året i siffror. Detta redovisas inte av Gustavsberg eller Edsbyverken. Det ska 

även understrykas att ISO 14001-standarden kräver att företag ska utvärdera sin miljöpåverkan 

och därför kommer samtliga företag även tendera att sätta upp liknande miljöstrategi.  

 

 Miljömål 

Kinnarps Reducera global uppvärmning och kemikalieanvändning. 

Främja biologisk mångfald. 

Electrolux Laundry Systems Reducera vatten- och energiförbrukning samt miljöpåverkan vid 

transport.  

Edsbyverken Reducera miljö- och hälsofarliga produktionsprocesser och 

material. Minska utsläpp vid transport samt energiförbrukning.  

Gustavsberg Minska vatten- och energiförbrukning samt transportutsläpp. 

Tabell 5. Studieobjektens övergripande miljömål 

På Kinnarps har man utvecklat tre övergripande miljöaspekter som genomsyrar företagets rutiner 

och som ska vägleda deras ständiga förbättringar. Dessa miljöaspekter är global uppvärmning, 

kemikalieanvändning och biologisk mångfald. De övergripande målen blir följaktligen att arbeta 

systematiskt med dessa aspekter. För att uppnå ständig förbättring utvärderar man alla enheter på 

företaget varje år samt att man genom rutiner enkelt kan reda ut var brister inträffar. Enligt ISO 

14001-kraven har man också utbildningar då man anser att de behövs, vilket styrs av rutiner och 
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avvikelsehantering, eller mer generella för nyanställda eller några gånger per år för ett stort antal 

anställda, då ofta med olika teman. 

 

Electrolux Laundry Systems generella miljömål innebär så lite negativ miljöpåverkan som 

möjligt, vilket på företaget innebär att inte slösa energi och kemikalier, beakta transporter, 

förminska energi- och vattenförbrukning både i tillverkningen och för användarna. Företaget har 

att förminska energi vid tillverkning 5 % år som mål för ständig förbättring samtidigt som man 

arbetar med exempelvis substitution för kemikalier. Man framhåller vikten av att vara proaktiv 

vad gäller lagstiftning, där man har sin egna centrala funktion som hjälpmedel. Företaget håller 

även utbildningar för anställda med olika miljöteman, vilket man vanligen sätter upp som 

miljömål. Företaget har utvecklat ett eget verksamhetsstyrningssystem för att uppnå ständiga 

förbättringar, engagera anställda och leverantörer i miljöarbetet. Man har även utvecklat en 

miljöprocesskarta för att upprätthålla rutiner och kontroll.  

 

På Edsbyverken har miljömål och policies tagits fram av teknikavdelningen, ledningen och 

miljö- och kvalitetsavdelningen. Dessa övergripande mål är att eliminera miljö- och hälsofarliga 

material och produktionsprocesser och att minska utsläpp vid transporter. Exempelvis arbetar 

företaget genomgående med att söka nya material som är mer vänliga mot miljön. Rutinerna som 

är utformade efter målen används främst för att styra upp den egna verksamheten, dessa rutiner 

är inkorporerade i den dagliga verksamheten och efterlevs därav outtalat. Företaget 

tillhandahåller introduktioner för anställda samt att man tar upp miljöfrågor vid behov.  

 

Gustavsberg framhåller att de miljöaspekter man arbetar efter är att beakta transporter samt att 

minska energiförbrukningen både i tillverkning och i ett användarperspektiv. Dessa mål 

genomsyrar rutinerna vilka ger verksamheten struktur och ett naturligt flöde och används således 

omedvetet av medarbetarna. Miljöaspekterna man arbetar efter kopplas till nyckeltal vilka 

används i arbetet mot ständiga förbättringar. Företaget håller miljöutbildningar för anställda, 

både generella och mer inriktade på produktutveckling. Man ser utbildningar som något som 

positivt påverkar den personliga utvecklingen, att engagemanget bland anställda ökar samt att 

utbildningar uppmuntrar anställda att tänka utanför ramarna.  

 

Samtliga företag påpekar att de följer både 14001 och 9001 från ISO-systemen, det vill säga 

standarder där man kan erhålla certifikat. Företagen använder systemen för att fastställa rutiner 
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och styra upp verksamheten, med andra ord använder man PDCA för att uppnå ständiga 

förbättringar i miljöarbetet.  

