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Abstract 

 

These days most companies conduct some form of work for the external environment, 

quality and safety. In connection with this work, some companies have chosen to get 

management systems certified by any applicable standard for one or more of the fields 

while other companies have chosen other ways that are not associated with certification.  

In light of the fact that the individual systems are becoming unmanageable an increasing 

number of these companies are faced with the decision whether to integrate and coordinate 

these different systems or not. In order to study the possibilities of a company’s system 

coordination an assessment of elements particularly interesting for the company was 

performed. The key elements and focuses in the evaluation were staff access to information, 

experiences from other companies and environmental work status for some of the 

organization's companies. The availability and type of platform for information supply were 

investigated by means of a survey and showed a clear relationship between degree of 

usage, difficulties in finding information and perceived availability. Experience of 

managing such systems were investigated by means of written interviews with a number of 

companies and gave very good understanding of the advantages and disadvantages of a 

coordinated or integrated system. Evaluation of environmental work status was conducted 

as a checklist at two of Företaget AB:s subsidiaries and gave a clear picture of current 

status in relation to the standard requirements.  

The investigation led to conclusions particularly concerning the importance of 

understanding the needs of the individual firm and its employees in the layout of an 

integrated system. A company's current situation regarding environmental work is not 

always crucial whether or not it should be part of the shared certificate. The solution 

regarding certification is eminently individual for each company. To avoid the negative 

effects that can arise from a shared certificate the company consequently need to find 

solutions that suit its own business best. 

To enable staff to find and use information in a simple way such information should be 

made readily available and limited to the user in a process oriented way. 

 

 



  Om utformning av ett verksamhetssystem  

  -en utvärdering av nuläge, tillgänglighet och erfarenhet  

 

  Sida 1 
 

  

Sammanfattning 

De flesta företag bedriver idag någon form av arbete för yttre miljö, kvalitet och 

arbetsmiljö. I samband med detta arbete har en del företag valt att certifiera sig enligt 

någon gällande standard för ett eller flera av områdena och andra företag har valt andra 

sätt som inte är förknippat med certifiering. En allt tydligare trend har därför blivit att 

flera av dessa företag idag står inför beslutet om och hur de ska integrera eller samordna 

dessa olika system för att på så sätt göra arbetet i dem och med dem lättare. För att 

undersöka hur detta ska kunna genomföras på ett företag gjordes en utvärdering av för 

företaget intressanta delar som kan påverka en samordning. Utvärderingens huvuddelar 

och undersökningens fokus var personalens tillgänglighet av information, erfarenheter 

från andra verksamheter och miljöarbetsstatus hos några av organisationens bolag. 

Tillgängligheten och typ av plattform för informationsspridning undersöktes med hjälp 

av en enkätundersökning på Företaget AB och visade på tydliga samband mellan grad 

av användande, svårigheter att hitta information och upplevd tillgänglighet. Erfarenheter 

av verksamhetssystem undersöktes med hjälp av skriftliga intervjuer hos ett antal 

företag och gav mycket bra förståelse för fördelar och nackdelar av en 

systemsamordning. Utvärdering av miljöarbetsstatus genomfördes hos två av Företaget 

AB:s dotterbolag med hjälp av checklista och gav en tydlig bild av nuvarande status i 

förhållande till krav i standard. De slutsatser som undersökningen resulterade i berör 

framför allt vikten av att förstå de behov som finns på det enskilda företaget och hos 

dess anställda vid utformningen av ett verksamhetssystem. Ett företags nuläge gällande 

miljöarbete är inte alltid avgörande för om det bör ingå i gemensamma certifikat eller 

inte. Slutsatsen är att lösningen för hur man certifierar sig är ytterst individuellt för varje 

företag vilket gör att man på det egna företaget måste hitta lösningar som passar den 

egna verksamheten bäst för att undvika de negativa effekter som annars kan uppkomma. 

För att personalen vid ett framtida verksamhetssystem på ett naturligt sätt ska kunna 

hitta och använda information bör sådan göras lättillgänglig och begränsad på en 

användarvänlig och gärna processorienterad plattform.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget AB 

Då de företag som huvudsakligen kommer att behandlas i den här uppsatsen har valt att 

vara anonyma kommer de fortsättningsvis att benämnas Företaget AB och deras fyra 

dotterbolag Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 och Bolag 4. Övriga benämningar såsom namn 

på intranät har också ändrats för att inte kunna knytas till Företaget AB. 

Företaget AB är den svenska delen av Europaverksamheten vilket är ett av 

Företagskoncernens delområden. Koncernen har idag ca 15000 anställda varav ca 1300 

finns i Sverige på Företaget AB med dotterbolag. Företaget AB och dotterbolagens 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning och bearbetning av metallprodukter. I Sverige 

har man nästan 50 procent
1
 av marknadsandelarna.      

Den här uppsatsen kommer uteslutande att behandla Företaget AB i Sverige och deras 

fyra svenska dotterbolag Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 och Bolag 4.  

1.1.2 Nuvarande Ledningssystem 

Företaget AB med dotterbolag är idag certifierade enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 1 Nuvarande certifikat/miljöledningssystem hos Företaget AB och dotterbolag 

Certifikat Företaget AB Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 Bolag 4 

ISO 14001(2004) x x   x 

ISO 9001(2008) x       x  x 

ISO TS 16949(2009) x x  x  

 

Företaget AB delar idag certifikat för ISO 14001 med Bolag 1 och Bolag 4. Bolag 2 och 

Bolag 3 saknar idag miljöcertifikat och till stora delar ett miljöledningssystem. Samtliga 

bolag är kvalitetscertifierade men har egna certifikat. Företaget AB och dotterbolag är 

idag inte arbetsmiljöcertifierade men har ett ledningssystem för arbetsmiljö och ett väl 

fungerande arbetsmiljöarbete. (Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2001:1) 

 

Företaget AB med dotterbolag har idag separata ledningssystem för miljö, kvalitet och 

arbetsmiljö.  

De olika ledningssystemen sköts idag som tre helt separata system med egna 

systemdokument, rutiner och instruktioner. De plattformar som idag används och där 

man idag kan återfinna de tre systemens rutiner och instruktioner är till stor del olika 

och har olika ingångar. Samtliga tre plattformar är dock tillgängliga via intranätet 

Nätet:s förstasida där användaren hittar ingångarna.  

                                                 
1
 Företaget AB:s hemsida.  
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På den processorienterade plattformen Info återfinns i huvudsak kvalitetsrutiner men 

även vissa instruktioner för miljö och arbetsmiljö men dock inga övergripande 

dokument för de båda sistnämnda.  

1.2 Problembeskrivning 

1.2.1 Integrerade ledningssystem 

Då Företaget AB liksom många andra företag upplever de svårigheter som enligt Zeng, 

Shi, Lou (2007) kan förknippas med att administrera tre parallella ledningssystem har 

man lyft frågan om att samordna eller integrera de tre systemen till ett 

verksamhetssystem. 

Hur och i vilken utsträckning integreringen eller samordningen sedan ska ske samt vilka 

problem och möjligheter detta är förknippat med är ytterst individuellt för olika bolag. 

(Karapetrovic 2002) (Bernardo, Casadesus, Karapetrovic & Heras 2009) Hur man sedan 

definierar integrering eller samordning och om det omfattar ledningssystemen, 

standarderna eller båda är enligt Karapetrovic (2002) en viktig fråga som dock inte 

kommer behandlas djupare i den här uppsatsen. Fortsättningsvis kommer därför ingen 

åtskillnad göras mellan begreppen samordning och integrering då det framförallt är en 

tolkningsfråga om vad de innebär. (Wilkinson & Dale 1999) 

Generellt kan en integrering eller samordning dock sägas medföra en rad fördelar som 

minskat pappersarbete, minskade ledningskostnader, mindre komplex intern ledning, 

enklare certifieringsprocesser och underlättad ständig förbättring. ( Zeng, Shi & Lou 

2007)  

1.2.2 Certifiering och revisioner 

Hur en samordning ska ske och vilka problem och möjligheter detta innebär är som det 

nämndes ovan individuellt för olika bolag. Diskussioner om och kring detta resulterade 

på Företaget AB i frågeställningar som rör certifiering och revisioner. Vid en av 

ledningens genomgång (LG) för yttre miljö på Företaget AB ifrågasattes ”varför inte 

Bolag 2 och Bolag 3 är med i miljöcertifikatet.” Samma fråga lyftes även vid två senare 

tillfällen på LG. (LG protokoll
2 

2009-04-23 och 2010-05-19) 

Att två av bolagen idag saknar miljöledningssystem och tillhörande certifikat har 

påtalats av företagets revisor som ett potentiellt problem när det gäller tydlighet och 

trovärdighet mot kund. (LG protokoll
3
 2009-10-26) En samordning mellan samtliga 

bolagens ledningssystem gör att man då funderar på om och hur dessa båda bolag ska 

certifieras enligt ISO 14001. Om de ska certifieras kan de i så fall ha egna certifikat 

eller bör de ingå i det bolagsgemensamma certifikatet. (LG protokoll
5
 2009-10-26)   

En möjlig lösning är att låta de från början inte certifierade bolagen ingå i samma 

certifikat som ett eller flera av de sedan tidigare certifierade bolagen. Detta kan enligt 

certifieringsorganet Intertec Semko Certification AB
4
 [2011-05-05] få en rad mer eller 

mindre fördelaktiga effekter som centrala uppföljningar, delande av erfarenheter och 

färre revisioner men även negativa ”spillover” effekter som att alla får lida för ett bolags 

                                                 
2
 LG Protokoll från ledningens genomgång på Företaget AB vid olika tillfällen. 

3
 LG Protokoll från ledningens genomgång på Företaget AB vid olika tillfällen. 

4
 Information hämtad från Certifierings nytt, http://www.certifieringsnytt.info/4-08_konsolidera.htm  
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misstag. Delade och färre revisioner som en följd av samordning och delade certifikat 

kan inledningsvis också ses som en odelat positiv effekt med följder som betydligt mer 

effektiva revisioner och kortare tidsåtgång än vid enskilda separata sådana.(Styrelsens 

för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS) 

2007) Detta är något som Kraus och Grosskopf (2008) lyfter fram tillsammans med 

mindre dubbelarbete vid planeringen och genomförandet av revisionen. Vidare fortsätter 

Kraus och Grosskopf (2008) med påpekandet att trots alla fördelar så kan en 

samordning av just revisioner medföra nackdelar som att brister i en del av systemet 

drabbar övriga delar av systemet vid en anmärkning. Vid en av ledningens 

genomgångar på Företaget AB diskuterade man även de fördelar som det delade 

certifikatet idag innebär men påtalade även risken med att de små enheterna skulle få 

alltför glesa besök av revisorer. (LG protokoll
5
 2009-10-26)   

För att en revision av ett integrerat eller samordnat ledningssystem sedan ska kunna 

genomföras på ett för företaget lämpligast sätt måste revisorn förstå syftet med och 

orsaken till samordningen. Enligt Kraus & Grosskopf (2008) finns det inga universella 

lösningar på vad som är bäst för det enskilda företaget då det kommer till just 

revisionerna. Om verksamheterna på de olika fabrikerna som ska revideras dessutom är 

av skild art är det möjligt att det inte är lämpligt att minska antal revisioner och tid 

under vilka de genomförs vilket annars anses vara en av de fördelar som kommer av 

delade certifikat. (International accreditation forum (IAF) 2007) 

1.2.3 Tillgänglighet och plattform 

I planeringsstadiet av ett framtida verksamhetssystems utformning är det också viktigt 

att förstå användarnas krav och behov på utformning samt tillgänglighet till 

information. Idag finns de tre ledningssystemen på separata plattformar som är olika 

uppbyggda med avseende på struktur och utseende. En samordning av systemen på 

Företaget AB innebär även en samordning av de plattformar från vilka personalen idag 

hämtar information. För att det framtida verksamhetssystemet ska vara en naturlig del 

av det dagliga arbetet bör det vara lätt att hitta och använda den information som är 

kopplat till det. Zeng, Shi & Lou (2007) förordar därför en nulägesanalys av 

dokumenttillgänglighet för att kunna undvika att de brister som finns i det befintliga 

systemet även uppkommer i det nya systemet. 

