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Sammanfattning 
 
Titel:  Miljöarbetsprocesser + Intressenter = Sant?  
 - En studie om miljöarbetsprocessen och intressenters påverkan på denna. 
 
Problem: Hur kan miljöarbetsprocesser se ut i företag och vilka intressenter kan påverka 

dessa miljöarbetsprocesser? 
 
Syfte: Att identifiera miljöarbetsprocesser som företag jobbar med. Vidare vill vi se 

om det finns skillnader och likheter mellan olika företags miljöarbetsprocesser. 
Vi vill även se om det finns en påverkan från intressenter inom och utom 
företaget, som driver på eller håller miljöarbetsprocessen tillbaka. I tillägg till 
detta vill vi undersöka hur företagen förhåller sig till intressenternas önskemål 
och krav. Från detta kommer vi att erhålla en möjlig bild av kopplingen mellan 
miljöarbetsprocesser och olika intressenters påverkan på dessa. 

 
Teori:  Teorierna i denna magisteruppsats behandlar tre olika arbetssätt för att förbättra 

ett företags produkter ur miljöhänsyn och de olika intressenterna som påverkar 
företag i de val de tar för organisationen.  

 
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie med fem företag, alla med en verksamhet 

som har en märkbar effekt på miljön. Tre av företagen är stora och två är små 
företag.  Vårt vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt och vi har använt 
oss av den ”gyllene medelvägens” angreppssätt.  

 
Resultat: Det vi som författare har fått lära oss i denna undersökning är att företagen som 

vi studerat alla jobbar för miljön men på väldigt olika grunder. Skillnaderna 
mellan hur långt företagen har kommit i sina engagemang för miljön har berott 
på hur starka påtryckningar de har fått från sina intressenter men också mycket 
på vilken marknad som företagen är aktiva på. Storleken på företagen visade sig 
ha mindre betydelse än vad vi först trodde.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Ozonlagret tunnas ut, medeltemperaturen stiger, arter dör ut, Grönlandsisen smälter, 
havsnivån höjs, problemen är många.  
 
Ingen har väl knappast missat den uppståndelse som pågått denna höst och vinter angående 
miljöförstöringar och vad vi som människor måste göra och ändra på om vi ska få behålla vår 
planet. Om vi inte handlar nu så kommer konsekvenserna att bli katastrofala. Runt om i 
världen har klimatförändringarna uppmärksammats. EU har satt upp ett mål att minska 
växthusgasutsläppen, främst då koldioxid, med 30 procent fram till år 2030. I Stern-rapporten 
går det att läsa om följder av miljöförstöringen, som kan liknas vid depressionen under 20-
talet. Denna ekonomiska kris skulle i så fall bero på att jordens förutsättningar för mat, vatten 
och boende kommer att förändras, allt på grund av den miljöförstöring som ständigt fortgår.1   
 
Allt detta är exempel på starka krafter som kommer att leda till att förutsättningarna för att 
verka och leva på våran planet kommer att förändras drastiskt, men måste verkligen företag 
bry sig om detta?  
 
Ofta hävdas det att det finns ett starkt motsatsförhållande mellan ekonomisk utveckling och 
miljöhänsyn. Industrialisering av länder har alltid lett till att vår miljö har förstörts. Mot 
bakgrund av detta kan det konstateras att de snabbt växande ekonomierna i framförallt Asien 
och Afrika därför skulle kunna komma att stå för ett stort miljöhot. När utvecklingsländer 
träder in i moderniseringsfasen har de samtidigt en snabbt växande befolkning. Vanliga 
effekter av detta är att basbehov så som föda, hem och infrastruktur inte kan tillfredställas 
därför att resurserna för detta inte räcker till. Problemet ligger även i västvärldens 
konsumtionstakt. 1999 konsumerade nordamerikanerna 20 procent mer än jordens kapacitet i 
förhållande till hur många de är av jordens befolkning. Om alla människor skulle konsumera 
lika mycket som Nordamerikanerna gör så skulle vi behöva motsvarande tre gånger jordens 
tillgångar för att kunna tillgodose detta behov.2 
 
Den starkaste påverkan till förändring kommer från lagstiftningar inom länder eller större 
organ så som EU, och FN. Men de nu existerande industrierna har även de en stor möjlighet 
att ändra denna utveckling genom att exportera miljömedvetenhet och ny, mer miljövänlig 
produktionsteknik. Om existerande industrier jobbar aktivt med miljöfrågor och ändrar sitt 
produktionssätt, kan världen räddas från många av de faror som väntar genom att exportera ett 
miljövänligt produktionssätt. Via en positiv påverkan från industriländerna till de länder som 
moderniseras, kan utvecklingsländerna slippa gå igenom den miljödestruktiva fas som 
industriländerna redan har gjort.3 Ett exempel på en sådan påverkningsgrupp är 
Världsekonomiskt forum, World Economic Forum, som möttes i Davos i januari i år. Stora 
globala företag från Europa och USA samlades där och det framgick tydligt att alla 
närvarande företag ville visa ett engagemang i problemen med miljöförstöring. Vilka som gör 
det för att de verkligen bryr sig om miljön och vilka som gör det för att det krävs strategiskt är 
svårt att veta. Men i vilket fall som helst krävs det idag att de större företagen visar sitt 
engagemang och intresse för miljön. Förlusten kommer att ligga hos dem om de inte inser att 

                                                 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=598243, 070319, 15.45 
2 Rufflet Emanuel, Re-maping corporate environmental management paradigms s. 59-60 
3 Malmberg B, Sommerstad L, Tunga trender i den globala utvecklingen, s.21 
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ett engagemang i miljön krävs. Många konsumenter är medvetna och kommer att ställa krav 
på företagen och om inte annat vända sig till andra företag.4 
 
Vad som kan påverka till förändring är till exempel den skiftning av värderingar av företag 
som kan komma att ske. Företag har traditionellt värderats efter hur deras finansiella situation 
ser ut, men med dagens starka opinion i miljöfrågor kan en skiftning mot att både miljö och 
finansiell status ligger till grund för värdering av ett företag bli ett troligt scenario.5 I 
framtiden kan en miljöprofil komma att bli en konkurrensfördel.6 Länder och unioner så som 
till exempel EU kommer ständigt med nya lagar och regler för miljö, säkerhet och hälsa. För 
globala företag blir detta ännu mer påtagligt då de har många olika organisationer och 
internationella och nationella regler att rätta sig efter. Om dessa regler inte följs blir de troliga 
följderna böter.7 
 
Hur stor miljömedvetenheten blir i verksamheten kommer att bero på vad ledningen vill 
uppnå med miljöarbetet. För vissa inleds arbetet bara för att följa en ny lagstiftning och när 
det arbetet är klart läggs miljötänkandet på hyllan. Andra företag integrerar miljötänkandet i 
hela organisationen som omstruktureras för att ständigt förbättra miljöarbetet. För en tredje 
och mer radikal grupp blir miljöengagemanget en del av företagets profil, så som det är för 
exempelvis The Body Shop.8 På deras hemsida går det att läsa att de till exempel engagerar 
sig i och åtar sig att stödja användandet av förnyelsebara resurser och hållbart råmaterial och 
att tydligt kommunicera sin policy till både sina leverantörer och kunder.9 
 
Viktigast är dock att företagen måste göra en avvägning av vilka förändringar de tror kommer 
att bli avgörande på den marknaden där de är verksamma. Ett företag som inte möter dessa 
behov kommer snart att vara olönsamma. Ett historiskt exempel på detta är företaget Facit 
som tillverkade mekaniska räkneapparater och var världsledande tills dess att de nya 
elektroniska räknemaskinerna framställdes. Facit trodde inte att de nya elektroniska 
maskinerna skulle kunna konkurrera ut deras räknemaskiner och knappa resurser lades på att 
följa utvecklingen mot elektroniska maskiner. Redan ett år efter det att de elektroniska 
räknemaskinerna lanserades hade Facit stora ekonomiska problem.10 
 
Dock, att endast tänka på och att bara tillfredsställa sina kunder och aktieägare är inte heller 
tillräckligt för att skapa ett starkt företag. De intressenter som måste tillfredsställas av företag 
är till exempel kunder, aktieägare, ägare, anställda, närområde och landets invånare. Det är 
inte alltid lätt att behaga alla dessa intressenter samtidigt, men kan det inte uppnås så kommer 
företaget att förlora marknadsandelar. För att detta inte ska ske är det av stor vikt att ständigt 
förbättra och utveckla företaget och att identifiera de aktiviteter inom företaget som är 
avgörande för att driva denna process framåt.11  
 
Om vi då lägger samman de två faktorerna att företagen måste tillfredställa sina intressenter 
för att överleva och att miljöförstörelsen kan vara en stor förändring som måste mötas av 
företagen, vart hamnar vi då?  