 

5.2 Organisationsspecifika aktiviteter som påverkar produktutvecklingsprocessen 

Hur organisationsspecifika miljömässiga aktiviteter uppstår 

De undersökta företagen kan anses ha ett strategiskt och rationellt förhållningssätt till ISO 14001 

på det sätt att man genom dessa söker uppnå effektivisering och legitimitet med förhoppning om 

konkurrenskraft, men också baserat på en vilja att minimera företagens miljöpåverkan. Företagen 

arbetar övergripande efter snarlika mål.  

 

ISO 14001 och företagens miljömål är en viktig del av marknadsföringsstrategin samtidigt som 

att dessa enligt ISO 14001 genomsyrar företagens rutiner och aktiviteter och ger följaktligen stöd 

för hur man kan organisera verksamheten. Standarden i sig ger krav på hur företagen ska förhålla 

sig till miljöhänsyn och följaktligen uppnå ständiga förbättringar på området. Då standarden är 

en certifiering som innebär krav kan företagen inte tillämpa organisationsspecifika 

översättningar gällande implementering och förhållningssätt. Dock, beroende på vilken bransch 

företagen tillhör ser rutinerna på produktnivå ut på olika sätt, detta beroende på de olika 

produkttypernas egenskaper och främsta miljöpåverkan. Dessutom kan man se översättningar i 

rutiner, exempelvis skiftar upplägget av utbildningar. Rickard Olsson från Gustavsberg 

framhåller att man har miljö- och designutbildningar för företagets ingenjörer, Kinnarps 

utarbetar i nuläget bland annat ett webbaserat quiz, medan man på Electrolux Laundry Systems 

sätter miljöutbildning för ett visst antal anställda som ett årligt miljömål. Man kan anta att dessa 

är utformade för att på bästa sätt passa den enskilda organisationen avseende arbetssätt, 

företagets storlek etcetera. Vidare kan företagens specifika resurser påverka mål och rutiner, 

detta då man kan anta att man sätter målen baserat på var man som organisation har möjlighet att 

påverka. Detta poängteras av Hanna Nilsson från Kinnarps då hon förklarar att man satt 

miljömålen utifrån de aspekter där man anser att industrin som helhet, och i synnerhet 

möbelindustrin, har störst påverkan och chans till förbättring. 

 

På grund av att standarden är en certifiering med definierade krav går det inte att applicera 

resonemang kring en oavsiktlig översättning. Røvik (2012) förklarar denna aspekt som ett 

resultat av tids- eller kunskapsbrist eller att man som adopterande organisation försöker 



Kandidatuppsats - Ledarskap - Sandra Frost - Louise Nordström 

42 

 

efterlikna en för olik organisation. En oavsiktlig översättning kan följaktligen i detta fall inte ske, 

då detta troligen skulle förhindra en fortsatt certifiering.  

 

Man kan se tendenser till imitationskedjor då Hanna Nilsson berättar att man på Kinnarps i 

material- och kemikalieutvärdering ser till andra företags listor samt att man kan uttyda att de två 

företagen som tillhör samma bransch (Kinnarps och Edsbyverken) arbetar på liknande sätt för att 

upprätthålla rutinerna. För att underlätta utvärdering vid exempelvis materialval använder båda 

företagen Svanenkrav samt att man strävar efter att använda hållbart skogsbruk. Vidare finns 

likheter i hur samtliga företag redovisar sitt miljöarbete på respektive hemsidor och hur de 

utformat sin miljöpolicy, vilket förutom ISO 14001’s dokumentationskrav också kan kopplas till 

företagens marknadsföringsstrategi och bemötande av kundkrav. Vidare kan man anta att 

konferenser och mässor, som nämns av Rickard Olsson från Gustavsberg, bidrar till 

imitationskedjor då detta är tillfällen där erfarenheter och tillvägagångssätt sprids. 

 

Implementeringen av och certifieringen mot miljöledningssystemet ISO 14001 kan antas vara ett 

resultat av en vilja att signalera att man tar lika stort ansvar miljömässigt som andra företag i 

Sverige och internationellt. Då det har kommit att bli krav från marknad och aktieägare att 

certifiera sig enligt standarden samtidigt som allt fler företag certifierar sig kan man se en tydlig 

tendens till isomorfism. Dock, då standarden är utformad för att passa alla typer av 

organisationer blir miljöarbetet utåt sett i sig en del av företags identitetsbyggande. Detta kan ses 

hos Electrolux Laundry Systems där man döpt sitt verksamhetssystem till FOCUS, samtidigt 

som Gustavsberg påvisar att man arbetar med att utveckla sitt arbete mot hållbar utveckling 

enligt ISO 26000. Det kan anses att detta innebär att företagen arbetar med att sätta egen prägel 

på hur man signalerar sitt miljöarbete. 