Svårigheter med att finna och använda information kopplat till ledningssystem är ett 

ofta återkommande problem som på inget sätt är unikt för enskilda företag. En 

enkätstudie utförd av Nicklasson & Roman (2010) visar att detta är ett generellt 

problem som kan vara kopplat till ”att informationen är utspridd på flera olika ställen 

och att de inte vet var informationen finns.”(Nicklasson & Roman 2010, s.49) Detta 

resulterar enligt Nicklasson & Roman (2010) i att man hellre frågar kollegor om samma 

information som annars skulle ha kunnat hittas på plattformen.  

En direkt effekt av informationstillgänglighet via datorbaserade plattformar är enligt 

Heide (2002, s.78) att de anställda ”får större möjligheter att få insikt och i bästa fall 

bättre förståelse för hur den egna organisationen ser ut och fungerar.” Den andra sidan 

                                                 
5
 LG Protokoll från ledningens genomgång på Företaget AB vid olika tillfällen. 
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av myntet är dock enligt Heide risken för ”att mycket av informationen ändå kan förbli 

dold” beroende på svårigheter med att hitta den. (Slevin 2000 se Heide 2002, s 78) 

Syftet med en samordning är ofta en minskad mängd dokumentation och 

dokumenthantering vilket även minskar eller koncentrerar mängden information som är 

tillgänglig för mottagaren dvs. de anställda. ”Informationsöverflöd är en gängse men 

ofta oförutsedd effekt av datormedierad kommunikation.” (Heide 2002, s.79) Vid ett 

sådant informationsöverflöd kan det därför enligt Heide (2002) vara svårt för 

användaren att ta till sig den verkligt viktiga informationen.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet och frågeställningar att besvara är följande: 

 Att bedöma hur de bolag som inte är certifierade ska kunna ingå i ett 

verksamhetssystem med avseende på deras nuvarande status i förhållande till 

kravstandard.  

1. Vad fattas hos de bolag som idag saknar certifikat för att de ska kunna 

certifieras?  

2. Är det fördelaktigt att föra in de bolag som idag inte är certifierade i 

samma miljöcertifikat som de övriga bolagen? 

 

 Att mot bakgrund av hur nuvarande informationsplattformar används och 

fungerar lyfta fram förslag på viktiga ingående komponenter vid utformandet av 

en ny verksamhetsgemensam plattform.   

1. Hur upplever personalen sin tillgång till information via dagens 

plattformar och hur påverkar det användandet av information? 

2. Vilket behov har personalen av information och på vilket sätt bör det 

påverka framtida plattformars informationstillgänglighet och 

utformning? 

2. Material och metod 

2.1 Checklista 

För att undersöka statusen hos de båda dotterbolagen Bolag 2 och Bolag 3 som inte är 

certifierade enligt ISO 14001 genomfördes en form av gapanalys. En gapanalys kan 

som i fallet med icke certifierade bolag användas för att jämföra nuvarande status på 

miljöarbetet med önskvärd status dvs. standardens krav och därigenom få ett mått på 

vad som fattas för att uppnå önskvärd status. (Karlöf & Lövingsson 2007) Gapanalysen 

genomfördes som en checklista med 101 frågor baserade på skallkraven i ISO 14001. 

Frågorna besvarades med alternativen Ja, Delvis eller Nej och poängsattes med 2 för Ja, 

1 för Delvis och 0 för Nej. Beroende på i vilken grad företagets nuvarande status 

överensstämmer med skallkraven i ISO 14001 sattes poäng enligt ovan. Frågorna i 

checklistan besvarades med hjälp av personal med kunskaper om företagets nuvarande 

status beträffande miljöledning. 
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Då kontrollen enligt checklistan resulterade i ett poängtal som jämfördes med maximalt 

möjliga poäng (202 poäng) kunde resultatet presenteras i form av en procentsats vilken 

motsvarar grad av efterlevnad enligt kraven i ISO 14001. Exempel på hur checklistan 

fylls i framgår av första sidan i bilaga 1 som delvis är ifylld. 

2.2 Enkätundersökning 

För att undersöka hur personalen på Företaget AB upplever sin nuvarande tillgång till 

information som rör miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt vilka önskemål som finns 

beträffande framtida tillgång genomfördes en enkätundersökning.  

Av Företaget AB:s ca 900
6
 heltidsanställda tjänstemän och produktionspersonal i 

Sverige ombads 90 personer att besvara enkäten.  

Enkäten delades ut direkt till de anställda som ombads besvara den varefter den kort 

därefter åter samlades in. Totalt bestod enkäten av 18 frågor varav de sista 3 var öppna 

frågor där de svarande kunde ge egna synpunkter. Av de första 15 frågorna skulle 12 

besvaras med hjälp av en femgradig skala och 3 med ja eller nej. 

Urvalet av svarande gjordes slumpmässigt på två av Företaget AB:s fabriker samt på 

huvudkontoret vilket bedömdes kunna ge ett så brett svarsunderlag som möjligt med 

avseende på arbetsbelastning och typ av arbete. Av 90 utdelade enkäter besvarades 78 

vilket ger en svarsfrekvens på 87%.  

Då enkäten delades ut under pågående produktion i anläggningarna togs viss hänsyn till  

i vilken utsträckning de anställda hann besvara enkäten vilket i någon mån kan ha 

påverkat slumpmässigheten i urvalet. 

Då syftet med enkäten var att få en så bred bild som möjligt av hur personalen uppfattar 

sin tillgång till information gjordes ingen åtskillnad på typ av arbetsplats i produktionen 

trots att olika arbetsplatser medför olika arbetsbelastning och därmed tid till 

informationssökande.  

De tillfrågande ombads inte heller besvara om de var kvinna eller man då detta inte 

bedömdes som viktigt för undersökningens resultat. Den enda åtskillnad som gjordes 

var om de svarande var tjänstemän eller produktionspersonal. Av 78 svarande var 59% 

produktionspersonal och 41% tjänstemän. Verklig fördelning i den totala populationen 

är uppskattningsvis 67% produktionspersonal och 33% tjänstemän.  

Undersökningen genomfördes på de två fabrikerna samt på huvudkontoret i under två 

dagar. 

Resultatet av enkätundersökningen analyserades med hjälp av korrelationstest, principal 

component analysis (PCA), och manuell jämförelse av tabellvärden. 

Korrelation visar hur två värden uppvisar samband med avseende på sambandets styrka 

och riktning, dvs. om sambandet är positivt eller negativt. (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010)   

PCA visar på samma sätt som korrelation hur olika värden uppvisar samband med den 

skillnaden att PCA kan användas på fler än två värden, dvs. på mer komplicerade 

samband. Sambanden åskådliggörs vanligtvis i ett diagram av typen scatterplot. (Ennos  

2000)   

                                                 
6
 Information från Företaget AB:s hemsida 
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2.3 Benchmarking 

Av fem tillfrågade företag svarade fyra stycken positivt på frågan om att delta varav tre 

har svarat på de sedan utskickade frågorna.   

För att undersöka hur andra företag med liknade företagsstruktur som Företaget AB har 

gjort för att integrera sina ledningssystem genomfördes en skriftlig benchmarking hos 

ett antal företag.  

Samtliga tillfrågade företag är stora tillverkande industrier med produktion och 

försäljning både i Sverige och utomlands. Fyra av de tillfrågade företagen har viss lokal 

anknytning med produktion och försäljning i Kalmarregionen. Företagen benämns 

fortsättningsvis som A, B och C. (se företagsbeskrivning i bilaga 3) 

Det sammanlagda antalet frågor var 18 stycken av vilka de första 11 rörde integrering 

av ledningssystemen och de sista 7 rörde miljöcertifiering enligt ISO 14001.  

Frågorna rörande företagens ledningssystem skickades via e-post till personer med 

miljösamordnande eller liknande funktion hos företagen.  

 

2.4 Litteraturstudier 

Litteraturstudier genomfördes för att se hur ett fungerande verksamhetssystem, med 

krav på funktionalitet i alla led bör vara utformat enligt litteraturen. Litteraturen som har 

använts är mestadels vetenskapliga rapporter som hämtats via Linneuniversitetets 

litteraturdatabas LibHub och på internet.  

Nyckelord för sökningen av litteratur var: integrated management system, auditing, 

access, information. 

   

3. Resultat 

3.1 Checklistor 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom vid den undersökning med 

checklista som baseras på kraven i standarden SS –EN ISO 14001 2004. Siffror inom 

parentes avser motsvarande punkt i standarden. Undersökningen genomfördes vid två 

olika tillfällen på Bolag 2 och Bolag 3.  

3.1.1 Bolag 2 

Bolag 2 har idag inget miljöledningssystem men har ändå många delar som kan 

användas för ett framtida sådant på plats.  

Mest kompletta bedöms de vara gällande följande punkter:  

 Miljöpolicy (4.2) 

Man har en miljöpolicy som är fastställd av högsta ledningen och kan anses vara 

relevant enligt kraven i SS-EN ISO 14001. Den innehåller åtaganden enligt standardens 

krav i punkt 4.2 förutom att den inte är helt kommunicerad till anställda och heller inte 

tillgänglig för allmänheten.  

 Miljöaspekter (4.3.1) 
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Företaget har vissa rutiner såsom miljöronder och krav för tillståndsefterlevnad som till 

viss del kan användas för och sättas i samband med identifiering av miljöaspekter. 