                                                 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2550&a=611703, 070320, 10.19 
5 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management. s.223 
6 Ibid s.223-224 
7 Ibid s.224 
8 Raufflet. E,  Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 57 
9 http://www.thebodyshopinternational.com/NR/rdonlyres/8790A4E3-FC72-4FB9-AA86-
680DA305C443/0/Environmentalprinciples.pdf 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/AB_%C3%85tvidabergs_Industrier 2007-04-18 11:00 
11 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management. s. 225 
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Vi författare anser att miljöfrågorna är en avgörande faktor för planetens överlevnad, därmed 
blir det en fråga om överlevnad för företagens intressenter som lever på vår jord. Detta i sin 
tur gör att miljön kommer att bli en fråga om överlevnad för företagen.  Vad vi då undrar över 
är hur företag på bästa sätt kan förändra sin organisation för att möta dessa krav från 
intressenterna, och hur kan intressentgrupper påverka företag att förändra sig. Eller är det så 
att det finns intressenter som inte vill att företagen skall ändra sin produktion. Detta leder oss 
in till vår problemformulering. 
  
Hur kan miljöarbetsprocesser se ut i företag och vilka intressenter kan påverka dessa 
miljöarbetsprocesser? 
 
Syftet är att identifiera miljöarbetsprocesser som företag jobbar med. Vidare vill vi se om det 
finns skillnader och likheter mellan olika företags miljöarbetsprocesser. Vi vill även se om det 
finns en påverkan från intressenter inom och utom företaget, som driver på eller håller 
miljöarbetsprocessen tillbaka. I tillägg till detta vill vi undersöka hur företagen förhåller sig 
till intressenternas önskemål och krav. Från detta kommer vi att erhålla en möjlig bild av 
kopplingen mellan miljöarbetsprocesser och olika intressenters påverkan på dessa. 
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2 Företagen 
 detta kapitel vill kort presentera de företag som vi utfört våra intervjuer på och därmed 
ligger till grund för det empiriska material vi använder oss av i denna studie.  
 

2.1 Volvo Lastvagnar 
På Volvos hemsida går det att läsa att Volvo Lastvagnar ” […] i Umeå tillverkar lastbilshytter 
för Volvo Lastvagnars fabriker i framför allt Tuve i Göteborg och Gent i Belgien. 
Umeåfabriken har drygt 2 400 anställda och tillverkar årligen cirka 60 000 hytter.” 12 
 

2.2 Tegs Mark och Bygg 
Tegs Mark och Byggs huvudsysselsättning är markarbeten, det vill säga husgrunder, vatten 
och avlopp, trädgård och parkanläggning och plattsättning. Utöver detta sysslar företaget även 
med uthyrning av entreprenadmaskiner och fastighetsförvaltning. Personalen är därmed i 
huvudsak maskinförare och markarbetare.13 
 

2.3 Miljöåkeriet 
Miljöåkeriet, med nio stycken anställda, är ett företag som transporterar återvinningsprodukter 
i Umeå. De är delägare i Bilfrakt och deras största kunder är Ragn-Sells som i sin tur tar hand 
om de återvinningsprodukter som Miljöåkeriet samlar in.14  
 

2.4 LKAB 
LKAB (Luossavaara Kiirunavaara Aktie Bolag) beskrivs i egna ord på hemsidan som ”[…] en 
internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade 
järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till 
andra industribranscher”. LKAB har själva järnmalmsgruvorna, malmhamnarna och 
förädlingsverken i norra Sverige och Norge men hela koncernen, med ca 3500 medarbetare, 
består av ca 30 bolag i 15 olika länder.15 
 

2.5 Umeå Energi 
Umeå Energis koncern med 280 anställda har verksamhet inom värme, elnät, elhandel och 
UmeNet och har en kundkrets på 57 000 privat- och företagskunder”. 16 
 
 

                                                 
12 http://www.volvo.com/group/global/en-gb/newsmedia/pressreleases/2005/2005060220070.htm  07-05-21 
11:25 
13 http://www.tegsmarkbygg.se 07-05-21 11:02 
14 Intervju med Sjöström Thomas, Miljöåkeriet 
15 http://www.lkab.com/?openform&id=2E42, 07-05-07, 10:36 
16 http://umeaenergi.se/default.asp?id=1528&refid=1521 07-05-21 11:18 

I 
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3 Teoretisk metod 

3.1 Avgränsningar 
Vårt problem är avgränsat till företag som bedriver en verksamhet som, enligt oss, har en rätt 
så märkbar påverkan på miljön. Fyra av dessa företag är belägna i Västerbotten och ett är först 
och främst beläget i Norrbotten.  

3.2 Förförståelse 
Vi har alla olika personligheter bär på och olika erfarenheter från våra liv. Dessa faktorer 
påverkar hur vi kommer att tolka olika ämnen och är därför av vikt att förklara vid utförandet 
av ett arbete, så som denna uppsats.17 Vi två som skrivit uppsatsen har olika kunskap och 
erfarenhet. Här nedan redovisar vi för hur och till vilken grad vår förförståelse kan ha kommit 
att påverka det vi undersökt och hur vi har tolkat det, för att du som läsare lättare ska kunna 
värdera uppsatsen. 

3.2.1 Praktisk 
Den av oss som har praktiskt förförståelse för hur företag jobbar med miljöarbetsprocesser är 
Lina då hon jobbar på Tegs Mark och Bygg som jobbar med miljöarbetsprocesser. Hon har 
dock inte varit med och tagit några beslut i denna process och har ingen vetskap om hur 
intressenter kan ha påverkat dessa beslut.  

3.2.2 Teoretisk 
Då vi båda har en management-inriktning på magisternivå så har vi de senaste åren studerat 
hur olika företag och operationer styrs och påverkas av intressenter. En ytterst liten del av det 
vi har läst har handlat om hållbarhet och hur företag kan arbeta med detta. Därför anser vi att 
vi har relativt bra kunskaper om intressenter och hur de kan påverka företag men att just vår 
kunskap om miljöarbete inte är så stor. Vi tror att den lilla kunskap till området som vi hade 
sedan tidigare kan ha varit till hjälp genom hela arbetet men att det inte har styrt oss i någon 
speciell riktning. Alla företag utom Miljöåkeriet har varit oss kända sedan innan vi startade 
studien. Vi anser ändå att vi inte kände till någonting i företagens historia i anseende på 
miljöarbetsprocessen. Det enda vi kände till som sedan kom fram i intervjuerna var att Umeå 
Energi för några år sedan blev huvudobjekt i en Greenpeaceaktion.  

3.3 Perspektiv 
Perspektiv kan likställas med den infallsvinkel eller synvinkel vi har igenom arbetet med 
undersökningen. Den ligger som en grund för hur författaren utvecklar de olika delarna i 
uppsatsen. Detta kan liknas vid hur vi ser på verkligenheten genom ett par färgade glasögon. 
Olika sorters perspektiv bidrar med olika färger till våra glasögon.18  
 
Vi har valt att skriva om detta ämne i och med vårt eget intresse för miljön och hur företag 
kan utveckla sin verksamhet så att den påverkar miljön i mindre utsträckning. Vi vill ha mer 
insikt i och lära oss grunderna i miljöarbetsprocesser, med förhoppningar om att kunna ta med 
vår kunskap i framtiden till eventuella framtida jobb. Därför skulle vi vilja säga att det är från 
vårt perspektiv som intresserade av miljöfrågor och företags verksamhetsstyrning. Om vi hade 
gjort en uppsats för en miljöorganisation hade den troligtvis liknat denna väldigt mycket och 

                                                 
17 Alver, Bente Gullveig. Örjar, Öyen. Etik och praktik i forskarens vardag (1997) s. 53 
18 Alver, B G. Örjar, Ö. Etik och praktik i forskarens vardag (1997) s. 53-54 
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därför kan perspektivet nu även ses som från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv eller varför 
inte ett samhällsperspektiv. Hade uppsatsen istället utformats från ett företagsperspektiv hade 
vi antagligen istället utrett de vinningar som företag kan uppnå genom att jobba med 
miljöarbetsprocesser. På grund av vårt eget engagemang i ämnet och vår önskan om att 
företagen jobbar aktivt för miljön kan det hända att vi färgar uppsatsen lite åt det positiva 
hållet, det vill säga att företag verkligen gör sitt bästa för miljön.    
 

3.4 Undersökningsmetod 
”Kvantitet bestämmer mängd och kvalitet bestämmer art.” På detta vis leder Lantz in på det 
kvantitativa kontra det kvalitativa angreppssättet som en undersökning grundar sig på.19 
Kvantitativt angreppssätt används för att ta reda på och beskriva hur många eller hur mycket 
som finns inom en viss klassificering.20 Kvalitativt angreppssätt används istället då en 
förståelse för ett fenomen eller sammanhang är det centrala. Intervjuer är en vanlig metod vid 
kvalitativa undersökningar och kommer väl till pass då bland annat respondenternas 
värderingar relateras till fenomenet och när förstålelse för förändringar och flertydigheter 
ligger i intresset.21  
 
Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt i skapandet av denna uppsats. Empirin 
införskaffade vi genom att utföra ett antal intervjuer för att ta reda på hur olika 
miljöarbetsprocesser kan se ut och vilka faktorer som kan ha kommit att påverka detta. Detta 
kan inte på något vis mätas i siffror utan det är viktigt för oss att få en djupare förståelse för 
hur människor har tänkt och hur detta har påverkat miljöarbetsprocessen på olika vis och hur 
det i sin tur har påverkat företagen. I och med att genomföra en kvalitativ undersökning har vi 
satt mycket fokus på att tolka empirin och förstå hur de olika företagen har jobbat sig fram till 
vart de är idag och även få en förståelse för hur de upplever de olika intressenterna.  
 