 

Vem utformar aktiviteterna? 

Vad gäller nationellt miljöansvar kan man påpeka att de lagar och förordningar som ligger som 

minimumkrav i ISO 14001 utformas genom översättning av övergripande globala och lokala 

miljöproblem. Grundstenen i ISO 14001 ligger alltså i en översättning på juridisk nivå och 

således utanför företagens påverkan och ansvar. För att fortsätta Røviks (2012) resonemang ser 

man att auktoritära aktörer på fältet översätter det som ska bli grunden till organisationsreceptet. 

Följaktligen inleds implementeringen av ISO 14001 i företagen att man utformar mål och 

policies baserade på dessa. Detta kan antas vara anledningen till att de undersökta företagen har 
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liknande miljömål att arbeta efter och varför en utpräglad organisationsspecifik översättning inte 

sker på denna nivå. Miljömålen sätts dock av varje enskilt företag, exempelvis utformas dessa 

enligt Sören Hammarström på Edsbyverken av ledningen i samråd med teknikavdelningen och 

miljö- och kvalitetsavdelningen. Enligt Røvik (2012) sker översättning internt i enskilda 

organisationer innan de tas i bruk praktiskt, vilket i detta fall kan ses då rutinerna som sedan ska 

leda till att miljömålen uppfylls är miljö- och kvalitetschefens på respektive företags ansvar. En 

tjänst eller en grupp tjänster är således vikta åt översättningen och implementeringen. Vidare 

utarbetas rutinerna så att de ligger inbäddade i den dagliga verksamheten, för att i mesta mån 

leda till att denna fortlöper naturligt och smidigt. 

 

Hur kompletteras ISO 14001 på produktnivå? 

De rutiner som utformats utifrån ISO 14001, formulerade miljömål och policies ligger till grund 

för produktutvecklingsprocessen. Dessutom kan man se tendenser av det Røvik (2012) kallar 

delvis imitering och kombinering av verktyg och de standarder som kan hittas i 

miljöledningsserien ISO 14000 vilket leder till olika varianter av dessa. 

 

Företagen väljer själva vilka verktyg som ska användas för att nå uppsatta mål, ständiga 

förbättringar och samtidigt följa satta lagar. Ingen av de intervjuade nämner att de inkorporerat 

ISO 14062 eller 14006-standarden, dock beskriver samtliga direkt eller indirekt att egna typer av 

processer har skapats för att uppnå de respektive definierade miljömålen i 

produktutvecklingsprocessen. Man har avsiktligt gjort en tolkning av standarderna att definierade 

miljömål och krav från standarden kräver kategorisering av "miljövänliga" material som kan 

användas samtidigt som man använder sig av andra miljömärkningar och materialportföljer 

(exempelvis Möbelfakta och RML) för att kunna nå upp till kravet om ständiga förbättringar och 

miljöredovisning. För att sätta detta i samband med Røviks (2012) resonemang kan man se hur 

företagen delvis imiterar och konkretiserar delar av ISO 14000-serien. 

 

Rickard Olsson från Gustavsberg nämner att man inte använder sig av ISO 14062 men att 

företagets rutiner och processer gör att man ändå inkorporerat detta i 

produktutvecklingsprocessen. Hanna Nilsson från Kinnarps berättar att man konsekvent måste 

välja de rutiner och processer som är relevanta för företagen. Hon nämner att riktlinjer som 

presenteras i ISO 14062 och ISO 14040 inte används för att det är för kostsamt och tidskrävande 

och att man därför använder sig av andra förhållningssätt än de som tillhandahålls i ISO-serien. 
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Dock använder man dem i viss utsträckning som stöd och inspiration. Samtidigt nämner Sören 