Dessa rutiner följer planerad och pågående utveckling och är till hjälp för att kunna 

identifiera de aspekter som är betydande. Rutiner för identifiering av lagar och andra 

krav finns samt för hur de kan sättas i samband med företagets miljöaspekter. Rutinerna 

är dock inte specificerade som just rutiner men fyller i flera fall samma funktion. 

 Lagar och andra krav (4.3.2) 

Företaget har rutiner för att identifiera 

lagar och andra krav som de berörs av 

samt tillgång till lagar. 

 Dokumentstyrning (4.4.5) 

Då företaget är certifierat enligt 

kvalitetsstandarden ISO 9001 (2008) 

har de också flera delar som skulle 

kunna användas vid införandet av ett 

miljöledningssystem. 

Dokumentstyrning är ett sådant avsnitt 

där man idag har rutiner för 

godkännande, granskning, 

säkerställande av ändringar, och 

förhindrande av oavsiktlig användning 

av dokument vilket med små ändringar 

direkt skulle kunna användas i ett 

miljöledningssystem.  

 Beredskap och agerande vid nödlägen (4.4.7) 

Företaget jobbar i dag med beredskap och riskhantering på ett rutinmässigt sätt och 

genomför riskanalyser samt beredskapsövningar med en viss regelbundenhet. Man har 

upprättat en krishanteringspärm med tillhörande handlingsplaner och dokumentation. 

 Övervakning och mätning (4.5.1) 

Den övervakning och mätning som sker är framförallt kopplat till mätning av vatten 

med viss tillhörande dokumentation. Kalibreringen av mätutrustningen är dokumenterad 

och liknande rutiner finns i kvalitetsledningssystemet.  

 Utvärdering av att lagar och andra krav följs (4.5.2) 

Gällande utvärdering av lagar och andra krav har man rutiner för detta samt bevarar 

tillhörande redovisande dokument. 

 Intern revision (4.5.5) 

I dag sker interna revisioner av företagets miljö och även en årlig miljörond. I samband 

med dessa finns vissa rutiner för att underrätta ledningen om resultaten från dem. Bolag 

2 har även upprättat revisionsrutiner samt revisionsprogram med tillhörande 

dokumentation.           

  

Figur 1 Bolag2:s kravefterlevnad enligt PDCA-

cykeln  

*Avser mest kompletta delar 
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Mindre kompletta bedöms de vara gällande följande punkter: 

 Övergripande mål detaljerade mål och handlingsplaner (4.3.3) 

Bolag 2 har idag inga miljömål som kan sammankopplas med deras miljöaspekter och 

har därför inte heller några handlingsplaner och dokumentation för sådana. Man har 

dock viss dokumentation gällande ansvarsfördelning för relevanta funktioner och nivåer 

inom organisationen som skulle kunna användas även vid miljömål.    

 Resurser, roller, ansvar och befogenheter (4.4.1) 

Då resurser, roller, ansvar och befogenheter finns definierade för det nuvarande 

miljöarbetet på företaget bedöms dessa även kunna användas vid ett framtida 

miljöledningssystem. Definitioner av resurser, roller, ansvar och befogenheter är även 

ett krav enligt egenkontrollförordningen. Roller och befogenheter är idag definierade 

med befattningsbeskrivningar. 

 Kompetens, utbildning och medvetenhet (4.4.2) 

De personer som idag utför sådana uppgifter på Bolag 2 som bedöms kunna orsaka 

betydande miljöpåverkan är delvis identifierade och bedöms ha relevant teoretisk eller 

praktisk utbildning och/eller kunskap. Det finns även viss dokumentation över dessa 

personer och tillhörande utbildning som idag består av till exempel utbildning för 

hantering av farligt gods. Företaget bedöms även ha vissa rutiner för att göra personer 

som arbetar på eller för organisationen medvetna om de miljöaspekter som kan 

förknippas med deras arbetsinsats. Vissa rutiner för att göra personal medvetna om sina 

roller, ansvar och möjliga konsekvenser av att inte följa dessa rutiner bedöms också 

finnas. 

 Kommunikation (4.3) 

Den interna kommunikation som idag finns mellan olika funktioner och nivåer med 

utgångspunkt från företagets miljöaspekter bedöms till viss del kunna användas i ett 

framtida miljöledningssystem precis som hanteringen av externa synpunkter. 

Organisationen har beslutat om extern kommunikation via miljöredovisning och där till 

hörande metoder och dokumentation. 

 Verksamhetsstyrning (4.4.6) 

När det gäller verksamhetsstyrning har organisationen också vissa delar på plats idag 

som framför allt kan kopplas till de tillståndskrav och lagkrav som finns men som även 

är applicerbara på ett miljöledningssystem. Exempel på rutiner och krav som är 

kommunicerat till intressenter är sådant som kan kopplas till utsläppsmängder. 

 Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder (4.5.3) 

För avvikelsehantering finns rutiner i kvalitetssystemet som bedöms kunna användas 

även i ett miljöledningssystem. 

 Redovisande dokument (4.5.4) 

Hanteringen av redovisande dokument är till viss del användbar såsom mätresultat och i 

övrigt finns liknande rutiner i kvalitetssystemet. 

 Ledningens genomgång (4.6) 

Ledningens genomgång omfattar till viss del utvärdering av det nuvarande systemet för 

miljöledning.  
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Bolag 2 befintliga miljöledningssystem överensstämmer med SS-EN ISO 14001 2004 

till ca 54%. (Se beskrivning metod sid 5 samt bilaga 1 för fullständig checklista) 

3.1.2 Bolag 3 

Bolag 3 har idag inget miljöledningssystem men man följer till vissa delar den av 

moderbolaget Företaget AB:s framtagna miljöhandbok med systemdokument.  

Mest kompletta bedöms de vara gällande följande punkter: 

 Miljöpolicy (4.2)  

Man använder sig av moderbolagets sådan och den policy som finns är därför inte 

fastställd av företagets högsta ledning och heller inte uppdaterad sedan några år. 

Policyn är ändå till vissa delar relevant för Bolag 3 med undantaget att de inte bedriver 

tillverkande verksamhet till skillnad från 

moderbolaget. 

Policyn innehåller åtagande om ständig 

förbättring, förebyggande av förorening, 

att följa lagar och andra krav samt är 

dokumenterad. Den finns tillgänglig via 

moderbolagets hemsida och intranät och 

är därmed tillgänglig för personal och 

allmänhet.  

 Resurser, roller, ansvar och 

befogenheter (4.4.1) 

Resurser som är nödvändiga för att 

upprätta, införa, underhålla och 

förbättra ett miljöledningssystem finns 

till viss del då man idag på grund av lagar 

och andra krav ändå bedriver miljöarbete 

på företaget. Roller och befogenheter är 

idag till viss del dokumenterade i det kvalitetsledningssystem, EN ISO TS 16949 

(2009), som bolaget har. Kvalitetsstandarden ISO TS 16949 har för övrigt en del 

miljökrav som företaget i och med en certifiering kan antas uppfylla. Man har även 

fastställt vissa roller såsom ledningens representant samt att det miljöarbete man idag 

bedriver rapporteras till högsta ledningen.  

 Verksamhetsstyrning (4.4.6) 

För verksamhetsstyrningen har man samma systemdokument som moderbolaget men 

här är dokumentationen något mer omfattande och aktuell bland annat via listor hos 

miljösamordnaren. Via moderbolaget finns en entreprenörsutbildning som även 

tillämpas hos Bolag 3. 

 Beredskap och agerande vid nödlägen (4.4.7). 

För beredskap och agerande vid nödlägen finns rutiner som följs särskilt gällande 

områden som rör avfallshantering och kemikaliehantering vilka av företaget har 

bedömts som särskilt viktiga. Man har gjort en riskbedömning som dock är dåligt 

uppdaterad men dokument som rör larmlistor och övrigt agerande vid nödlägen är 

Figur 2 Bolag 3:s kravefterlevnad enligt PDCA-

cykeln 

*Avser mest kompletta delar 
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aktuella och uppdaterade. Bolag 3 övar regelbundet brandberedskap och i övrigt 

uppdateras nödvändiga rutiner löpande vid uppenbara brister. 

 

Mindre kompletta bedöms de vara gällande följande punkter: 

 Miljöaspekter (4.3.1) 

Bolag 3 har vissa rutiner för att identifiera miljöaspekter och bedöma sådana. 

Bedömningen görs med hjälp av Sapa profilers bedömningsmall samt via den statistik 

som förs med anledning av företagets anmälningsplikt till kommunen.  

 Lagar och andra krav (4.3.2) 

Bolag 3 har rutiner för att identifiera lagkrav och andra krav vilket främst sker med 

utgångspunkt från de myndighetskrav man har på verksamheten.  

En lagmatris har tidigare tagits fram och successivt uppdaterats manuellt vilket dock 

inte har skett de senaste åren.     

 Övergripande mål detaljerade mål och handlingsplaner (4.3.3) 

Företaget har inga miljömål som kan kopplas samman med miljöaspekter men man har 

ändå vissa områden man fokuserar på såsom avfall och energi. 

 Kompetens, utbildning och medvetenhet (4.4.2) 

Med avseende på utbildning som kan kopplas till företagets betydande miljöaspekter är 

det framförallt miljösamordnaren som utbildats. Övriga anställda får dock viss 

utbildning i avfallshantering vilket är ett av de områden som företaget har identifierat 

som viktigt. Liksom tidigare finns även här systemdokument och företaget anser sig 

veta vad som ska göras för att uppfylla de krav som finns angående kompetens, 

utbildning och medvetenhet.   

 Kommunikation (4.3) 

Rutiner för den interna kommunikationen mellan olika nivåer och funktioner inom 

organisationen finns till viss del och denna sker bland annat via team möten. 

Även för kommunikation till Statistiska centralbyrån och liknande externa intressenter 

finns rutiner. Man har dock inte dokumenterat beslut om annan extern kommunikation 

såsom miljöredovisning eller liknande. 

 Dokumentation (4.4.4) 

Gällande dokumentation har man vissa dokument av vilka de flesta inte är uppdaterade. 

Även här finns dock i vissa fall färdiga rutiner som efter en uppdatering kan vara 

användbara vid införandet av ett miljöledningssystem.  

 Dokumentstyrning (4.4.5) 

För dokumentstyrningen finns rutiner som används i kvalitetsledningssystemet som 

även till formen bör kunna användas i ett miljösystem. Som tidigare nämnts finns 

färdiga systemdokument som dock bara används i vissa fall.  

 Övervakning och mätning (4.5.1) 

Rutiner för övervakning och mätning finns framförallt för kemikaliehanteringen men 

man genomför även regelbundna egna internrevisioner gällande övriga delar på 

företaget. Utrustning för mätning finns dock inte och därmed inte heller sådana 

tillhörande dokument. Liknande rutiner finns dock i kvalitetsledningssystemet.    