3.5 Vetenskapligt förhållningssätt 
Hermeneutiken grundar sig i tolkning av texter och härstammar från teologin.22 På medeltiden 
var tolkningen av bibeln viktig och hermeneutiken blev den metod som möjliggjorde detta. 
Eftersom tiden gick utvecklades hermeneutikens arbetsområde och kom även att behandla 
människors handlingar och tankar och hur dessa bör tolkas. Grundtanken i hermeneutiken är 
alltså att olika människor ser på olika vis på sig själva och omvärlden. Verkligheten uppfattas 
olika av människor och därför bör en förståelse för hur människor tänker och handlar finnas 
med när dessa tolkas.23 Positivismen å andra sidan grundar sig i naturvetenskapen som skiljer 
på tro och vetande.24 Vid en positivistisk vetenskapssyn är endast det observerbara 
beskrivbart.25  
 
Vi har en hermeneutisk syn på vetenskapen. Då vi vill beskriva och försöka förstå hur 
miljöarbetsprocessen fungerar och hur olika människor kan ha påverkat denna är det viktigt 
att vi förstår hur de intervjuade tänker och menar och varför de har handlat som de har gjort. 
Som tidigare nämnt har vi gjort en egen tolkning av intervjuerna och de intervjuade. Då dessa 

                                                 
19 Lantz, Annika. Intervjumetodik (1993) s. 32 
20 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. (2004) s. 205 
21 Lantz, Annika. Intervjumetodik (1993) s. 33-34 
22 Ibid s. 26 
23 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. (2004) s. 105-107 
24 Lantz, A. Intervjumetodik (1993) s. 25 
25 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. (2004) s. 104 
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personer har speciella positioner inom respektive företag är det av stor vikt att vi förstår att 
detta mycket väl kan göra att de tycker att de engagerar sig mer i miljön än vad till exempel 
en miljöorganisation tycker att de gör. Vi anser att då vi själva intervjuar dessa personer så är 
det enklare för oss att tolka vad de menar och hur reagerar på frågor, än om någon annan hade 
gjort intervjuerna och vi sedan hade tolkat dem. Även att vi är två gör att vi tillsammans kan 
tolka det material som vi får in och kan diskutera det för att få en bättre förståelse. 
 

3.6 Angreppssätt 
Vid induktion börjar författaren med att samla in data och väljer sedan teori med 
utgångspunkt i vilket data som har samlats in. Vid deduktion görs denna process tvärt om. 
Först samlas teorin in och utifrån denna bestäms vilken empiri som ska samlas in.26 Dock 
finns det ett sätt att kombinera dessa två tillvägagångssätt med den så kallade ’gyllene 
medelvägen’ som många författare använder sig av. Genom att använda sig av denna kan 
författaren växla mellan att samla teori och empiri.27  
 
Det sista alternativa tillvägagångssättet, den gyllene medelvägen, är vad vi anser oss ha 
implementerat. Till att börja med samlade vi in teori för att sedan utföra intervjuer för att få in 
empiri. Då empirin var insamlad fann vi delar som inte fanns med i teorin eller som behövde 
utvecklas i teorin. Dessa tomrum fylldes alltså i efterhand ut efter den empiri vi fick in. För 
oss var målet att slutligen landa i teorin för att på så sätt lägga en grund för det undersökta och 
bidra till ytterligare funderingar och områden att utforska angående miljöarbetsprocesser. Ett 
växlande mellan empiri och teori var för oss det mest användbara och effektiva arbetssättet, 
trots att det inte skedde allt för många växlingar. På detta vis anser vi att vi alltså har använt 
oss av den gyllene medelvägen. 
 

3.7 Val av sekundärkällor 
Den litteratur vi använt oss av vid skrivandet av uppsatsen är artiklar inom ämnet miljöarbete 
och intressenter men även en del böcker som grund för metod och problembakgrund. All 
litteratur har vi funnit via Umeå Universitetsbibliotek databas ALBUM eller via olika 
databaser så som Emerald och Ebsco Host. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt 
hitta vetenskapliga artiklar, men en del av artiklarna har inte varit så kallade peer reviewed 
men ändå innehållit viktig information som vi tycker är relevant i och stärker teoridelen. 
Sökord vi har använt oss av har varit Sustainability, Stakeholders, Environment och liknande. 
I de fall där en eller två meningar är refererade till fyra eller fler källor anser vi att 
artikelförfattaren har bildat sig en egenmening om det beskrivna och därmed blir 
förstahandskällan. Därför refererar vi dessa fall endast till artikelförfattaren. 
 

3.7.1 Kritik av sekundärkällor 
Vissa av de artiklar vi har hämtat vår information ifrån har inte varit så ingående och 
beskrivande av det berörda ämnet. På detta vis är vi väl medvetna om möjligheten att vi kan 
ha missat något som hade beskrivit den teori vi har använt oss av bättre och mer utförligt. 
Dock har vi genom hela processen med att söka teorier och implementera dessa i vår studie, 
lagt stor vikt på att inte använda oss av någon information som vi inte har full förståelse för.  

                                                 
26 Wengraf, Tom. Qualitative research interviewing (2002) s. 2 
27 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskapligkunskapsutveckling (1993) s. 59 
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De artiklar som inte är vetenskapliga har inte blivit granskade av andra forskare. På detta vis 
kan det finnas en risk att dessa inte är lika pålitliga som de som är granskade. Vi anser ändå 
att de har ett innehåll som känns pålitligt och väl utfört. Många tar upp ungefär samma saker 
som vetenskapliga artiklar, bara lite annorlunda beskrivet. Vi känner inte någon oro för att vi 
har hittat information som inte är sanningsenlig. Då vi inte har så många artiklar som inte är 
vetenskapliga i uppsatsen och de är skrivna vid till exempel Institutet för framtidsstudier, en 
självständig forskningsstiftelse som har 30 anställda forskare med en styrelse på nio 
ledamöter utsedda av regeringen.28  
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt hitta förstahandskällorna till all information 
men i vissa fall har detta inte varit möjligt och då har vi refererat till de ursprungliga 
författarna i de aktuella författarnas böcker.  

                                                 
28  http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?intLevel1Clicked=1473&p=1473 07-05-23 06:31 
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4 Teori 
ur kan företagen, enligt forskare, jobba med miljöarbetsprocessen och hur kan 
utvecklingen av miljöarbetet ut? Efter presentationen av miljöarbetsprocessen skall 
vi lägga vikt på hur varje beslut som tas inom organisationer påverkar och påverkas 

av människor inom och runt omkring företaget. Slutligen sammanfattar vi det hela genom att 
plocka ut det mest essentiella för att skapa en modell som beskriver och ger en överblick. 
 
Förändringar i marknaden där företag opererar ställer stora krav på ledningen att ändra 
produktionen till att möta de nya kraven från marknaden och förutse förändringar inom 
branschen. Det viktiga är inte vad företaget säljer utan vilket behov företaget tillfredställer åt 
kunden. Företagen måste därför kontinuerligt leta efter nya vägar att tillfredställa detta behov, 
så att dess konkurrenter inte hittar bättre vägar att tillfredsställa kunderna.  
 
Att företagens vilja och möjlighet att möta påtryckningar från intressenter är avgörande för 
företagens överlevnad är en självklarhet. Den stora frågan är bara vilka krav som är tillfälliga 
flugor och vilka krav kommer att vara avgörande om intressenterna överger företaget. Är 
miljöfrågorna en överlevnadsfråga eller en tillfällig fluga?  
 
Som vi tidigare diskuterat i problembakgrunden anser vi författare att miljöfrågorna är en 
avgörande faktor för planetens överlevnad, därmed blir det en fråga om överlevnad för 
intressenterna, i förlängningen gör detta att det är en fråga om överlevnad för företagen. På 
dessa grunder ska vi nu presentera vår valda teori. 
 