Hammarström från Edsbyverken att man använder ISO 14001 som ett ramverk för att styra upp 

verksamheten, och att man har valt att utveckla sin egen struktur och process för att få in 

miljöaspekter vid produktutvecklingsprocessen. Samtliga företag använder sig av 

livscykelanalyser eller arbetar utifrån ett livscykelperspektiv men tar inte stöd av ISO 14040 fullt 

ut. Endast Edsbyverken uttalar att de baserar sina livscykelanalyser på standarden. För att ha 

kontroll över produktens påverkan tar de undersökta företagen hjälp av olika miljömärkningar 

och krav eller andra riktlinjer. Electrolux Laundry Systems använder sig av sin centrala funktion 

RML för att upprätthålla kontroll över globala regler samt att man enligt WEEE-direktivet tar 

hand om förbrukade maskiner. Edsbyverken och Kinnarps använder sig av Svanenkrav och 

Möbelfakta samtidigt som man på Kinnarps även tar stöd av Miljöstyrningsrådet. 

Utifrån detta kan man påvisa att företagen arbetar med kombinering och delvis imitering då man 

använder delar av olika verktyg, detta både oavsiktligt och avsiktligt. 

 

5.3 Miljöhänsyn i företagens produktutvecklingsprocesser 

Detta delkapitel presenterar hur respektive företag implementerar miljöhänsyn i sin 

designprocess. 

I enlighet med De Mozotas (2003) definierade designprocess dras här slutsatsen att alla företag 

mer eller mindre följer en typisk designprocess. Samtliga företag har förklarat i intervjuerna att 

produktutveckling utgår från ett marknadsperspektiv. Hanna Nilsson från Kinnarps beskriver hur 

Kinnarps internationella sortimentsråd genom marknadsanalyser kommer fram till vad som 

behövs på marknaden. Vidare samlas dessa i syfte att ta fram idéer som ska ligga till grund för 

den nya produkten. Detta kan också ses hos Edsbyverken, Electrolux Laundry Systems och 

Gustavsberg som alla utgår från en marknads- och sortimentanalys för att definiera 

designkoncept och designbrief. Denna brief innehåller bland annat de krav och behov som 

produkten ska uppnå och tillgodose.  

 

Övergripande visar den samlade empirin från företagen att miljöaspekten sedan kommer in i 

valet av material och huruvida man kan göra produkten mer miljövänlig hos användare. I fallet 

Kinnarps skickas ett utkast från sortimentsrådet till expertrådet som samråder över hur produkten 

ska utformas. Här diskuteras aspekter som miljö, funktion, hållbarhet och estetik vilket sker 

iterativt under längre tidsperioder. På Gustavsberg är nästa steg efter det att man sett ett 
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marknadsbehov att produktchefen skickar ett program till Vårgårdafabriken varefter man går 

igenom bland annat tillverkningsbarhet, möjligheter att miljöanpassa och funktionsaspekter. 

Sören Hammarström från Edsbyverken beskriver nästgående steg som att information i form av 

marknadsbehov skickas till konstruktionsavdelningen där man utför materialval och andra val 

angående produktens attribut för att sedan ta fram ritningar och prototyper. Electrolux Laundry 

Systems använder sig av en sustainability analysis vilken kommer in tidigt i processen. Företaget 

har även en centralt utvecklad produktutvecklingsprocess som företagen i koncernen följer, 

vilken har samma grundfunktioner som de andra företagens designprocesser. Samtliga 

undersökta företag påpekar att designprocessen påverkas av ISO 14001 på det sättet att denna 

genomsyras av de definierade miljömålen och de följande rutinerna. Rickard Olsson från 

Gustavsberg berättar även att man vid behov under processens gång uppdaterar rutinerna utifrån 

vad man lär sig. 

 

Om man utgår från DFE (Ammenberg & Sundin, 2005b) och eco-effective product design (Frei, 

1998) kan det påstås att de undersökta företagen i stor utsträckning integrerat miljömässiga 

överväganden i produkter och processer rörande dessa, samt att man har utvecklade 

organisatoriska system för att underlätta detta, dock inte uttalat med stöd av ISO 14006.  