 Utvärdering av att lagar och andra krav följs (4.5.2) 
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Utvärdering av att lagar och andra krav följs sker regelbundet via egna internrevisioner 

och tillhörande dokument bevaras då detta är krav från koncernen. 

 Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder (4.5.3) 

För avvikelsehantering finns vissa rutiner och avvikelserapporter finns men dessa är 

dock inte uppdaterade. Man har även vissa rutiner för att hantera korrigerande och 

förebyggande åtgärder. 

 Redovisande dokument (4.5.4) 

Redovisande dokument finns framförallt i form av den kontinuerliga statistik som förs 

till följd av anmälningsplikten och liknande rutiner finns även i kvalitetssystemet där 

även hanteringsrutiner för dokument finns. 

 Intern revision (4.5.5) 

Interna revisioner genomförs regelbundet men revisionsplaner för dessa saknas.  

 Ledningens genomgång (4.6) 

Vid ledningens genomgång hanteras i viss mån miljörelaterade frågor men ingen 

utvärdering av det nuvarande miljösystemet görs vid dessa tillfällen.   

Bolag 3:s befintliga miljöledningssystem överensstämmer med SS-EN ISO 14001 2004 

till ca 35%. (Se beskrivning metod sid 5 samt bilaga1 för fullständig checklista) 

 

3.2 Enkätundersökning 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom vid den enkätundersökning som 

under två olika dagar genomfördes på två av Företaget AB:s fabriker och 

huvudkontoret. Resultaten presenteras både som en sammanställning av antal svarande 

och som samband mellan olika svarsalternativ i PCA diagram. Sambanden är framtagna 

genom korrelationstest och genom direkt jämförelse mellan hur de deltagande har 

svarat. Siffror inom parentes i texten motsvarar fråga.  

 

3.2.1 Användande av och tillgång till rutiner och instruktioner 

 

 

 

 

Tabell 2 Fråga 1a, 1b och 1c 

Hur ofta kommer du i kontakt med de rutiner och instruktioner som finns 

för miljöarbete (1a), kvalitetsarbete (1b) och arbetsmiljöarbete (1c)?  

 

Svarsfördelning i procent av populationen  

 
Flera gånger Någon gång Några gånger Vid något eller Aldrig 

 
per dag per dag i veckan några tillfällen 

 

    

i månaden 

 

Fråga 1a 30 22 9 24 15 

Fråga 1b 39 13 8 30 10 

Fråga 1c 9 14 14 42 21 
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Diagram 1 PCA diagram. Visar samband mellan svar på frågorna. 54% av variationen täcks in av de två första 

principialkomponenterna.     

Ellips avser samband mellan frågorna 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c och 4a. 

Rektangel avser samband mellan frågorna 3, 4b, 6a och6b.      

Triangel avser samband mellan fråga 4c och övriga frågor. 

                                                                                                                                                                  

PCA diagrammet visar samband mellan svaren på frågorna.  Blå punkter markerar 

fråga. Svar i samma ände på en axel har positivt samband och svar i motsatt ände på en 

axel har negativt samband. Svarsalternativ med hög siffra är styrande i modellen.  

Diagram1 visar samband mellan de som sällan använder rutiner och instruktioner för 

miljöarbete (1a), arbetsmiljöarbete (1b) och kvalitetsarbete (1c) då de är tätt grupperade 

längs samma axel (se ellips). Av diagram 1 framgår även att de som svarat att de 

upplever ett behov av bra tillgång till rutiner och instruktioner och har svarat högt på 4c 

ofta använder rutiner och instruktioner (1a, 1b, 1c) och har lätt att hitta dem (2a, 2b, 2c). 

Svaren på 4c uppvisar ett tydligt negativt samband med svaren på fråga 1 och 2. Av hela 

svarspopulationen svarade 14% att de aldrig kommer i kontakt med de rutiner och 

instruktioner som finns för arbetsmiljöarbete och miljöarbete.  

 

Tabell 3 Fråga 2a, 2b och 2c 

Tycker du att rutinerna och instruktionerna är lätta att hitta för 

miljöarbete (2:a), kvalitetsarbete (2:b) och arbetsmiljöarbete (2:c)? 

 

Svarsfördelning i procent av populationen  

  Instämmer helt       Instämmer inte alls 

Fråga 2a 9 19 42 21 9 

Fråga 2b 21 20 37 16 6 

Fråga 2c 11 16 29 32 12 

 

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3

4a

4b

4c

5a
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De som upplever att de med lätthet hittar rutiner och instruktioner för miljö (2a) tycker 

även att de är lätta att hitta för kvalitet (2b) och arbetsmiljö (2c) och upplever generellt 

bra tillgång (4a) till dem vilket framgår av diagram 1 (se ellips). Generellt använder de 

som har lätt att hitta samtliga rutiner och instruktioner (2a, 2b, 2c) dem oftare (1a, 1b, 

1c) än de som har svårt att hitta dem. 

De som upplever svårigheter med att hitta rutiner och instruktioner för miljö (2a) tycker 

även att dessa är svåra att hitta för kvalitet (2b) och arbetsmiljö (2c)(se diagram 1, 

ellips) och skulle använda dem oftare om de var lättare att hitta (3).  

21% av svarspopulationen tycker det är svårt eller mycket svårt att hitta rutiner och 

instruktioner för samtliga områden. 

De som upplever svårigheter med att hitta rutiner och instruktioner för samtliga 

områden (2a, 2b, 2c) upplever generellt även dålig tillgång till dem (4a) och använder 

dem sällan (1a, 1b, 1c) (se diagram 1, ellips). De som har lätt för att hitta 

kvalitetsrutiner (2b) upplever bra tillgång till dem (4a) och vill också att de ska finnas 

på plattformen Info (5b). 

 

En grupp om 21 personer, 28% av svarspopulationen, tycker att rutiner och 

instruktioner är svåra eller ganska svåra att hitta för både arbetsmiljö (2b) och miljö (2c) 

(se diagram 1). Hur dessa 28% har svarat på andra frågor uppvisar även andra samband 

som framgår av diagram 2 och diagram 3. Denna grupp om 21 omnämns i diagram 1 

och 2 som grupp som upplever svårigheter med att hitta instruktioner och rutiner för 

miljö och arbetsmiljö. 

 

 

 

 
Diagram 2 Samband mellan svar för grupp som upplever svårigheter med att hitta instruktioner och 

rutiner för miljö och arbetsmiljö. 
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Diagram 3 Samband mellan svar för grupp som upplever svårigheter med att hitta instruktioner och rutiner 

för miljö och arbetsmiljö. 

 

 

Tabell 4 Fråga 4a, 4b och 4c 

Hur upplever du din tillgång till information som rutiner och 

instruktioner för miljöarbete, kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete?  

a:Jag har bra tillgång. 

b:Jag skulle vilja ha bra tillgång. 

c:Jag har inget behov av att ha bra tillgång   

 

Svarsfördelning i procent av populationen  

  Instämmer helt       Instämmer inte alls 

Fråga 4a 16 22 41 18 3 

Fråga 4b 39 19 36 3 3 

Fråga 4c 2 14 28 14 42 

 

Av de 21% som svarade att de har dålig eller ganska dålig tillgång till rutiner och 

instruktioner (4a) svarade 9 /10 att de tycker rutinerna och instruktionerna för 

arbetsmiljöarbete är svåra eller ganska svåra att hitta (2b). 

Av de 21% som svarade att de har dålig eller ganska dålig tillgång till rutiner och 

instruktioner (4a) svarade 5/10 att de skulle vilja ha bra tillgång (4b). Av de 21% som 

svarade att de har dålig eller ganska dålig tillgång (4a) svarade i snitt 7/10  att de sällan 

eller aldrig använder rutiner och instruktioner för någon av kategorierna (1a, 1b, 1c).  

De som upplever att de skulle vilja ha bra tillgång till rutiner och instruktioner (4b) tror 

även att gemensamma rutiner och instruktioner som finns på samma plats kommer att 

underlätta deras arbete (6a).  
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3.2.2 Nuvarande och Framtida plattform med gemensamma rutiner och instruktioner 

 

Tabell 5 Fråga 3 

Skulle du använda rutinerna/instruktionerna oftare om de var lättare att 

hitta? 

 

Svarsfördelning i procent av populationen  

  Instämmer helt       Instämmer inte alls 

Fråga 3 31 22 31 6 10 

 

De som tror att de kommer använda rutiner och instruktioner oftare om de var lättare att 

hitta (3) vill också ha bra tillgång till dem (4b). De uppger också att de tror att 

gemensamma rutiner och instruktioner som finns på samma ställe skulle underlätta (6a) 

deras arbete och göra att de använder dem oftare (6b). 

 

 

 

Tabell 6 Fråga 5a, 5b, 5c  

För att rutinerna/ instruktionerna ska vara lätta att hitta bör de…  

a:…finnas på Nätet. 

b:…finnas i Info. 

c:…finnas på annan plats. 

 

Svarsfördelning i procent av populationen  

  Ja Nej 

Fråga 5a 76 24 

Fråga 5b 77 23 

Fråga 5c 50 50 

 

 

Tabell 7 Fråga 6a och 6b 

Tror du att gemensamma rutiner/instruktioner för miljö, kvalitet och 

arbetsmiljö som finns på samma ställe kommer att…  

a:…underlätta ditt arbete? 

b:…göra att du använder dem oftare? 
 Svarsfördelning i procent av populationen 

  Instämmer helt       Instämmer inte 

alls 

Fråga 6a 45 28 20 3 4 

Fråga 6b 38 25 25 6 6 

 

Av de 73% som svarade positivt på fråga 6a svarade i snitt 4/10 att de sällan eller aldrig 

använder rutiner och instruktioner för någon av de tre kategorierna (1a, 1b, 1c). 
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Av de 63% som svarat positivt på fråga 6b svarade i snitt 4/10 att rutiner och 

instruktioner är svåra eller mycket svåra att hitta för alla tre kategorier (2a, 2b, 2c)  

 

3.3 Benchmarking 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom vid den undersökning som 

genomfördes i form av en skriftlig intervju med tre företag som på olika sätt har 

integrerat eller samordnat sina ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Resultaten presenteras som en sammanställning av de svar som framkom vid 

undersökningen. 

 

3.3.1 Företag A 

Företag A har samordnat yttre miljö, kvalitet och arbetsmiljö i sitt verksamhetssystem 

där det finns en överordnad policy och en gemensam manual. I bolag A:s 

verksamhetssystem är vissa instruktioner gemensamma för till exempel internrevision 

och ledningens genomgång. De olika ledningssystemen samordnades 2003 efter att 

tidigare ha varit separata system med separata manualer.  