4.1.1 Hur kan företaget förutse och möta förändring ar? 
För att utvecklas och röra sig framåt måste ledningen säkerställa att företaget är i ständig 
förändring. De projekt eller produkter som är aktuella måste hela tiden utvärderas och 
revideras för att upptäcka förändringar i marknaden.29  
 
Ett problem som uppstår i de flesta organisationer är att de blir för ensidiga i sitt tänkande och 
agerande och tappar därmed sin förmåga att vara flexibla. Ett sätt att motverka detta är att 
skapa en kultur som är öppen där alla vågar göra sin röst hörd, och där även kritik är 
välkomnat. Utöver detta behöver företaget alstra en kultur som lyssnar, inte bara internt utan 
även från externa parter. De företag som vill skapa en öppen och flexibel miljö bör också 
tänka på att styrelserepresentanter och chefer inte skall kunna stanna på sin plats i all evighet 
då detta leder till ett ensidigt tänkande. Ett sätt att få till en förändring är att rotera chefer 
mellan olika ansvarsområden. Externa syrelserepresentanter är också viktiga för nytänkande 
och utbyte i styrelsen.30  
 
I de flesta företag löper flera olika projekt för att skapa förändring parallellt med varandra. På 
samma sätt som aktiesparare minskar sin risk genom att skapa en aktieportfölj skall företaget 
arbeta med flera olika projekt utifall att markanden svänger och på så sätt minska sina risker. 
Detta ger ett skydd mot totalt misslyckande om ett projekt inte lyckas.31  
 

                                                 
29 Jacobs, Peter. Five steps to thriving in times of uncertainty s. 3 
30 Ibid s. 4-5 
31 Ibid s. 5 

H 
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Viktigas av allt är dock att lära sig av gamla projekt eller omstruktureringar. Lärdomar från 
projekt med positivt resultat uppmärksammas i de flesta företag. Men att ta till sig 
erfarenheter från projekt som misslyckades eller som inte kunde slutföras händer mer sällan. 
Sanningen är dock den att det är just dessa projekt som företagen kan lära sig mest av.32 Det 
handlar med andra ord om att inte uppfinna hjulet fler gånger. 
 
Om företagen bestämmer sig för att miljöproblemen är en förändring som de vill möta, hur 
kan de då arbeta? Vilka förändringar kan de vidta och på vilket sätt kan de leda företaget mot 
mer miljövänliga arbetsprocesser, det vill säga hur kan ett företags miljöarbetsprocesser se ut 
enligt tidigare forskning.  
 

4.2 Miljöarbetsprocesser 
Miljöarbetsprocesser kommer vi att redovisa genom att presentera tre olika vägar, som var 
och en för sig innehåller olika delmål som företagen kan fullfölja för att deras verksamhet 
skall leda till en renare värld.  Först beskrivs miljöledningssystem, andra beskrivningen är ett 
arbetssätt framställt av Kleindorfer et al, tredje miljöarbetsprocessen är grundade på tre 
miljöparadigm skrivna av Raufflet. 
 

4.2.1 Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem är standardiserade system som utvecklats för att hjälpa och vägleda 
företag i arbetet med miljöfrågor. Exempel på miljöledningssystem är ISO 14000 
Environmental Management Standards in production environments eller ISO 14001 
Environmental management systems, och EMAS, European Eco-Management and Audit 
System. Dessa system hjälper ledningen med att förändra den dagliga driften, långsiktiga och 
kortsiktiga mål, och att lagstiftning följs och övervakas för uppdateringar.33 En fördel med 
införande av ett miljöledningssystem är ett arbete i ständig förbättring. Utvecklingen och 
arbetet med detta system är en process med olika delmål som ständigt förbättras och 
vidareutvecklas.34  
 
Nedan presenteras olika delmål som kan ingå i miljöledningssystem. Det är viktigt att 
poängtera att arbetet med dessa inte nödvändigtvis tar slut när de är uppfyllda, till exempel 
lagar måste alltid följas och därför måste företagen konsekvent övervaka och möta de 
förändringar som sker. Dessa delmål är exempel som kan ingå i miljöledningssystem 
framtagna av El-Gayar och Fritz. 
 

4.2.1.1 Delmål i ett miljöledningssystem 
Lagstiftning. Ledningen ser till att lagstiftningen i miljöfrågor möts och övervakas. 
Ledningens ansvar är att införa system för internkommunikation så att arbetsförändringar som 
uppkommer på grund av lagändringar lätt kan implementeras.35  
 

                                                 
32 Jacobs, P. Five steps to thriving in times of uncertainty s. 5 
33 El-Gayar, Omar F. Fritz, Brian F. Environmental Management Information Systems (EMIS) For Sustainable 
development: a conceptual overview s.17 
34Gallhager, D R. 2002 i  El-Gayar, O F. Fritz, B F. Environmental Management Information Systems (EMIS) 
For Sustainable development: a conceptual overview s.17 
35 El-Gayar, O F. Fritz B F. Environmental Management Information Systems (EMIS) For Sustainable 
development: a conceptual overview s.19 
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Minimering av utsläpp. Arbetet byggs runt att identifiera och minska de utsläpp och avfall 
som företaget skapar. Minskningen åstadkoms genom att reformera produktionen, ofta genom 
införandet av ny teknologi.36 
 
Eco-effektivisering. Genom att minska råvaruanvändningen sjunker kostnaderna.37 Detta steg 
kräver att företaget nära analyserar och övervakar sina inköp av råvaror och av avfallet som 
uppstår i form av spill från produktionen. Syftet med detta skall vara att företaget stegvis 
minskar råvaror och avfall. Övervakningen kan även användas till att optimera de olika 
processerna i företaget till exempel i ett balanserat styrkort.38 
 
Förvaltning av produkter. I detta steg engageras forsknings och utvecklingsavdelningen 
tillsammans med företagets designavdelning för att utveckla produkter med en hållbar 
livscykel, det vill säga allt från framställning, avfall från tillverkning till återvinning av 
produkten. Marknadsföringsavdelningen jobbar här med att analysera och hitta 
intressegruppers krav på företaget. 39  
 
Hållbar utveckling. Här skall de tre faktorerna miljö, sociala aspekter och vinst 
sammanlänkas till en hållbar utveckling för företaget. Produktionen av hållbara produkter som 
utvecklades i steg fyra kopplas nu samman med kraven från de olika intressenterna. 
Ledningen ger i uppdrag till marknadsavdelningen att sprida information om företagets kultur 
och arbete med hållbar utveckling för att skapa en ny profil.40 
 

4.2.2 Tre metoder för en minskad miljöpåverkan i pr oduktionen 
Följande tre metoder för minskad miljöpåverkan i produktionen skriver Kleindorfer et al om. 
De anser att verksamheten kan styras mot en grönare tillverkning av produkter för industrier 
genom följande delmål.  
 

4.2.2.1 Produkt och processutveckling 
För att kunna utveckla och miljösäkra produktionen behöver företagen investera i ny 
teknologi. Denna investering är kostsam och det är inte alltid säkert att den leder till de 
resultat som företaget önskar. Alla investeringar följs av en viss grad av risk för ett 
misslyckande vilket kan göra företag ovilliga att investera i ny teknik. Risken finns även att 
företagets konkurrenter lyckosamt investerar i ny teknologi vinner konkurrensfördelar på ens 
egna företags bekostnad.41 Ett företag som utvecklar en ny teknologi patenterar oftast denna. 
Patenten ger inkomster i form av royalty och ökade marknadsandelar.42 
 
Grunden för att kunna utveckla miljövänliga produkter är att designen är miljövänlig. Det är 
därför avgörande att företagen ser över alla delar i produktionen, därmed också alla sina 

                                                 
36 El-Gayar, O F. Fritz B F. Environmental Management Information Systems (EMIS) For Sustainable 
development: a conceptual overview s.19 
37 Ibid s.19 
38 Andrew, R. 2003 i El-Gayar, O F. Fritz, B F. Environmental Management Information Systems (EMIS) For 
Sustainable development: a conceptual overview s.19-20 
39 El-Gayar, O F. Fritz, B F, Environmental Management Information Systems (EMIS) For Sustainable 
development: a conceptual overview s. 20 
40 Ibid s.20 
41 Kleindorfer, Paul R. Sinhal, Kaylan. Van Wassenhover, Luk N. Sustainable Operations Management. s. 485 
42 Singhal, K. et al. 1997 i Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover, L N. Sustainable Operations 
Management s. 485 
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leverantörer och hur deras produktion ser ut. Är den miljövänlig eller inte, är avgörande för 
om företagets produkter blir miljövänliga.43 
 

4.2.2.2 Grön produktion 
Den snabba spridningen av miljöledningssystem, tyder på att företag faktiskt får en 
konkurrensfördel genom att jobba med miljö och social hållbar utveckling. Men dessa system 
kan även leda till att kvalitén på produkten ökar. Detta menar Kleindorfer et al.44

  
 
Det är inte bara för att öka företagets vinst som ett miljöarbete kan påbörjas. Lagar i det 
land/länder där företaget opererar måste följas, tillexempel angående hur mycket kemikalier 
en produkt får innehålla eller hur mycket utsläpp som får göras. För att minska på utsläpp 
eller kemikalier måste företagen oftast investera i ny teknologi, och som vi redovisat tidigare 
kan detta vara kostsamt för företagen.45 Därför är det vanligt att, när en investering görs, 
försöka förutse framtida gränsvärden, eller göra större förändringar än vad som krävs. På detta 
vis behöver företagen kanske inte ändra sin produktion eller göra nya investeringar nästa gång 
en ny lag kommer och på det viset kan en hel del pengar sparas.46 En annan orsak till att 
försöka förutse och förebygga utsläpp är att om företagen inte hinner ställa om sin produktion 
i tid kan de bli straffade och måste betala stora summor i böter. En tredje orsak är att 
anställda, även hos leverantörer, kan bli utsatta för miljöfarliga ämnen och skadade, något 
som också leder till stora kostnader för företaget.47 
 
Detta produktionssätt tillsammans med produkt och processutveckling, det tidigare beskrivna 
arbetssättet, överensstämmer mycket med arbetssättet i miljöledningssystem. Den enda 
skillnaden är att företagen enligt en grön produktion skall försöka förutse framtida 
gränsvärden för utsläpp och nya lagar. Företagen skall även föröka förebygga skador från 
miljöfarliga ämnen på leverantörers anställda genom påtryckningar. Något som inte tas upp i 
miljöledningssystemet.  
 