 

På grund av respektive företags produkter och deras egenskaper kan man i studien se att 

företagen har sitt främsta fokus på olika aspekter i produktutvecklingen. Vad gäller 

värdeskapande för kund kan man dela in företagen och deras produkter i två grupper; en där 

miljö kommer in mer konkret och den andra där miljö mer är ett abstrakt värde. Electrolux 

Laundry Systems och Gustavsberg skapar genom att ta fram innovativa lösningar ”direkta” 

värden för kunden som innebär lägre energi- och vattenkostnader. Försäljningsargumenten blir 

därmed lägre kostnader för kunden samt att denna mer direkt bidrar till reducering av negativ 

miljöpåverkan. För Edsbyverken och Kinnarps blir miljöarbetet ett mer abstrakt värde för 

kunden då miljöaspekten främst ligger vid val av produkt i och med köpet och vid eventuell 

återvinning. Man kan alltså uttyda en självklar skillnad i var tyngdpunkten ligger hos de två 

grupperna då det kommer till miljöhänsyn, detta beroende på produkternas egenskaper. Hos 

Edsbyverken och Kinnarps beror mycket på val av material medan produktutvecklingen hos 

Gustavsberg och Electrolux Laundry Systems förutom materialval och återvinning också i stor 

utsträckning handlar om energi- och vattensparande åtgärder, det vill säga tekniska lösningar 

som även gynnar slutkunden ekonomiskt under användning av produkterna.  
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Företagen har anpassat organisationsstrukturen på det sättet att man har kopplat samman 

miljöområdet med produktutvecklingsarbetet. Samtliga intervjuobjekt har miljö som 

ansvarsområde och är delaktiga i produktframtagningen. Att inkorporera miljöhänsyn i 

produktutvecklingen tillsammans med andra nödvändiga aspekter (hållbarhet, estetik och 

funktion etcetera) är ett resultat av diskussioner mellan olika slag av expertis samt att man 

genom utbildningar vill upplysa hela organisationen om miljöaspekter och -påverkan. 

Följaktligen är produktutvecklingsprocessen en ständig diskussion, där anställda med olika 

kunskaper och intressen ska komma fram till en lösning med hjälp av krav som är definierade i 

den inledande designbriefen. 

  

N
y
a
 ru

tin
e
r  

Genomsyras av rutiner 
fastställda enligt ISO 
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Utvärdering av material 
och lösningar som kan 
erbjudas 

Kunskap och expertis 

Figur 4. Designprocess vidare illustrerad utifrån empiriskt underlag (baserad på De Mozota, 2003) 
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6. Slutsats 

Detta kapitel utgörs av en slutsats vilken utgår från studiens problemformulering ”hur utformas 

och implementeras miljöhänsyn i ISO 14001-certifierade företags produktutveckling?”  

 

För att konkludera studien kan man inledningsvis påpeka att det finns skillnader i vad 

intervjuobjekten väljer att lyfta fram i intervjuerna. Dock arbetar företagen efter liknande 

miljömål, vilket stammar från nationella och internationella lagar och direktiv samt att man 

enligt ISO 14001 definierat sin främsta miljöpåverkan. Miljömålen genomsyrar rutinerna i 

verksamheten, vilka i sin tur ger struktur och bidrar med ett naturligt flöde av aktiviteter. 

Miljöutbildningarna som krävs av ISO 14001 har olika utformning i företagen vilket kan antas 

bero på respektive företags resurser och organisationsstruktur. Vidare kan man se tendenser till 

imitationskedjor i hur man arbetar och tar till sig information, vilket med sannolikhet också kan 

leda till branschspecifika översättningar snarare än organisationsspecifika. Miljöarbetet är i stor 

utsträckning, vid sidan av strävan efter effektivitet och legitimitet, också en del av ett 

identitetsbyggande. Företagen har inkorporerat miljöarbetet i organisationen genom att vika en 

tjänst eller en grupp tjänster för att utarbeta och implementera miljömålen i organisationen. Vad 

beträffar produktutvecklingsprocessen använder sig företagen av olika verktyg för att nå sina 

miljömål. Hur man utformar verktygen beror på organisationen och dess utformning men även 

på branschen och produkternas egenskaper. Man använder sig inte uttalat av verktygen som 

tillhandahålls av ISO 14000-serien då man utformar exempelvis livscykelanalyser (ISO 14040) 

eller integrerar miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen (ISO 14062 och 14006), dock tar 

vissa av företagen stöd i dessa. Detta kan antas leda till organisationsspecifika varianter. För att 

utvärdera material använder man sig av olika kravlistor, samt att man enligt direktiv tar hand om 

förbrukade produkter. Vidare kommer miljöaspekten in i produktutvecklingsprocessen genom 

materialvalet samt huruvida man kan erbjuda en mer miljövänlig teknisk lösning. Slutprodukten 

är ett resultat av en diskussion mellan avdelningar med varierande huvudfokus. ISO 14001 gör 

sig synlig i processen genom implementerade rutiner, vilka uppdateras vid behov. 
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7. Diskussion 

Detta kapitel avslutar studien med reflektioner över studiens slutsats samt förslag på vidare 

forskning. Fortsättningsvis avslutas kapitlet med övergripande kritik av studien och dess 

resultat.  