Företaget har sedan 2006 ett paraplycertifikat för ISO 14001 som täcker in ett flertal av 

bolagets fabriker och säljbolag både i Sverige, Norden och utom norden. Tidigare hade 

företag A separata certifikat för ISO 14001.  

På frågan om vilka fördelar företag A upplever av ett gemensamt ISO 14001-certifikat 

hänvisar de till syftet med paraplycertifikat vilket enligt miljösamordnaren (MS) företag 

A är följande:  

Kundtillfredsställelse, försäkring om ett mer effektivt ledningssystem. 

Mer effektiva externa och interna revisioner. 

Kortare tid vid implementering av förändringar. 

Delande av ”best practise.” 

Global koordination, täckning och uppföljning av implementering av förändringar. 

Hos företag A sker dock interna och externa revisioner fortfarande separat för varje 

bolag. Gemensamma certifikat har inte medfört att instruktionerna gjorts gemensamma 

för de olika bolagen men de kompletteras med den övergripande Integrated 

Management System (IMS)-manualen. Företaget upplever heller inte några 

administrativa problem som kan förknippas med det gemensamma certifikatet.  

På sin huvudproduktionsanläggning har företag A gått tillbaka till separata interna 

Environment Safety & Health (ESH)-revisioner och kvalitetsrevisioner. Orsaken är att 

när de körde gemensamma revisioner blev det för mycket fokus och tyngdpunkt på 

ESH.  

Vid samordningen på företag A involverades personalen till viss del och ”avdelningarna 

deltog aktivt vid framtagning av sina processer och information på sina hemsidor.” ”Ett 

återkommande problem har dock varit att känna ägandeskap samt hålla informationen 

uppdaterad.” (MS, företag A) 

Personalen har idag tillgång till rutiner och instruktioner via instruktionssystemet på 

företagets hemsida. 
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De administrativa fördelar som samordningen medfört är bland annat ett samordnat 

instruktionssystem och gemensamma revisionsrutiner. Bolag A tycker även att Syftet 

med ett ledningssystem, att styra verksamheten, blir tydligare med ett övergripande 

system som uppfyller alla olika krav.  

De administrativa nackdelar som samordningen medfört är bland annat att systemet 

”blivit väldigt omfattande och lite tungrott” samt att det blir ”väldigt svulstigt”. (MS 

företag A) Samordningen har även medfört att den ”administrativa styrningen blivit lite 

frånkopplad från sakinnehållet” samt att enbart arbetet med ledningssystemet kräver 

flera heltidstjänster. ”Företaget är nu inne i en process, där de försöker att banta ner vårt 

instruktionssystem.” (MS, företag A)  

 

3.3.2 Företag B 

Företag B har samordnat delar av sina respektive ledningssystem för yttre miljö, kvalitet 

och arbetsmiljö. Samordningen har framförallt skett där det finns likartade krav mellan 

de olika systemen vilket har resulterat i gemensamma dokument. Ett exempel på det är 

en gemensam beredskapsplan.  

Företag B har ”gemensamma rutiner där det är applicerbart” men har ytterst sällan 

”instruktioner som täcker samtliga områden.” Större delen av alla instruktioner styrs 

mot ämnesområden som produktionsinstruktioner som är material och/eller detalj 

inriktade. Utöver det så finns det generella instruktioner för till exempel 

avvikelsehantering. (MS, företag B) 

Samordningen skedde då ISO 14001 infördes. 

Företag B har heller inte något gemensamt ISO 14001 certifikat för de olika bolagen. 

De olika bolagen har separata certifikat. 

Vid samordningen involverades inte personalen i någon större utsträckning utöver att ett 

fåtal operatörer tillfrågades. Företag B har heller inte något gemensamt ISO 14001 

certifikat för de olika bolagen. De olika bolagen har separata certifikat. 

Hos företag B finns alla dokument för de olika systemen på samma plattform i en 

databas och är tillgängliga via intranätet vilket enligt företaget gör att användaren 

upplever det ”som ett system.” (MS, företag B) Samtliga arbetsstationer har tillgång till 

intranätet. 

De administrativa fördelar som samordningen medfört är att alla dokument som berör 

ett specifikt avsnitt/processteg återfinns i samma vy på plattformen i intranätet.  

De administrativa nackdelar som företag B framförallt ser till följd av samordningen är 

”att rutiner har en tendens att bli för luddiga när alla områden ska täckas.” (MS, företag 

B)   

 

3.3.3 Företag C 

Företag C har integrerat sina ledningssystem för yttre miljö, kvalitet och arbetsmiljö.   

Ledningssystemen är helt integrerade med en gemensam plattform. Vissa rutiner hör 

dock till ett specifikt område men det är något som inte står i dem utan ”faller sig 

ganska naturligt.” Det är ”ingenting gemene man tänker på.” (MS, företag C)   
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Ledningssystemen samordnades inte direkt vid införandet av respektive system utan vid 

ett senare tillfälle. Företaget har skapat en divisionsnivå i ledningssystemet där alla 

divisionsgemensamma rutiner ligger. De lokala rutinerna och systemen hänvisar ibland 

till det gemensamma divisionssystemet.       

 

Företag C har gemensamma ISO 14001 certifikat för flera av sina bolag vilket är något 

som de övergått till efter hand då de tidigare hade separata certifikat. 

De direkta fördelar som företaget upplever med gemensamma certifikat är färre 

revisioner, lägre kostnader och ett utökat samarbete mellan bolagen. ”Vi försöker dra 

nytta av varandras framsteg.” (MS, företag C) 

Gemensamma certifikat har dock medfört något mer administrativt arbete för certifikat 

samordnaren. 

Företaget jobbar i dagsläget med att certifiera sig för arbetsmiljö vilket ”inte inneburit 

något systemmässigt eller ytterligare administrativt arbete”. (MS, företag C) 

Då MS inte var med innan ledningssystemet integrerades kan hon inte svara på om 

personalen var involverad vid arbetet men påpekar att det var flera år sedan och att det 

därför inte är troligt. 

Ägandet av processerna är tydligt definierat där respektive avdelningschef ansvarar för 

uppdateringen av respektive handbok. Företaget har separata handböcker för olika 

avdelningar. Exempel på sådana handböcker är Produktionshandbok och 

Konstruktionshandbok. 

Personalen har idag tillgång till rutiner och instruktioner via en ”användarvänlig” portal 

i datorerna ute i produktionen. 

De administrativa fördelar som samordningen medfört är att underhållet av och arbetet i 

systemet är samlat till ett ställe. MS på företag C är övertygad om att integreringen har 

medfört tidsbesparing i arbetet.  

MS kan inte komma på några administrativa nackdelar som det integrerade 

ledningssystemet medfört.  

MS upplever dock att uppdateringen av handböckerna inte fungerar helt bra ”pga. att 

systemet fortfarande inte är det naturliga stället att lägga alla instruktioner på för alla.” 

(MS, företag C) Trots att just den delen inte fungerar helt bra så påpekar dock MS att 

arbetet går framåt och fler och fler arbetar i systemet. 

Övriga nackdelar med ett integrerat system är enligt MS den otydlighet som finns då 

man vill särskilja de olika delarna för yttre miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Beroende på 

hur revisionerna är upplagda kan det vara olika svårt. Vid processorienterade revisioner 

har det enligt MS ingen betydelse men det blir svårare om man vill revidera en enskild 

del av systemet, till exempel yttre miljö. 
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4. Diskussion  

4.1 Certifiering 

I de delar av diskussionen kring kontrollen enligt checklista där det refereras till punkt 

inom parantes avses punkt i SS EN-ISO 14001:s kravstandard. 

 

Bolag 2 har idag precis som resultatet visar många delar på plats som kan ligga till 

grund för ett framtida miljöledningssystem och certifiering enligt SS EN-ISO 14001. 

Det framgår tydligt att de i flera delar är ganska kompletta i förhållande till 

kravstandarden samtidigt som de i andra delar helt saknar delar som krävs.  

Miljöpolicyn och den kontroll man har över sina miljöaspekter samt lagar och andra 

krav som ställs på verksamheten är en bra grund för framtida certifiering. Dock saknas 

miljömål och handlingsplaner för dessa vilket är ett minus. Viktigt att också säkerställa 

resurser, roller, ansvar och befogenheter (4.4.1) samt kompetens, utbildning och 

medvetenhet (4.4.2) då dessa är viktiga punkter vid införande och tillämpning av 

miljöledningssystemet. I övrigt saknas av förklarliga skäl dokument som beskriver 

omfattning, huvuddelar och viss redovisande dokumentation av ett 

miljöledningssystem.  

 

Bolag 3 har vissa delar på plats idag som kan användas vid införandet av ett 

miljöledningssystem och vid en certifiering enligt SS EN-ISO 14001. Bolag 3 uppvisar i 

många stycken väldigt kompletta delar gällande kraven i standarden för ISO 14001 men 

många delar av dessa är relativt dåligt uppdaterade. Man använder sig idag till viss del 

av moderbolagets systemdokument och policy vilka dock inte helt har förankrats i 

miljöarbetet och heller inte i företagets övriga arbete.  

Miljöpolicyn man idag använder och hänvisar till är moderbolagets och måste vid en 

certifiering revideras kraftigt under förutsättning att man inte ska ingå i samma certifikat 

som moderbolaget. Man har viss kontroll på sina miljöaspekter men en fullständig 

identifiering kvarstår för dessa liksom för de lagar och andra krav som har anknytning 

till dem. En lagmatris finns men den är dock inte uppdaterad på några år. Generellt 

fattas stora delar i planeringsstadiet för en certifiering men man har flera rutiner från 

kvalitetssystemet ISO TS 16949 som i ett genomförandestadium kan göras om för att 

passa ISO 14001. 

 

Två av de intervjuade företagen har idag gemensamma certifikat för flera av sina bolag 

vilket är något som de ser både för och nackdelar med. Företag A hänvisar i detta svar 

till syftet med ett paraplycertifikat som uppges vara kundtillfredsställelse, effektivare 

ledningssystem, effektivare revisioner, delande av ”best practise” mellan bolagen samt 

ytterligare delar.  

Företag C upplever liknande fördelar med gemensamma certifikat av vilka några är 

färre revisioner, lägre kostnader och ett utökat samarbete mellan bolagen. De 

gemensamma certifikaten har dock medfört något mer administrativt arbete för den som 

jobbar med dessa. Båda företagen lyfter fram fördelen av att dra nytta av varandras 

framsteg som en positiv del av bolagsgemensamma certifikat. Likväl bör dessa 
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gemensamma certifikat kunna ha motsatt verkan vid brister i systemen som då spiller 

över även på andra bolag under samma certifikat. Detta är något som 

certifieringsorganet Intertec Semko Certification AB belyser. På grund av risken för att 

detta ska inträffa säger därför Intertec Semko Certification AB att de brukar 

”rekommendera att samtliga enheter certifieras separat först. När man väl har 

fungerande lokala ledningssystem börjar man samordna system och certifiering.” 