4.2.2.3 Återslutande produktionskedja 
Både lagstiftning och konsumenter kräver att företag återvinner eller tar tillbaka sina 
produkter när kunderna inte längre har ett behov för dem. Detta är steget då företagets 
återslutande produktionskedja startar. Slutet för kedjan nås när företaget har utvunnit största 
möjliga värde ur produkten. Ett annat motiv för att återvinna använda produkter är att 
råvarupriserna är så höga att det ibland kan löna sig att återanvända gamla komponenter eller 
att smälta ner till exempel stål i gamla produkter för att sen använda det igen. De två sidorna 
traditionell produktion och återvinning av produkter är vad som tillsammans bildar den slutna 
cirkeln; återslutande produktionskedja.48  
 
För att uppnå maximal vinst måste företaget återvinna i alla steg av produktens livscykel. 
Första steget är under lanseringsperioden, då används returnerade produkter för att ersätta de 
produkter som är defekta. Finns inga ersättningsprodukter så repareras dessa defekta 

                                                 
43 Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover, L N. Sustainable Operations Management s. 486 
44 Ibid s. 486-487 
45 Rothenberg, S. Pil, J. Maxwell 2001 i Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover L N, Sustainable 
Operations Management s. 487 
46 Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover, L N. Sustainable Operations Management s. 487 
47 Ibid s. 487 
48 Ibid s. 487-488 



Meijer & Zackrisson 

 16 

produkter. Ett andra steg är att lansera gamla produkter på andrahandsmarknader. Sista steget 
i en produkts livscykel är att plocka isär alla delar för att använda vissa som reservdelar och 
resterande går till återvinning.49 
 

4.2.3 Tre paradigm för miljöarbetsprocessen 
De tre verksamhetsstyrningsparadigm för miljöarbeten vi nu ska presentera är utarbetade av 
Emanuel Raufflet. Paradigmen visar på olika nivåer av miljöhänsyn som företagen kan anta i 
sin produktion. Den första nivån är ganska lättuppnådd och den tredje och sista är radikal men 
enligt Raufflet är det enda som leder till en hållbar utveckling.  
 

4.2.3.1 Förbrukning av råvaror 
Första paradigmet grundas på att jorden ses både som företagets leverantör och dess 
sopstation. Syftet är att minska den inverkan som företaget har på miljön genom att minska på 
avfall och råvaruförbrukningen. Produktionen måste effektiviseras för att minska 
energiförbrukningen och spillmaterial. Ett effektivt sätt för att uppnå detta är att investera i ny 
produktionsteknik. Företaget skall även se över hur de råmaterial som de förbrukar är 
utvunnet. Kan företaget byta leverantör till en som är mer miljömedveten och utvinner sina 
produkter på ett miljövänligare sätt. En minskning av utsläpp och föroreningar uppnås genom 
investeringar i nya miljövänliga maskiner och ny teknologi. 50  
 
Alla dessa förändringar är tekniska men för att ändra produktionen i företaget och för att ge 
bestående resultat måste även personalen få utbildning. Utbildningen skall syfta till att skapa 
förståelse för varför förändringarna sker och hur arbetarnas uppgifter kommer att förändras, 
men framför allt skapa en förståelse och vetskap om vad som förväntas av dem.51  
 
Detta arbetssätt är relativt lätt att införa och en förändring i produktionen och en minskning av 
råvaror ger ett direkt märkbart resultat i kostnadsminskningar.52 
 
Paradigmet överensstämmer väl med arbetssättet i miljöledningssystem, men framförallt med 
Kleindorfer et al. andra arbetssätt nämligen grön produktion. 
 

4.2.3.2 Industriellt Ekosystem 
Här krävs det av företaget att de breddar synen på företagets påverkan på miljön. Grundtanken 
är att företaget accepterar att dagens miljöproblem har uppstått på grund av industrin. Därmed 
blir lösningen att företagens produktion radikalt förändras. Detta sker genom att företagen 
intar ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, där produktionen ändras så grundligt att det blir 
som ett ekosystem i sig själv. Företagets inverkan på miljön skulle i och med denna i princip 
vara obefintlig.53 
 
För att detta ekosystem skall kunna bli verklighet måste företaget utvärdera sina leverantörer 
och hur de jobbar. Vilka kan ställa om sin produktion till att bli ekologisk? Är inte detta 
möjligt måste företaget söka efter nya leverantörer. Utomstående konsulter kan med fördel 

                                                 
49 Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover, L N. Sustainable Operations Management s. 489 
50 Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 63 
51 Ibid s. 63 
52 Ibid s. 63-64 
53 Tibbs, H. 1993 i Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 65 
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anlitas för att utreda leverantörskedjan och för att granska den interna produktionen allt ifrån 
att omdisponera råvaror och avfall till att likna ett ekosystem.54 
 
Skillnaden i detta arbetssätt mot att minimera råvaror och avfall genom effektiviseringar, är 
just det att företagen söker förändra utanför sin egen produktion och omstrukturera hela 
leverantörskedjan till att likna ett ekosystem.55  
 
Likheterna till återslutande produktionskedja är många men detta paradigm beskriver inte lika 
utförligt vad som krävs av företaget för att uppnå detta delmål. 
 

4.2.3.3 Radikala miljöparadigmet 
Detta arbetssätt syftar på att de två föregående paradigmen inte är tillräckliga för att stoppa de 
globala miljöproblemen. Dagens samhälle med överproduktion och överkonsumtion är roten 
till de globala miljöproblemen, men också företagens levebröd och det är just detta som måste 
förändras.56 
 
Ledningen skall i detta paradigm erkänna företagets roll i konsumtionssamhället. 
Miljöproblemet är större än bara miljöförstöring. I världen existerar en stor differens mellan 
människor som kan konsumera råvaror i form av varor och de som blir utsatta för 
miljöförstörelsen vid utvinningen av råvaror och produktionen av varor.57 Detta paradigm är 
med erkännandet av detta ett socialt miljöparadigm. Produktionen måste därför 
omstruktureras för att minimera både miljöpåverkan och de sociala skillnaderna som uppstår i 
världen på grund av den ojämna fördelningen av råvaror.58 
 
Risken för att tappa marknadsandelar är otroligt stora i detta paradigm. Men ett företag som 
bestämmer sig för att implementera detta tankesätt kan försäkra sig om att de bidrar till en 
jämlik och fredlig värld utan miljöförstörelse.59 Med andra ord kan detta kallas det goda 
samvetet paradigmet. 
 
Här skiljer sig verkligen Raufflet fån arbetssätten i tidigare delmål som vi beskrivit. Ingen 
annan författare går såhär långt i sina tankar om hur vi skall uppnå en värld utan 
miljöförstörelse. Han beskriver även en ny dimension av miljöförstörelsen nämligen att den 
bidrar till en ojämställd värld. 
 

                                                 
54 Kiuchi, T. Shierman. B, (2002) i Raufflet. E, Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms.  
s. 65 
55 Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 66 
56 Ibid. s. 66 
57 Painter, M. William, H D. (1995) i Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms.  
s. 67 
58Orssato, R. Clegg S 1999 i Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 67 
59 Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 67 
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4.2.4 Översikt av de olika miljöarbetsprocesserna 
I teoriskrivandet av arbetssätt med delmål för en bättre miljö har vi under arbetets gång 
urskiljt stora likheter i de tre arbetssätt som vi har presenterat. Vad som skiljer dem åt är att de 
tar sin utgångspunkt från olika nivåer och därmed också slutar på olika nivåer. Därför skall vi 
här presentera hur vi genom teoriskrivandet har tolkat hur de olika arbetssätten förhåller sig 
till varandra.  
 
Miljöledningssystem har stora likheter med Produkt- och Processutveckling och vissa delar av 
Grön produktion, dessutom överlappar detta steg och en del av Miljöledningssystem även 
Råvaruförbrukning. Den Återslutande produktionskedjan och Industriellt ekosystem 
överensstämmer även de. Det radikala miljöparadigmet är det steg som kräver störst 
omställning av verksamheten av alla miljöprocesser.  
 