 

7.1 Reflektioner 

Denna studie ämnar undersöka hur företag arbetar med miljöhänsyn i deras 

produktutvecklingsprocesser, det vill säga att studiens resultat blir deskriptivt. Intervjuobjekten 

påpekar att produkternas miljöpåverkan tas i akt först gällande materialval eller då man ser över 

vilka tekniska lösningar som kan integreras i produkten. Miljökraven utgör således inte 

utgångspunkten i studieobjektens produktutvecklingsprocess, utan kommer in efter att ett 

marknadsbehov uttytts. Då tidigare forskning föreslår att ju tidigare man beaktar miljöaspekter i 

produktutvecklingen desto större chans är det att produkterna blir mer miljövänliga. Utifrån detta 

kan man föreslå att företagen i studien möjligen kan utveckla sin produktutvecklingsprocess ett 

steg ytterligare och därmed tillverka än mer miljövänliga produkter genom att ha miljökravet i 

kombination med marknadsbehov som ett inledande krav i designbriefen. Om detta bidrar till 

ökad konkurrenskraft kan anses vara fördelaktigt för studieobjekten att utforska. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

För att bygga vidare på denna studies resultat är ett förslag på vidare forskning att undersöka 

företag från samma eller likartade branscher, vilka producerar produkter med liknande 

egenskaper och miljöpåverkan. Detta för att på ett än tydligare sätt redovisa huruvida det uppstår 

organisationsspecifika varianter av ISO 14001 och de rutiner som stammar från 

miljöledningssystemet. Vidare kan en jämförelse mellan tillverkande företag som inte är ISO 

14001-certifierat och tillverkande företag som erhållit en certifiering visa på huruvida standarden 

och arbetssättet är nödvändiga för ett framgångsrikt miljöarbete vid produktutveckling. 

Fortsättningsvis kan en undersökning i huruvida den relativt nya vägledningsstandarden ISO 

14006 (publicerad 2011) underlättar implementeringen av eco-design, samt om denna medför att 

miljömål integreras vad forskare kallar ”tidigare i processen”, vara en viktig uppföljning av 

denna studie. 
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7.3 Övergripande kritik 

Den kritik som kan riktas mot studiens upplägg är främst att man genom ett annorlunda urval 

möjligen skulle kunna uttyda tydligare översättningar av ISO 14001 och andra verktyg. Detta 

skulle kunna handla om företag som figurerar i samma eller liknande branscher. Vidare utgörs 

studien av få studieobjekt, ett större urval skulle troligtvis ge ett mer uttömmande resultat. 

Emellertid, syftet med studien var att undersöka ISO 14001-certifierade svenska företag med 

tillverkning i Sverige av vilka det existerar en begränsad mängd. Därav har studien baserats på 

olika branscher för att kunna spegla ett så brett miljöarbete som möjligt.  

 

 



 

50 

 

Källförteckning 

AB Edsbyverken (2013). Årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Edsbyn: AB Edsbyverken 

Almgren, R., Axelsson, U., & Hjelm, O. (2003). Effektivare Miljöledningssystem - En studie om 

 brister, behov och möjligheter till förbättring. Stockholm: Naturvårdsverket, Verket för  

 näringslivsutveckling (NUTEK), Svenska ESF-rådet 

Ammenberg, J., & Sundin, E. (2005a). Products in Environmental Management systems: the 

Role of Auditors. Journal of Cleaner Production, 13(4), 417-431 

Ammenberg, J., & Sundin, E. (2005b). Products in Environmental Management Systems:  

 Drivers, Barriers and Experiences. Journal of Cleaner Production, 13 (405-415) 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi,  

Business Dictionary (2013). Environmental Management - definition. E-länk:  

http://www.businessdictionary.com/definition/environmental-management.html 

(13.10.2013) 

Campbell, J. L. (2006). Institutional analysis and the paradox of corporate social responsibility. 

American Behavioral Scientist, 49(7), 925-938 

Carruthers, G., & Vanclay, F. (2012). The Intrinsic Features of Environmental Management  

Systems that Facilitates Adoption and Encourage Innovation in Primary Industries. 