(Intertec Semko Certification AB[2011-04-04])  

 

4.2 Tillgänglighet och plattform 

De som upplever svårigheter med att hitta rutiner och instruktioner för samtliga 

områden upplever generellt även dålig tillgång till dem och använder dem sällan. 

I vilken utsträckning personalen använder rutiner och instruktioner kan som det visas i 

resultatet bero på svårigheter med att hitta dem. Grunden till dessa svårigheter kan 

rimligtvis knytas till hur frekvent man använder rutiner och instruktioner vilket i sin tur 

kan kopplas till behov av att använda dem men även vilket fokus det egna arbetet 

och/eller företaget har på respektive kategori. I samtliga tre fall finns samband mellan 

hur frekvent de anställda använder rutiner och instruktioner samt viken svårighet de 

upplever med att finna dessa. Enligt Rasmussen (2007) finns det dock andra mer 

grundläggande förklaringar till varför man använder vissa rutiner och instruktioner. 

Som Rasmussen (2007) skriver är det nog inget orimligt antagande att företag ofta 

fokuserar mer på kvalitetsarbete och något mindre på yttre miljö och arbetsmiljö vilket 

då återspeglas i hur frekvent de respektive rutinerna och instruktionerna används vilket 

tydliggörs i tabell 2. Flertalet av de svarande tycker även att rutiner och instruktioner för 

kvalitetsarbete är lättare att hitta än för de andra två ledningssystemen.  

Enligt Rasmussens (2007) studie har fokus på många företag efter en samordning av 

systemen flyttats så att det i större utsträckning även omfattar yttre miljö och 

arbetsmiljö vilket borde gynna de båda senare ur perspektivet hur de anställda upplever 

svårigheter med att använda dessa rutiner och instruktioner. 

 

På frågan i enkätundersökningen om var de anställda tycker att rutiner och instruktioner 

ska finnas för att vara lätta att hitta ombads de inte enbart svara på ett av de tre 

alternativen. Detta resulterade i att merparten av de svarande fyllde i samtliga tre 

alternativ vilket gör att en koppling mellan plattform och svårigheter att hitta och 

använda information som rutiner och instruktioner försvåras något. Det kan dock 

konstateras att de flesta svarat att de hög utsträckning vill ha sådan information på Nätet 

eller Info och inte på något annat alternativt ställe. (se tabell 6)  

Info är idag den av ”plattformarna” som används mest frekvent och bör därför även vara 

det ställe som de anställda har lättast att hitta i förhållande till de ”plattformar” där man 

idag i större utsträckning hittar miljö och arbetsmiljörutiner och instruktioner. (Både 

arbetsmiljö och miljö instruktioner återfinns dock i viss utsträckning även i Info.) Detta 

påstående grundar sig på att de kvalitetsrutiner och instruktioner, som är de som mest 

frekvent används, återfinns i störst utsträckning på just Info. (se tabell 2) Detta bekräftas 

även av svaren på fråga 2. (se tabell 3) 
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En mer talande bild av detta resultat får man dock om det sätts i relation till övriga svar 

på enkätutfrågningen.  

Idag finns kvalitetsrutinerna på plattformen Info där de är indelade efter 

processorientering. Flertalet av de som ofta använder dessa kvalitetsrutiner tycker att 

framtida sådana bör finnas på plattformen Info för att vara lätta att hitta.  

Även de som generellt upplever sin tillgång till rutiner och instruktioner som bra vill i 

framtiden att dessa ska finnas på plattformen Info.   

 

De som upplever att de skulle vilja ha bra tillgång till rutiner och instruktioner upplever 

även ett behov av det samt tror att gemensamma rutiner och instruktioner som finns på 

samma plats kommer att underlätta deras arbete.  

De som tror att gemensamma rutiner och instruktioner som finns på samma ställe 

kommer att underlätta deras arbete upplever även ett behov av att ha bra tillgång. De 

som tror att gemensamma rutiner och instruktioner som finns på samma ställe kommer 

att underlätta deras arbete tror även att det kommer göra att de använder dem oftare. Att 

grad av användande är förknippat med upplevd tillgänglighet och med vilken lätthet 

man hittar och använder information är inget förvånande samband.  

 

Samtliga tre av de intervjuade företagen har gemensamma plattformar för sina rutiner 

och instruktioner vilket gör att användaren oavsett grad av dokumentintegrering 

upplever systemen som ett. Detta medför också att användaren i samma vy kan hitta 

samtliga rutiner som processen omfattar. För att samla befintliga dokument på samma 

ställe krävs inte heller en inledande integrering eller sammanslagning av dessa. En 

nackdel med denna metod är dock att man inte kan dra fördel av den minskade 

dokumentation som samordningen annars kan förväntas medföra. (Zeng, Xie, Tam & 

Shen 2011) När väl dokumenten är samlade på samma plats bör det dock bli lättare att 

samköra dessa mot varandra för att sedan kunna avgöra vilka delar som bör eller inte 

bör integreras. Återkommande teman för val av plattform för de tre bolagen bedöms 

vara användarvänlighet och lättillgänglighet vilket av Nicklasson & Roman (2010) 

anses vara av central betydelse när det gäller i vilken utsträckning man använder sig av 

plattformen.  

De tre företagen har valt och utformat plattformar som ska vara lättillgängliga, 

användarvänliga, processorienterade och eller materialorienterade vilket gör att man 

håller fokus på den process och de rutiner som rör den enskildes arbete.  

På frågan om vilka fördelar samordningen hos de tre företagen medfört gav de skilda 

svar som ändå pekar mot samma syfte. Samtliga dokument samlade på ett ställe ger en 

bättre överblick både när det gäller verksamhetens styrning, användarnas tillgänglighet 

och tidsbesparing. Tidsbesparingen bör vara något som är genomgående för de flesta 

nivåer inom organisationen från ledning via samlad överblick till övrig personals 

åtkomst av dokument i det dagliga arbetet. 

Generella nackdelar för de tre intervjuade bolagens ledningssystem är i samtliga fall 

kopplat till en viss otydlighet hos rutiner då man försökt samordna dessa men även till 

att systemen har haft en tendens att bli för stora och därmed ”tungrodda”.   
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5. Slutsats 

5.1 Certifiering 

Slutsatsen är att lösningen för hur man certifierar sig är ytterst individuellt för varje 

företag vilket gör att man på det egna företaget måste hitta lösningar som passar den 

egna verksamheten bäst. Om ett företag bör ingå i ett gemensamt certifikat eller inte 

beror inte på miljöarbetets nuläge utan hur de i framtiden kan anpassa sig till det 

gemensamma certifikatet med dess för och nackdelar. 

För Bolag 2 bedöms de mest kritiska delarna som har störst behov av komplettering 

vara de som berör införandestadiet och certifiering då man för uppföljningsstadiet idag 

uppfyller många delar. Då den huvudsakliga verksamhetens processer hos Bolag 2 

skiljer sig relativt mycket från övrig verksamhet inom Företaget AB är delade certfikat 

och revisionsrutiner kanske inte den bästa lösningen då risken för negativa ”spillover” 

effekter kan antas vara stora. 

Bolag 3 har idag bra kontroll på det som finns på plats och stora delar kräver framförallt 

en uppdatering. Då Bolag 3 inte är en tillverkande industri och jämfört med Företaget 

AB kan antas ha en mindre påverkande verksamhet bedöms risken för negativa effekter 

av delade certifikat därför vara liten. Bolag 3 bedöms ha stora möjligheter att på ett 

fördelaktigt sätt vid en certifiering kunna ingå i Företaget AB:s befintliga certifikat. Det 

kvarstår dock en risk att Bolag 3 som är ett litet företag kan bli marginaliserat i det stora 

sammanhanget vilket gör att de i ett inledande skede ändå kanske bör certifieras själva 

först.  

 

5.2 Tillgänglighet och plattform 

Slutsatsen mot bakgrund av ovanstående diskussion blir att en framtida plattform bör 

vara utformad på ett sådant sätt att den är lätt att hitta och har enkla och gärna 

processorienterade ingångar. Användarna av information vill att den ska vara samlad 

och gärna finnas på ett ställe de lätt känner igen och kan hitta. Informationen bör även 

vara begränsad och tydlig så att användaren med lätthet hittar den information just han 

eller hon behöver. 

En viss återhållsamhet när det gäller grad av integrering är att föredra om man undvika 

för stora och komplexa ledningssystem som sedan måste ”bantas” för att bli hanterbara 

både för personalen på ”golvet” och administrativ personal. 

När en så stor grupp som 20% av alla tillfrågade idag upplever svårigheter med att hitta 

rutiner och instruktioner för alla tre områden bör man vid ett framtida ledningssystem 

lägga stor kraft vid att göra information lättillgänglig. Genom att göra det lättillgängligt 

ger man i alla fall de flesta möjligheten att använda systemet och uppleva det som en 

naturlig del i arbetet. Då verksamheten och arbetsbelastningen skiljer sig mycket år 

beroende på arbetsplats kan det också vara lämpligt att försöka ringa in vilka samband 

som finns mellan de upplevda svårigheterna att hitta information och typ av arbetsplats. 

Personalen är generellt positiva till att använda tillgänglig information och upplever 

även ett behov av det men en hög arbetsbelastning förknippat med vissa arbetsuppgifter 
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kan troligtvis förklara att många på grund av tidsbrist ändå sällan använder den 

tillgängliga informationen.  

Plattformen Info med sin processorienterade layout borde kunna fungera som en bra 

utgångspunkt vid utformningen av en ny plattform. Om det mer frekventa användandet 

av just den plattformen beror på lättillgänglighet eller att företagets fokus ligger på 

kvalitetsarbete och därmed inriktas mest på användandet av den information som finns 

på Info är däremot svårt att avgöra.  

6. Erkännanden 
Avslutningsvis vill jag tacka alla som har bidragit genom att med sin tid och sina 

kunskaper göra det här arbetet möjligt. 

 

Ett extra stort tack till min handledare Stina Alriksson som med sin stora kunskap och 

sina kloka synpunkter lotsat mig genom det här arbetet på bästa tänkbara sätt. 

 

Ett lika stort tack till min handledare på Företaget AB som genom sitt stora engagemang 

och vilja att hjälpa till på ett betydande sätt bidragit till genomförandet av det här 

arbetet. 

 

Jag vill tacka övrig personal på Företaget AB:s olika avdelningar och fabriker för att de 

med stort intresse bidragit till att genomföra enkätundersökning och checklistekontroll.   