Miljöledningssystem 
        
Produkt & 
processutveckling 

Grön 
produktion   

Återslutande 
produktionskedja   

  Råvaruförbrukning Industriellt ekosystem 
Radikalt 
miljöparadigm 

 
Omställningsprocessen, hur stor förändring företaget har genomfört för att bli miljövänligare. 
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4.3  Intressenter 
Historiskt sett har företag bara följt ägarnas intressen och anpassat sig efter dem i sin styrning. 
I och med implementeringen av TQM (Total Quality Management) på 90-talet blev det även 
viktigt att lyssna till företagets kunder. Men med tiden har det blivit mer och mer viktigt att 
lyssna till alla intressenter och deras intressen och krav.60  
 
Banerjee et al. anser att det finns fyra drivkrafter som gör att företag väljer att styra sin 
verksamhet med hänsyn till miljön. Dessa är allmänhetens intresse, reglerande krafter, 
komparativa fördelar och ledningens engagemang. 61  Tre av dessa, alla förutom komparativa 
fördelar är tydliga exempel på intressentgrupper. Dock är komparativa fördelar någonting som 
uppstår i och med att intressenter uppfattar ett företags produkter som bättre än dess 
konkurrenters produkter. Det går därmed att se hur viktig roll intressenterna spelar för ett 
miljöengagemang i företag.  
 
Freeman et al. refererar till Stanford Research Institute och beskriver därmed intressenter 
som; ”Those groups without whose  support the organization would cease to exist.” 62 På 
detta vis har intressenterna och därmed deras åsikter en nyckelroll för att företagen ska 
överleva. Olika sorters intressenter har olika typ av makt och inflytande på företag och dess 
ledning. Här nedan vill vi förklara vilka dessa intressenter är och på vilket sätt de är viktiga 
och har inflytande över företag speciellt med fokus på miljöarbetsprocesser.  
 
Först och främst kan intressenter delas in i två grupper, externa och interna intressenter i 
förhållande till företaget.63 De externa intressenterna är som namnet antyder de som står 
utanför organisationen och de interna intressenterna är de som finns inom organisationen. 
Som externa intressenter kan nämnas konsumenter och leverantörer, miljöorganisationer och 
regeringar.64 Interna intressenter är exempelvis företagets aktieägare.65 Vi har inte funnit 
någon indikation på att en grupp har större påverkan på företagen än den andra.  
 
De externa och interna intressenterna kan i sin tur bli indelade i mindre intressentgrupper. 
Inom mycket av den litteratur som behandlar intressenter talas det om fyra olika sorters 
intressenter som på olika vis påverkar företag. Det är dessa fyra intressentgrupper som vi har 
valt att lägga stor fokus på genom denna del av undersökningen.  

4.3.1 Reglerande intressenter 
Under reglerande intressenter går att finna; regeringar, handelsorgan, informella nätverk och 
konkurrenter. Alltså, så som namnet tyder på kan de påverka företag med olika typer av 
regleringar. 

                                                 
60 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management  s. 225 
61 Banerjee, Subhabrata Bobby. Iyer, Easwar S. Kashyap, Rajiv K. Corporate Environmentalism: Antecendents 
and Influence of Industry Type  s. 107 
62 Freeman, R. Edward. Reed, David L.  Stockholders and Stakeholders: A new perspective on corporate 
governance s. 89 
63 El-Gayar, Omar F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 11 
64 Wrisberg, Nicholine. de Haes, Helias Udo. i  El-Gayar, Omar F. Fritz, Brian D. Environmental management 
information systems (EMIS) for sustainable development: a conceptual overview s. 12 
65 El-Gayar, Omar F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 14 
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4.3.2 Organisatoriska intressenter 
Organisatoriska intressentgruppen består av kunder, leverantörer, anställda och aktieägare, 
alltså de som står i nära förbindelse till organisationen. Dessa intressenter, de organisatoriska, 
har stor makt att påverka organisationer på grund av den direkta kontakten som de har med 
dem. 

4.3.3 Samhälleliga intressenter  
I gruppen samhälleliga intressenter ingår samhällsgrupper och andra grupper som kan vara 
påtryckande så som miljöorganisationer och andra politiskt oberoende organisationer och 
potentiella lobbyister. 

4.3.4 Media 
Media är den masskommunikation som genom sitt spridande av information om företag kan 
influera dessa ovanstående grupper. Denna influens är speciellt starkast då miljökriser 
uppstår.66  
 
Vi ser det som en självklarhet att dessa intressentgrupper alla influerar varandra och är 
beroende av varandra. Media till exempel lyssnar till vad som är aktuellt i samhället men kan 
även skapa debatter och driva på dem och därmed skapa nya aktuella ämnen i samhället.   
 

4.3.5 Interorganisatoriskt nätverk 
Vårt intresse ligger i att se vilka de olika intressenterna är men det är även av intresse att finns 
möjliga samarbeten mellan intressenter. I de teorier vi har undersökt har vi funnit att 
intressenter kan gå ihop och bilda ett så kallat interorganisatoriskt nätverk (ION) som ett 
strategiskt partnerskap eller en allians. Genom att göra detta kan de tillsammans hitta och 
även lösa gemensamma angelägenheter angående hållbarhet och tillverkningsmetoder. 
Intressenterna i detta slag av nätverk blir tillsammans starkare än vad de skulle ha varit var för 
sig, lika som samarbetet mellan intressenterna blir starkare. I det ultimata fallet har inte en 
hierarkistruktur eller auktoritet någon plats i detta nätverk utan istället har de olika 
intressentgrupperna stor frihet inom det.67 Nätverket är väldigt decentraliserat och utnyttjar 
gemensamma influenser och kommunikation på bästa tänkbara sätt.68 I och med bildandet av 
nätverket bildas en läroprocess som tidigare inte har funnits då de olika intressentgrupperna 
jobbade var för sig.69 
 

4.3.6 Hur intressenter kan påverka företagen 
Vi vill här ge exempel på hur de olika intressenterna kan påverka företag i miljöhänsyn. 
Situationerna kan självklart vara många fler med helt andra perspektiv och resultat. 
 
Ett exempel på hur media kan påverka företag och deras inställning till miljöarbetsprocesser 
är filmen ”An Inconvenient Truth” av och med Al Gore. Denna film handlar om hur vår miljö 
                                                 
66 Henriques, Irene. Sadorsky, Perry. The relationship between environmental commitment and managerial 
perceptions of stakeholder importance. s. 89-90 
67 Manring, Susan L. Moore, Samuel B. Creating and managing a virtual inter-organizational learning network 
for greener production: a conceptual model and case study s. 893 
68 Bovasso G A. i Manring, Susan L. Moore, Samuel B. Creating and managing a virtual inter-organizational 
learning network for greener production: a conceptual model and case study 
69 Manring, S L. et al i Manring, Susan L. Moore, Samuel B. Creating and managing a virtual inter-
organizational learning network for greener production: a conceptual model and case study 
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håller på att förstöras, och har väckt mycket debatt och ett nytt miljöengagemang i samhället 
under den senaste tiden. Det går även att se hur detta engagemang har planterat sig i media 
där fler och fler program om miljön har dykt upp den senaste tiden. Detta miljöengagemang 
kan omöjligt gå förbi företag då den har fått så stark genomslagskraft i samhället.  
 
Ett exempel på miljöorganisationer, som tillhör de samhälleliga intressenterna, och hur de kan 
påverka företag är Greenpeace som har blivit tunga brickor i spelet om miljöfrågorna. Till 
exempel har de startat en stor kampanj mot företaget Esso (moderbolag Exxon70) under 
namnet ”Stop E$$O”.71 Anledningen till att de gör detta är enligt Greenpeace;72 

• Exxons försök att propagera mot att det inte existerar någon global uppvärmning.  
• De investerar ingenting i förnyelsebart bränsle. Trots att de är det mäktigaste 

oljebolaget i världen.  
• Exxon var en av de största bidragsgivarna till George W Bush president kampanj. När 

han sedan valdes avslutade han USA:s arbeten för en bättre miljö.  
 
Även här i Umeå har Greenpeace drivit en liknande kampanj mot Umeå Energi.73 Detta är 
något som kom upp under vår intervju med Umeå Energi och som kommer att närmre 
presenteras i empirin.   
 
Regleringar från regeringar är bland det som mest påverkar företag till att adaptera 
miljöarbetsprocesser.74 Detta är ganska klart då företagen inte vill bryta mot lagar och 
regleringar och därför måste anpassa sig till dessa. Idag har företagen inte bara svenska 
regleringar att anpassa sig till utan även EU:s regleringar måste följas så väl som andra 
internationella regleringar. 
 