Journal of Environmental Management, 110 (125-134) 

Certifiering (2013). E-länk: 

http://www.certifiering.nu/ecomedia/stat/basic.aspx?type=1&lang=sv-SE05.11.13 

Dawkins, J., & Lewis, S. (2003). CSR in Stakeholder Expectations: And Their Implication  

for Company Strategy. Journal of Business Ethics, 44(2/3), 185-193 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom  

Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

Deutz, P., McGuire, M., & Neighbour, G. (2012). Eco-design in the Context of a Structured  

Design Process: an Interdisciplinary Empirical Study of UK Manufactures. Journal of  

Cleaner Production, 39 (117-128) 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/environmental-management.html
http://www.certifiering.nu/ecomedia/stat/basic.aspx?type=1&lang=sv-SE


 

51 

 

De Mozota, B. B. (2003). Design management: using design to build brand value and corporate  

Innovation. Skyhorse Publishing Inc 

Edsbyn (2012). Hemsida. E-länk: http://www.edsbyn.com/ 16.12.13 

Edsbyn (årtal saknas). Miljödeklaration. E-länk: http://www.edsbyn.com/media/files/413.pdf 

17.12.13 

Electrolux (1997). Miljöredovisning. E-länk:  

http://group.electrolux.com/en/wp-content/uploads/2010/03/Electrolux-Environmental-

Report-1997-English.pdf 19.12.13 

Electrolux Laundry Systems (2013). Hemsida. E-länk:  

http://laundrysystems.electolux.se/Default.aspx 16.12.13 

Electrolux Laundry Systems (2013a). Electrolux Professional – Miljövarudeklaration för  

produkter. E-länk: 

http://laundrysystems.electrolux.se/Files/sweden_swedish/pdf/miljofolder_2007.pdf 

16.12.13 

Electrolux Laundry Systems (2013b). Miljöpolicy. E-länk: 

http://laundrysystems.electrolux.se/Files/sweden_swedish/ELS_Miljpolicy.pdf 16.12.13 

Electrolux Laundry Systems (2013c). Årsredovisning för Electrolux Laundry Systems Sweden  

AB Räkenskapsåret 2012. Ljungby: Electrolux Laundry Systems Sweden AB 

EMAS (2013). Hemsida- Välkommen till EMAS. E-länk: http://emas.se/  02.01.14 

Frei, M. (1998). Eco-effective product design: the contribution of environmental management in  

designing sustainable products. Journal of Sustainable Product Design, 19-29. 

Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the  

Territory. Journal of business ethics, 53(1-2), 51-71 

Gustavsberg (2013). Hemsida. E-länk: 

http://www.gustavsberg.com/se/konsument.html16.12.13 

Gustavsberg (2011). Miljöpolicy. E-länk:  

http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Approvals/SE/01__Miljoepolicy.pdf 

16.12.13 

 

http://www.edsbyn.com/
http://www.edsbyn.com/media/files/413.pdf
http://laundrysystems.electolux.se/Default.aspx
http://laundrysystems.electrolux.se/Files/sweden_swedish/pdf/miljofolder_2007.pdf
http://emas.se/
http://www.gustavsberg.com/se/konsument.html
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Approvals/SE/01__Miljoepolicy.pdf


 

52 

 

Inoue, E., Toshi, H.A. & Makiko, N. (2013). A New Insight Into Environmental Innovation:  

Does the Maturity of Environmental Management Systems Matter? Ecological 

Economics, 94 (156-163) 

ISO (2014a). ISO 14001:2004 (en). E-länk:  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:en 05.01.14 

ISO (2014b). ISO 14006:2011 (en). E-länk:  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14006:ed-1:v1:en 05.01.14 

Jutterström, M., & Norberg, P. (2011). CSR som managementidé. I: Jutterström, M., & Norberg,  

P. (red.). Företagsansvar - CSR som managementidé. Studentlitteratur AB, Lund 

Jayathirtha, R. V. (2001). Combating environmental repercussions through ‘TQEM’and ‘ISO  

14000’. Business Strategy and the Environment, 10(4), 245-250 

Kinnarps (2013). Hemsida. E-länk: http://www.kinnarps.com/sv/se/ 16.12.13 

Kinnarps (2013). Kinnarps miljödeklaration. E-länk:  

http://www.kinnarps.com/Documents/Environment/milj%c3%b6deklaration_se.pdf 

16.12.13 

Kinnarps AB (2013). Årsredovisning 2011-09-01—2012-08-31. Kinnarp: Kinnarps AB 

Melnyk, S.A., Sroufe, R.P., & Calantone, R. (2003). Assessing the Impact of Environmental  

Management Systems on Corporate and Environmental Performance, Journal of 

Operation Management 21 (329-351)  

Naturvårdsverket (2005). Information om produkters miljöbelastning.  