 

Jag vill avslutningsvis även tacka de företag som på ett mycket positivt sätt bidrog med 

sina erfarenheter och kunskaper vid de skriftliga intervjuerna. 

 

Per Fernström   
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Bilaga 1. Checklista 

Checklistan med samtliga delar grundar sig på SS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem-Krav och vägledning 

Exempel på hur listan fylls i på första sidan. Exemplet innehåller inga kommentarer. Organisation……………………………………………………………… 
 

 
Poängsättning: Ja = 2 poäng, Delvis = 1 poäng, Nej = 0 poäng 

   
Datum……………………………………………………………………….. 

 
     

Ort……………………………………………………………………………… 
   SS-EN ISO 14001 Ja Nej Delvis Kommentar: Poäng 

              

  4.1 Generella krav           

1 Har man ett miljöledningssystem?    x      0 

  4.2 Miljöpolicy           

2 Finns miljöpolicy? Om ja eller delvis – se följdfrågorna nedan.      x    1 

3 Har organisationens högsta ledning fastställt miljöpolicyn?    X      0 

4 
Är policyn relevant i förhållande till organisationens aktiviteter, 

produkter och tjänster, deras typ, storlek och miljöpåverkan?     x     1 

5 
Innehåller policyn åtagande om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening?      X    1 

6 

Innehåller policyn ett åtagande om att följa tillämpliga lagar och andra 

krav som organisationen berörs av och som kan relateras till 

organisationens miljöaspekter?  X        2 

7 
Utgör policyn grunden för att fastställa och följa upp övergripande och 

detaljerade miljömål?   x       0 

8 Är policyn dokumenterad?  X        2 

9 Är policyn införd och underhållen?  X        2 

10 
Är policyn kommunicerad till alla personer som arbetar för eller på 

uppdrag av organisationen?  X        2 

11 Är policyn tillgänglig för allmänheten?   x       0 

  4.3 Planering           

  4.3.1 Miljöaspekter           

12 

Har organisationen rutiner för att upprätta, införa och underhålla rutiner 

för att identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter 

och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen 

kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka?     x     1 

13 
Har hänsyn tagits till planerad eller pågående utveckling och nya eller 

förändrade aktiviteter, produkter och tjänster?      x   1  



    

 

  

Ja Nej Delvis 
  

14 
Har organisationen rutiner för att avgöra vilka aspekter som har eller kan 

ha en betydande påverkan på miljön (d.v.s. betydande miljöaspekter)?           

  4.3.2 Lagar och andra krav 

   
    

  
(Ex på andra krav är branschpraxis, överenskommelser med lokala 

myndigheter eller icke lagstadgade rekommendationer)           

15 

Har organisationen rutiner för att identifiera tillämpliga lagkrav och 

andra krav som organisationen berörs av och som har samband med 

organisationens miljöaspekter?           

16 

Har organisationen tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som 

organisationen berörs av och som har samband med organisationens 

miljöaspekter?           

17 
Har organisationen rutiner för att avgöra på vilket sätt kraven är 

tillämpliga på miljöaspekterna?           

  4.3.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner           

18 Finns miljömål? Om ja eller delvis – se följdfrågorna nedan.           

19 Kan målen delas in i övergripande respektive detaljerade mål?           

20 

Har organisationen fastställt och dokumenterat övergripande och 

detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom 

organisationen?           

21 
Är övergripande och detaljerade miljömål mätbara där så är praktiskt 

möjligt?           

22 Är övergripande och detaljerade miljömål förenliga med miljöpolicyn?           

23 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål åtaganden om att 

förebygga förorening?           

24 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål åtaganden om att följa 

tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av?           

25 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål åtagandet om ständig 

förbättring?           

26 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål hänsynstagande till 

betydande miljöaspekter?            

27 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål hänsynstagande till 

tekniska möjligheter?            

28 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål hänsynstagande till 

ekonomiska krav?            
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29 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål hänsynstagande till 

drifts- och affärsmässiga krav?           

30 
Innehåller övergripande och detaljerade miljömål hänsynstagande till 

synpunkter från intressenter?           

31 
Har organisationen en eller flera handlingsplaner för att uppnå målen? 

Om ja eller delvis – se följdfrågorna nedan.           

  Innehåller handlingsplanerna:           

32 
Ansvarsfördelning för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål 

för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen?           

33 Tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för att uppnå målen?           

  4.4 Införande och tillämpning           

  4.4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter           

34 

Har ledningen säkerställt att de resurser som är nödvändiga för att 

upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet finns 

tillgängliga?           

  
(Resurser inkluderar personresurser, specialistkompetens, infrastruktur 

inom organisationen och tekniska och finansiella resurser.)           

35 
Är roller, ansvar och befogenheter definierade, dokumenterade och 

kommunicerade?           

  
Har organisationens högsta ledning utsett en eller flera representanter för 

ledningen som har definierade roller, ansvar och befogenheter för att:           

36 
Säkerställa att ett miljöledningssystem är upprättat, infört och 

underhållet?           

37 
Rapportera miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen för 

genomgång, inklusive rekommendationer till förbättringar?           

  4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet           

38 

Har organisationen säkerställt att varje person som utför uppgifter som 

kan orsaka sådan miljöpåverkan som organisationen identifierat som 

betydande har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk 

utbildning eller erfarenhet?            

39 Har organisationen bevarat tillhörande redovisande dokument?           

40 
Har organisationen identifierat utbildningsbehov som har samband med 

miljöaspekterna och miljöledningssystemet?           
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41 

Tillhandahåller organisationen utbildning eller vidtar andra åtgärder för 

att tillgodose sådana behov och bevarar de tillhörande redovisande 

dokument?           

  

Har organisationen upprättade, införda och underhållna rutiner som gör 

personer som arbetar för organisationen eller på dess uppdrag medvetna 

om:           

42 
Betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet 

följs?           

43 

De betydande miljöaspekterna och relaterad, verklig eller potentiell, 

miljöpåverkan som kan kopplas till deras arbete och de miljöfördelar de 

kan åstadkomma genom en förbättrad personlig insats?           

44 
Sina roller och sitt ansvar för att uppfylla kraven i 

miljöledningssystemet?           

45 Möjliga konsekvenser av att avvika från specificerade rutiner?           

  4.3 Kommunikation           

  
Har organisationen med utgångspunkt från dess miljöaspekter och 

miljöledningssystem upprättat rutiner för:           

46 
Intern kommunikation mellan olika nivåer och funktioner inom 

organisationen?           

47 
Att ta emot, dokumentera och svara på relevanta synpunkter från externa 

intressenter?           

48 
Har organisationen beslutat om de betydande miljöaspekterna ska 

kommuniceras externt? Om ja eller delvis - se frågor nedan.           

49 Har organisationen dokumenterat sitt beslut om extern kommunikation?            

50 Har organisationen upprättat och infört metoder för detta?           

  4.4.4 Dokumentation           

  Omfattar dokumentationen av miljöledningssystemet:           

51 Miljöpolicy och övergripande och detaljerade miljömål?           

52 Beskrivning av miljöledningssystemets omfattning?           

53 
Beskrivning av miljöledningssystemets huvuddelar, hur dessa samverkar 

samt hänvisningar till relaterade dokument?           

54 
Dokument, inklusive redovisande dokument, som krävs av denna 

standard?           



    

 

  

Ja Nej Delvis 
  

55 

Dokument, inklusive redovisande dokument, som organisationen funnit 

nödvändiga för att säkerställa verkningsfull planering, utförande och 

styrning av processer, som har samband med organisationens betydande 

miljöaspekter?           

  4.4.5 Dokumentstyrning           

  Har organisationen rutiner för att:       

Motsvarande rutiner bör finnas i kvalitetssystemet och dessa kan 

man troligtvis komplettera så att de även omfattar 

miljöledningssystemet.   

56 Godkänna dokument med avseende på lämplighet innan de ges ut?           

57 
Granska och efter behov uppdatera dokument och på nytt godkänna 

dokument?           

58 
Säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument är 

angivna?           

59 
Säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument finns på de platser 

där de skall användas?           

60 Säkerställa att dokument förblir läsbara och lätta att identifiera?           

61 

Säkerställa att dokument av externt ursprung, som organisationen funnit 

nödvändiga för planering och tillämpning av miljöledningssystemet, är 

identifierade och att deras distribution styrs?           

62 
Förhindra oavsiktlig användning av utgångna dokument och identifiera 

dem på lämpligt sätt, om de av något skäl bevaras?           

  4.4.6 Verksamhetsstyrning           

63 

Har organisationen i enlighet med miljöpolicyn och de övergripande och 

detaljerade målen identifierat den verksamhet och de aktiviteter som kan 

sättas i samband med de identifierade betydande miljöaspekterna?           

64 

Har organisationen upprättat, infört och underhållit dokumenterade 

rutiner för att styra situationer där avsaknad av dokumenterade rutiner 

skulle kunna medföra avvikelser från miljöpolicyn och de övergripande 

och detaljerade målen?           

65 Har organisationen fastställt driftkriterier i rutinerna?           

66 

Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för de 

betydande miljöaspekter som orsakas av varor och tjänster som används 

av organisationen?           
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67 
Har organisationen kommunicerat relevanta rutiner och krav till 

leverantörer, entreprenörer och andra uppdragstagare?           

  4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen           

68 
Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för att 

identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön?        Riskanalys.   

69 
Har organisationen planerat för hur organisationen skall agera om sådana 

situationer uppstår?           

70 
Går organisationen regelbundet igenom och där det behövs ser över sin 

beredskap och sina rutiner för nödlägen och olyckor?            

71 
Övar organisationen, där så är praktiskt möjligt regelbundet sådan 

beredskap?           

              

              

  4.5 Uppföljning           

  4.5.1 Övervakning och mätning           

72 

Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för att 

regelbundet övervaka och mäta sådant i verksamheten som kan ha 

betydande miljöpåverkan? Om ja eller delvis – se frågor nedan.           

73 

Omfattar rutinerna dokumentering av uppgifter som redovisar 

organisationens miljöprestanda, tillämplig verksamhetsstyrning och 

överensstämmelse med organisationens övergripande och detaljerade 

miljömål?           

74 
Har organisationen säkerställt att kalibrerad eller verifierad utrustning för 

övervakning och mätning används och att den underhålls?        Motsvarande rutin bör finnas i kvalitetssystemet.   

75 Har organisationen bevarat tillhörande redovisande dokument?           

  4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra krav följs           

76 
4.5.2.1 Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för att 

regelbundet utvärdera att tillämpliga lagkrav följs?           

77 
Har organisationen bevarat redovisande dokument från den regelbundna 

utvärderingen?           

78 
4.5.2.2 Har organisationen utvärderat att den följer andra krav som den 

berörs av?            