Det är dock av väldigt stor vikt att ta hänsyn till alla intressenter i miljöarbetsprocessen. De 
organisatoriska intressenterna är inte att förglömma. Ledningen är till exempel viktig då de 
hanterar pengar och kan stötta och uppmuntra de anställda. De anställda i sin tur är viktiga då 
de kan befinner sig mitt inne i processen och kan påverka hela produktionen och de bör därför 
få vara med i beslutsprocessen.75 Med andra ord, så som tidigare nämnt är det viktigt att ta 
hänsyn till alla intressenters åsikter.  
 
Vi har lagt stor vikt vid intressenterna och hur de påverkar företagen i deras beslutsfattande. 
Men ibland är det inte lika självklart att det är intressenter som ligger bakom besluten. Dredge 
et al. har sammanfattat olika författare för att beskriva olika anledningar till att företag, 
förutom vid lagstadgar, väljer att adaptera miljöarbetsprocesser.76 Dessa anledningar leder till 
något som i grund och botten i slutändan kommer att påverka intressenterna eller påverkas av 
dem.  

• För att öka effektiviteten och dra ned på kostnaderna 
• För att undvika eller fördröja regleringsaktioner 
• För att vinna komparativa fördelar 

                                                 
70 http://esso.com/Global-English/PA/Esso_Homepage.asp 07-03-20 11:17 
71 Raufflet E, Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 2 
72 http://www.stopesso.org/static/why_exxon.html 07-03-20 11:44 
73 http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/greenpeace-oeverlaemnar-protestn 07-03-20 
12:15 
74 Davison, Derek. Florida, Richard. Gaining from green management: Environmental management systems 
inside and outside the factory s. 67 
75 Sohal, Amrik S. Zutshi, Ambika. Stakeholder involvement in the EMS adoption process s. 142-143 
76 Dredge, Dianne. Lynes, Jennifer K. Going green: Motivations for environmental commitment in the airline 
industry. A case study of Scandinavian airlines s. 120-121 
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• För att återinföra eller förstärka bilden som en medveten och ansvarstagande aktör i 
samhället 

• För att möta krav från banker, försäkringsföretag, kunder och leverantörer som inte 
vill råka ut för anklagelser om skador på miljön. 

• För att motivera anställda genom att höja stoltheten och kulturen inom företaget  
 

4.3.6.1 Pengar och miljö 
Det är inte alltid alla intressenters önskemål går hand i hand. Vissa intressenter har önskemål 
om en förbättrad ekonomi medan andra anser att det är viktigare att ta hänsyn till miljön. 
Interna intressenter kan både trycka på att de vill ha en bättre ekonomi och att det ska tas mer 
hänsyn till miljön vilket inte gör det lättare för beslutsfattarna.77 Det är lätt att se till sig själv 
och sina egna val. Ibland är det svårt att kombinera ekonomin med ett aktivt val i förmån för 
miljön. Att satsa på en verksamhet som tar mer hänsyn till miljön ger inte alltid den mest 
tänkbara lönsamheten, i alla fall inte i ett kort perspektiv. Med tiden kan dock miljöhänsyn 
även ge en högre vinst. Trots allt ovanstående och olika intressenters olika viljor är 
huvudsaken för företag dock i alla fall att de presterar, oavsett det gäller lönsamhet, miljö eller 
något annat.78 Så som vi tolkar detta är det mer av en självklarhet då ett inaktivt företag inte 
får någonting utfört och klarar sig därmed inte så bra. 
 

4.3.7 Olika angreppssätt i förhållande till intress enter  
Företag som hänger med i utvecklingen i samhället och näringslivet har klart för sig att det 
inte bara gäller att följa intressenters önskemål och krav om hänsyn till miljön utan att det är 
av stor vikt att leda denna process och att kunna förutsäga vad som kommer att efterfrågas.79 
Vid strategier så som att förbättra miljöarbetet inom företag finns det olika angreppssätt i 
förhållande till intressenterna. Det talas då om tröskelattribut, prestationsattribut och 
spänningsattribut. Tröskelattribut  innebär att uppfylla vissa kriterier så att företaget kan 
fortsätta med verksamheten. Med andra ord innebär detta att företaget bara uppfyller de krav 
de har på sig och inte kämpar desto mer för att prestera mer än detta. Prestationsattribut är 
sådana som gör att intressenterna får en högre tillfredsställelse, alltså att mer än bara kraven 
utan även önskan uppfylls och företagen så att säga presterar lite mer.  Det sista attributet, 
Spänningsattributet, går längre än så och skapar fördelar som intressenterna kanske inte ens 
har tänkt på utan blir positivt överraskade av. 80 Beroende på hur företag förhåller sig till detta 
kan de alltså göra intressenterna olika tillfredsställda och nöjda.  
 

4.3.8 Information till intressenter 
Det är av stor vikt att ett företags interna och externa intressenter får information om hur 
företag sköter miljöfrågor och de miljöarbetsprocesser som de implementerat. Utan 
information kan de olika intressenterna inte få reda på och inte heller uppskatta de beslut som 
företagen tar eller se om deras egna krav eller önskemål har uppfyllts. Enligt El-Gayar et al. 
finns det vissa frågor som ett företag bör ställa sig med hänsyn till den information som går ut 

                                                 
77 El-Gayar, O F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 14 
78 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management s. 225-226 
79 El-Gayar, Omar F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 14 
80 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management s. 226-227 
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till intressenterna vid implementerandet av processer som tar hänsyn till miljön. Vi har valt ut 
två frågor som vi tycker är av intresse; 

• Vad för information är det intressenterna behöver? 
• Hur ska de olika intressenternas behov mötas och miljömedvetenhet förbättras genom 

miljösystem och lärande.81 
 

4.3.9 Sammanvävning av miljöarbetsprocesserna och i ntressenter 
Vi vill nu ge dig som läsare en bild över hur vi tycker att miljöarbetsprocesserna kan förhålla 
sig till intressenterna. Genom att företagen tar sin miljöarbetsprocess till ett visst stadium 
kommer detta att leda till att de samtidigt möter kraven från intressenterna med olika attribut.  
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produktion   
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Beroende på den omställning företagen genomför med de olika arbetssätten så väljer de också 
att göra intressenterna tillfredsställda och nöjda enligt olika attribut. På detta sätt vill vi visa 
hur intressenters krav kan påverka hur långt ett företag går i sin omställning mot en mer 
miljövänlig produktion. 
 
 
Vi har i detta kapitel gett en teoretisk presentation av miljöarbetsprocesser och vilka 
intressenter som kan påverka dessa. Dessa teorier har vi valt ur det teoretiska omfång som 
behandlar det berörda ämnet. Vi anser att den ger en representativ bild för det problemområde 
vi har inriktat oss på.  De artiklar som inbegriper miljöarbetsprocesser är valda för att de 
presenterar hur företag som arbetar relativt processinriktat kan genomföra omställningar för 
att uppnå en mer miljövänlig produkt. Detta överensstämmer därigenom med vårat urval av 
företag som ska representera företag som har en verksamhet med en påtaglig påverkan på 
miljön. Vi har valt att redogöra för en bred, grundläggande intressentbild där fokus ligger på 
att presentera de olika intressentgrupperna och hur företag kan svara på deras önskemål och 
krav. Dessa två teoretiska ramar pålyser problematiken inom ämnet och ligger som grund för 
vår empiriska studie och har därmed varit utgångspunkten till både intervjuer och analys. 
 
 
 

                                                 
81El-Gayar, O F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 16 & 35  
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5 Praktisk metod 

5.1 Problemformulering och syfte med undersökningen  
Problemformuleringen är av stor vikt då den skapar en riktning på hela arbetet, bland annat 
genom att styra insamlingen av både teori och data.82 Detta var vi välmedvetna om och satte 
detta som första prioritering vid starten av uppsatsarbetet. Fast vi från början visste att vi ville 
undersöka företag och miljöarbete inom dessa visste vi inte precis vad vi ville veta om detta. 
Det finns otroligt många olika vinklingar och frågeställningar som skulle kunna tas utifrån det 
breda spektrum vi hade att utgå från. Det tog ett tag för oss att komma fram till exakt vilken 
problemformulering vi skulle ha. Men efter lite skissande och idébollande med vår handledare 
kom vi fram till ett mer exakt problem och syfte som inte bara var intressant utan även 
genomförbart.  
 

5.2 Urval 
Vår målpopulation är både små och större företag i norra Sverige som, enligt oss, har en 
verksamhet som i sig mer påtagligt påverkar miljön. Med det menar vi att alla företag 
påverkar miljön genom till exempel vanlig energianvändning och pappersförbrukning. Men 
de företag som ingår i vår målpopulation arbetar på ett sådant vis att utsläpp och avfall är 
märkbart, till följd av den bedrivna verksamheten. 
 