E-länk: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5526-7.pdf  

15.12.13 

Norberg, P. (2011). Ansvarstalande och ansvarstagande i historiskt perspektiv. I: Jutterström, M.,  

& Norberg, P. (red.). Företagsansvar - CSR som managementidé. Studentlitteratur AB, 

Lund 

Pojasek, R. B. (2012). Implementing a sustainability management system. Environmental  

Quality Management, 22(1), 83-90 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14006:ed-1:v1:en
http://www.kinnarps.com/sv/se/
http://www.kinnarps.com/Documents/Environment/milj%c3%b6deklaration_se.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5526-7.pdf


 

53 

 

Poksinska, B., Dahlgaard, J. J., & Eklund, J. A. (2003). Implementing ISO 14000 in Sweden:  

motives, benefits and comparisons with ISO 9000. International Journal of Quality & 

Reliability Management, 20(5), 585-606 

Røvik, K.J. (2012). Moderna Organisationer, trender inom organisationstänkandet vid  

Millennieskiftet. Malmö: Liber AB 

Standards (2014). ISO 14001, Environmental Management System. E-länk:  

http://www.standards.org/standards/listing/iso_14001 05.01.14 

Stiftelsen Svensk Industridesign (2013). Definition av Design. 

E-länk: http://www.svid.se/sv/Vad-ar-design/Definitionen-av-design/ 12.10.2013 

Svensk dagligvaruhandel (2014). Hemsida - Certifiering, E-länk: 

http://www.svenskdagligvaruhandel.se/certifiering 03.01.14 

Swedish Standards Institute (2013). Hemsida. E-länk: http://www.sis.se/ 02.01.14 

Villeroy & Boch Gustavsberg AB (2013). Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31  

december 2013. Värmdö: Villeroy & Boch Gustavsberg AB 

Whitelaw, K. (1997). ISO 14001 Environmental System Handbook. Oxford: Butterworth- 

Heinemann  

Yin, R.K (2007). Fallstudier: Design och genomförande. Malmö: Liber AB 

  

http://www.standards.org/standards/listing/iso_14001
http://www.svid.se/sv/Vad-ar-design/Definitionen-av-design/
http://www.sis.se/


 

54 

 

Appendix I. 

Frågor till intervjuobjekten 

Kan du beskriva din arbetsposition och befattning? 

 

Vilka är företagets miljömål? 

 

Hur använder ni er av ISO 14001?  

 

Hur arbetar ni mot ständiga förbättringar? 

 

Vilka andra certifieringar använder och tillämpar ni? 

 

Vilka är de drivande faktorerna för miljö- och hållbarhetstänk i produktutvecklingen? 

        

Vad ingår i er produktpolicy?  

 

Vem sätter kraven i er miljöpolicy? 

Vad har ISO-certifieringen för roll i dessa? 

Vad guidar dessa beslut?  

 

Finns det några hållbarhetsfrågor/komponenter i er designbrief? 

Vem är ansvarig för dessa? 

 

Hur ser en designprocess ut för er?  

 

Är kraven olika från process till process? Eller finns det generella riktlinjer som man alltid ska 

förhålla sig till? 

 

Har kraven som ställts i denna designprocess specifika kategorier och rangordningar? 

(Exempelvis teknologiska, ekonomiska, sociala eller miljömässiga aspekter?) 

 

I vilket stadie av designprocessen inkluderas miljöaspekter? 

 

Är materialaspekten inkluderad i designprocessen? Hur? 

 

Vilka hållbarhetsfrågor är hanterade i designprocessen? 

 

Vem är det som fattar beslut om de miljömässiga frågorna i designprocessen? 

 

Hur utvärderas olika typer av alternativ i designprocessen? 

 

Vilka typer av verktyg använder ni er av i designprocessen som tillhandahålls av ISO 14001?  
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I vilket syfte använder ni dessa? 

 

Känner ni att ISO 14001 och dess verktyg hjälper till i designprocessen? 

 

 

 