79 
Har organisationen bevarat redovisande dokument från den regelbundna 

utvärderingen?           
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  4.5.3 Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder       

Motsvarande rutiner bör finnas i kvalitetssystemet och dessa kan 

man troligtvis komplettera så att de även omfattar 

miljöledningssystemet.   

80 
Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för att hantera 

inträffade eller tänkbara avvikelser?           

81 

Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för att vidta 

korrigerande och förebyggande åtgärder? Om ja eller delvis – se frågor 

nedan.           

  Anger rutinerna krav för att:           

82 
Identifiera och korrigera avvikelser och vidta åtgärder för att mildra 

deras miljöpåverkan?           

83 
Undersöka avvikelser, identifiera vad som har orsakat avvikelserna och 

vidta åtgärder för att förhindra att avvikelserna upprepas?           

84 
Utvärdera behov av åtgärder för att förhindra avvikelser och vidta 

lämpliga åtgärder för att förhindra att avvikelserna inträffar?           

85 Dokumentera resultaten av korrigerande och förebyggande åtgärder?           

86 Granska effekten av korrigerande och förebyggande åtgärder?           

87 
Har organisationen säkerställt att varje nödvändig förändring av 

dokumentationen av miljöledningssystemet görs?           

  4.5.4 Redovisande dokument       

Motsvarande rutiner bör finnas i kvalitetssystemet och dessa kan 

man troligtvis komplettera så att de även omfattar 

miljöledningssystemet.   

88 

Har organisationen upprättat och underhållit redovisande dokument i den 

omfattning som behövs för att visa att organisationen uppfyller kraven i 

sitt miljöledningssystem och i denna standard samt för att kunna visa de 

resultat som har uppnåtts?           

89 

Har organisationen upprättat, infört och underhållit rutiner för att 

identifiera, förvara, skydda, återfinna, arkivera och gallra redovisande 

dokument?           

  

(Miljöredovisande dokument kan t ex vara information om miljölagar 

eller andra miljökrav; reklamationsregister; utbildningsregister; 

processinformation; produktinformation; kontroll-, underhålls- och 

kalibreringsverifikat; information om viktiga uppdragstagare eller 

leverantörer; tillbudsrapporter; information om räddningsberedskap.)           
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  4.5.5 Intern revision       

 

Motsvarande rutiner bör finnas i kvalitetssystemet och dessa 

kan man troligtvis komplettera så att de även omfattar 

miljöledningssystemet. 
 

  

90 
Har organisationen säkerställt att interna revisioner av 

miljöledningssystemet genomförs med planerade intervall?            

  a) för att avgöra om miljöledningssystemet:           

91 
1) överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning, inklusive 

kraven i denna standard?           

92 2) har införts och underhållits på ett riktigt sätt?           

93 b) för att ge ledningen information om resultat från revisioner?           

94 

Har organisationen planerat, upprättat, infört och underhållit ett 

revisionsprogram med hänsyn till de berörda verksamheternas och 

aktiviteternas betydelse för miljön och till resultat från tidigare 

revisioner?           

95 
Har en revisionsrutin upprättats, införts och underhållits? Om ja eller 

delvis- behandlar den följande frågor:           

96 
— ansvar och krav för att planera och genomföra revisioner, för att 

rapportera resultat och för att bevara tillhörande redovisande dokument?           

97 — identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder?           

  4.6 Ledningens genomgång       

Motsvarande rutiner bör finnas i kvalitetssystemet och dessa kan 

man troligtvis komplettera så att de även omfattar 

miljöledningssystemet.   

98 

Utvärderar högsta ledningen miljöledningssystemet, med planerade 

intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och 

verkningsfullt? Om ja eller delvis – se frågor nedan.            

99 

Omfattar utvärderingarna en bedömning av möjligheter till förbättringar 

och av behovet av ändringar i miljöledningssystemet, inklusive ändringar 

i miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade miljömålen?           

100 Har redovisande dokument från ledningens genomgång bevarats?           



    

 

101 

Inkluderar ledningens genomgång beslut och åtgärder som rör eventuella 

förändringar av miljöpolicyn, av övergripande och detaljerade mål och 

av andra delar av miljöledningssystemet enligt åtagandet om ständig 

förbättring?            

       
 

Resultat: 
     

 
                    ____________av 202 poäng. Befintligt miljöledningssystems överensstämmelse med SS-EN ISO 14001 2004:____________%  

 
       
       

       
       
       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Enkätfrågor 

Enkätundersökning/Frågor till Företaget AB:s personal angående Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö 

Undersökningen ingår som en del av ett examensarbete i miljövetenskap vid Linneuniversitetet i Kalmar. 

I undersökningen behandlas Du anonymt. De uppgifter Du lämnar i enkäten kommer inte att sammankopplas med Dig.  

 

Typ av anställning  

Produktionspersonal/operatör   Tjänsteman   Annan anställning 

Avdelning/arbetsplats……………………………………………. 

1) Hur ofta kommer Du i kontakt med de rutiner och instruktioner som finns för…  

 
Flera gånger Någon gång  Några gånger Vid något eller Aldrig  

per dag per dag i veckan några tillfällen 

   i månaden 

a) …Miljöarbete
1)

                  

       

b) …Kvalitetsarbete
2)

                

 

c) …Arbets-               
 

miljöarbete
3) 

 

 1)T.ex. källsorteringsmanual, 2) produktrevision, 3) incidentrapport  

2) Tycker Du att rutinerna/instruktionerna är lätta att hitta för…  

 

a) …Miljöarbete? Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

 

b) …Kvalitetsarbete? Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

 

…Arbets- Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

miljöarbete?  
 

3) Skulle Du använda rutinerna/instruktionerna oftare om de var lättare att hitta? 

Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

4) Hur upplever Du Din tillgång till information som rutiner och instruktioner för miljöarbete, 

kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete? 

 

a) Jag har  Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

bra tillgång  

       

b) Jag skulle vilja  Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

ha bra tillgång 

 

c) Jag har inget  Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

behov av att ha  

bra tillgång 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

5) För att rutinerna/instruktionerna ska vara lätta att använda bör de… 

 

a) …finnas på Nätet  JA         NEJ          

 

b) …finnas i Info  JA         NEJ          

 

c) …finnas på annan  JA         NEJ          

plats 
1)

    

 
1) Annan plats kan vara t.ex. pärmar eller annan plats på datorn.  

 

6) Tror Du att gemensamma rutiner/instruktioner för Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö som finns 

på samma ställe kommer att… 

 

a) …underlätta  

Ditt arbete? Instämmer helt                            Instämmer inte alls 

 

b) …göra att Du 

använder dem  Instämmer helt                            Instämmer inte alls  

oftare? 

 

7) Har Du under den senaste tiden saknat någon slags information som rör Miljö, Kvalitet eller 

Arbetsmiljö och i så fall vilken?   

 

a) Miljö  ____________________________________________________ 

____________________________________________________  

 

b) Kvalitet ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

 

c) Arbetsmiljö ____________________________________________________  

  ____________________________________________________   

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



    

 

Bilaga 3. Företagsbeskrivningar 

 

Företag A 

Företag A är en del av en världsomspännande koncern med drygt 40 000 anställda och 

betraktas som världsledande inom sin bransch. Man har stark lokal anknytning till 

Kalmar län där man har tillverkning av produkter för vatten och avloppsanläggningar. 

Företag A ingår i ett av koncernens segment som har tillverkning i flera länder runt om i 

världen. År 2007 hade man ca 1500 anställda i Sverige. 

Man är idag certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.  

 

Företag B 

Företag B är ett världsledande företag inom sin bransch. Företaget är en del av en global 

företagsgrupp med stark lokal anknytning till Kalmar län. Man har tillverkning på flera 

orter i Sverige och service avdelningar runt om i världen. Företag B har ca 180 anställda 

och är huvudsakligen underleverantör till bilindustrin. 

Företagsgruppen har ca 20 000 anställda i över 40 länder. Företag B i ingår i ett av flera 

affärssegment som företagsgruppen verkar inom. 

Företaget är idag certifierat enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 16949.  

 

Företag C 

Företag C tillhör en världsomspännande koncern som har över 30 000 anställda. 

Tillverkning sker i 20 olika länder inom olika affärssegment. Företag C tillhör ett av de 

tre affärssegmenten som i sin tur är indelat i ett flertal produktområden. Företag C har 

ca 150 anställda på den anläggning som intervjun avser och man är certifierade enligt 

ISO 14001 och ISO 9001. Företaget tillverkar utrustning till bygg och 

konstruktionsverksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Bilaga 4. Benchmarking frågor 

Frågor angående samordning av Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i 

ledningssystem. 

1) Har ni integrerat/samordnat hela eller delar av era respektive ledningssystem för 

Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö? 

 

2) Om ja på föregående fråga: Vilka delar i ledningssystemen har ni samordnat? 

T.ex. Gemensamma rutiner/instruktioner.  

 

3) Samordnades ledningssystemen då de infördes eller senare? 

 

4) Vilka administrativa fördelar tycker ni att samordningen har medfört? 

 

5) Vilka administrativa nackdelar tycker ni att samordningen har medfört? 

 

6) Har samtliga dokument inom ledningssystemen samordnats? 

 

7) Om nej på föregående fråga: Vilka dokument anser ni hade haft fördel av att inte 

samordnas?  

 

8) Involverades personalen och beaktades deras synpunkter vid samordningen? 

 

9) Om ja på föregående fråga: På vilket sätt involverades personalen? 

 

10) Hur har personalen tillgång till rutiner och instruktioner? Finns det tillgängligt via 

datorer/eller pärmar i produktionen?  

 

11) Oavsett samordning eller inte så upplevs ofta ägandet av processen som svårt att 

definiera vilket leder till dåligt uppdaterade instruktioner och rutiner. Hur har ni 

definierat ägandet av processerna och hur fungerar er uppdatering av rutiner och 

instruktioner? 

 

12) Vilka övriga fördelar/nackdelar anser ni att ni har fått genom en samordning? 

T.ex. Lättare/svårare revisioner, bättre överblick över verksamheten etc.  

   

Frågor angående bolagsgemensamma certifikat för ISO 14001. 

1) Har ni gemensamma ISO 14001 certifikat för flera av era bolag? 

 

2) Ingick flera bolag i dessa certifikat från början? 

 

3) Har ni tidigare haft separata ISO 14001 certifikat för olika bolag?  

 



    

 

4) Vilka direkta fördelar upplever ni av de gemensamma certifikaten gentemot icke 

gemensamma certifikat? 

 

5) Tycker ni att revisionerna (interna och externa) blir lättare eller svårare att genomföra? 

 

6) Upplever ni några administrativa problem med gemensamma certifikat? 

 

7) Upplever ni/har ni haft problem med utformningen av rutinerna på grund av de 

gemensamma certifikaten? T.ex. att rutinerna blir för övergripande/svepande.  
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