Då vi själva valde ut vilka företag vi skulle undersöka och vilka personer på dessa företag 
använde vi oss av ett selektivt83 och successivt urval. För att få ett lämpligt urval 
förundersökte vi först vilka företag som kan tänkas jobba med miljöarbetsprocesser av något 
slag. Vi var från allra första början överens om att intervjua personer från företag som är mer 
produktionstunga med en verksamhet som kan ha en mer synbar påverkan på miljön. En 
annan tanke var att vi skulle välja större mer välkända företag. Därmed tog vi kontakt med 
LKAB och Volvo Lastvagnar. Genom att undersöka större företag tänkte vi att det skulle vara 
lättare att få svar på våra frågor i och med att de mest troligt har ett mer utpräglat 
ledningssystem och ett mer bestämt sätt att jobba på mot för mindre företag. Men med tiden 
så började vi dock överväga att även ta med mindre företag i undersökningen för att få en mer 
övergripande bild. Därför breddade vi vårt urval och kontaktade två till företag som också är 
relativt produktionstunga, men inte i samma omfattning som de två tidigare. Dessa var Umeå 
Energi och ett till företag som föll bort. Mycket på grund av att detta företag föll bort kände vi 
oss ännu inte nöjda utan bestämde oss till slut för att bredda bilden ännu mer och även ta med 
företag med mindre än tio anställda, men som ändå kan ha en märkbar påverkan på miljön 
genom sina verksamheter. Vi var medvetna om att dessa kanske inte skulle ha så utvecklade 
miljösystem men ansåg ändå att det är av stor vikt att även få med en representation för 
småföretag då många av dessa självklart har en påverkan på och är viktiga för miljön. Till slut 
blev det fem företag som togs med i undersökningen, tre större företag och två mindre. De tre 
stora företagen är; LKAB, Volvo Lastvagnar, och Umeå Energi. De två mindre företagen är 
Tegs Mark och Bygg och Miljöåkeriet. Alla företag utom miljöåkeriet kände vi till sedan 
tidigare och detta företag fick vi tag igenom att på databasen Affärsdata söka på företag i 
Umeå, och detta fångade då vårt intresse. På detta vis blev vårt urval med tiden successivt.  
 

                                                 
82 Bryman, Alan. Samhällvetenskapliga metoder (2006) s. 453 
83 Svenning, Conny. Metodboken (2000) s. 103 
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Att vi har valt att ta med Tegs Mark och Bygg i vår undersökning fast Lina jobbar för dem är 
självklart något som kan ifrågasättas. Men då vi intervjuade VD:n på företaget så anser vi 
ändå att Lina inte kunde påverka detta så mycket då det ändå är Nils-Eriks svar som har legat 
till grund för empirin. Lina har inte varit med och tagit några beslut om 
miljöarbetsprocessarbetet på företaget och har inte heller någon vetskap om hur intressenter 
tryckte på dem till att ta några beslut om detta. Då Jonna inte har någon kunskap alls om detta 
såg hon till att neutralitet till företaget hölls i så stor grad som möjligt.  
 
Genom detta tycker vi att vi fått tag i företag som anses, och kan ha nytta av att satsa på en 
miljöarbetsprocess. Med tanke på vår problemformulering, att vi vill se hur 
miljöarbetsprocessen kan se ut, inte ser ut, så har vi inte haft något behov av att få in alla olika 
aspekter utan endast möjliga aspekter.  
 

5.2.1 Bortfall 
Tyvärr var inte alla företag vi först hade tänkt oss ha med i undersökningen tillgängliga. På ett 
företag vi ringde fick vi bara svaret att de inte gjorde så mycket och att det skulle nog inte 
vara så intressant för oss. Vi fick mer känslan av att de inte tyckte själva att det var så viktigt 
och kanske just på grund av detta hade de varit intressanta att intervjua. Men nu var de tyvärr 
själva inte intresserade av det. Det var i och med detta som vi bestämde oss för att bredda 
undersökningen och istället ta med de två minsta företagen. 
 

5.3 Datainsamling genom intervjuer 
All data som vi använt oss av och som ligger som grund för empirin har vi fått tillgång till via 
intervjuer. Båda två var med vid alla fem intervjuerna och dessa utfördes som 
semistrukturerade intervjuer där en intervjumall finns men inte följs till punkt och pricka. 

Denna metod hjälper de intervjuande att komma ihåg vad som ska frågas om men tillåter även 
att följdfrågor som kan komma upp under intervjuns gång ställs. 84 Men då vi väl började 
utföra intervjuerna insåg vi att de svarande själv drev på intervjuerna otroligt mycket då de 
berättade om företaget och miljön. Därför blev det mer naturligt att hoppa över många av 
frågorna eftersom vi redan hade svaren på dem. Istället lät vi frågorna komma naturligt 
eftersom och efter hur de intervjuade pratade och checkade istället av att vi hade pratat om 
allting vi ville veta. De punkter som vi såg till att vi berörde under intervjun grundar sig på 
teoridelen i uppsatsen för att inget större område skulle utebli eller att vi skulle hamna på fel 
spår. Därmed tycker vi att intervjuerna blev innehållsrika utan att bli allt för långa.  
 
Fyra av intervjuerna tog plats på företagen men den femte intervjun med de miljöansvariga på 
LKAB fick bli en telefonintervju med tanke på avståndet. LKAB:s kontor där dessa två jobbar 
är beläget i Kiruna och därför var det mer praktiskt och tidssparande att genomföra en 
telefonintervju.  
 
De fem olika intervjuerna blev ganska så olika varandra, både i längd och i detaljrikhet. Den 
kortaste intervjun tog ca en halvtimme och den längsta tog två timmar. Men de flesta hölls 
ändå under ca en timme. Vid den längsta intervjun hade företaget en färdig presentation om 
deras miljöarbete som täckte själva miljöarbetsprocessen. Utöver det var vi tvungna att lägga 
till frågor om intressenter och därmed tog denna intervju relativt lång tid. Den kortaste 
intervjun var telefonintervjun, och vi tror att detta kan bero på att det just detta. Vi upplever 
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att det inte är lika lätt att få igång en spontan konversation vid ett telefonsamtal som vid ett 
möte öga mot öga. Detta kan leda till att den intervjuade kan bli svårare att utvärdera och tyda 
då gestikulationer och ansiktsuttryck inte syns. En annan negativ aspekt vid telefonintervjuer 
är att mer känsliga frågor kan vara svåra att ställa då ingen riktigt personlig kontakt kan 
skapas.85  Detta tror vi ändå inte är något problem i detta sammanhang då vi anser att ämnet 
inte är privat eller vidare intimt och känsligt. Vi har uppfattningen om att vi vid denna intervju 
fick svar som var ärliga och uppriktiga.   
 
Intervjuerna bandade och transkriberade vi för att inte missa någonting och för att lättare 
kunna gå tillbaka i efterhand. Den transkriberade texten använde vi oss sedan av för att skriva 
empirin. På de tre större företagen intervjuades de miljöansvariga och på de två mindre 
intervjuades ägarna. Följande personer intervjuades; Volvo Lastvagnar: Kjell-Arne 
Häggström, Tegs Mark och Bygg: Nils-Erik Johansson, Miljöåkeriet: Tomas Sjöström, 
LKAB: Sofia Waaranperä och Malin Brännvall och slutligen på Umeå Energi: Henrik Bristav. 
Dessa personer är de som antagligen har mest kunskap och vetskap om hur företagen jobbar 
för miljön. Självklart kan detta leda till att vi har fått svar som förskönar verkligheten men vi 
tror ändå att de intervjuade har varit så ärliga de kan.  
 

5.4 Kritik av primärkällor 
Vi tror att personerna har varit i stor sett ärliga. Miljöarbetet kan vara en känslig del av ett 
företags verksamhet. Men med tanke på att de intervjuade själva har en stor roll i miljöarbetet 
i respektive företag och känner det innan och utan kan de vara säkra på att korrekt 
informationen når oss. Dock kan vi ändå aldrig vara säkra på att vi fick veta all information 
som fanns inom de olika företagen. De intervjuade kan ha visat upp en mer miljömedveten 
och miljöengagerad sida än vad de egentligen har. De har ett ansvar inför företagen och går 
antagligen inte ut med onödig information som kan få dem att framstå i dålig dager. På de 
flesta av företagen fick vi informationen om att ledningen och VD:n är intresserade och själva 
har ett intresse för miljövänligare verksamhet. Men inget förtäljer oss egentligen vad som 
ligger bakom detta miljöengagemang. Självklart känner dessa personer av intressenternas krav 
och önskemål så detta påverkar nog dem till väldigt stor del. Men det ser alltid bättre ut att 
dessa högt sittande personer på företagen själv anser att miljöarbetet är viktigt och tar ansvar 
för det, än att de helt enkelt är tvungna till det och gör det för pengarna och företagets 
överlevnads skull. 
 
De svar vi har fått skiljer sig dock lite åt, detta beror också på hur vi har strukturerat denna 
uppsats. Först undersöks vilken miljöarbetsprocess företag kan ha och sedan vilka faktorer 
som påverkar detta. Frågorna på den första delen, om miljöarbetsprocessen, är väldigt rätt 
fram, och de intervjuade har helt enkelt fått berätta hur de jobbar. Företagen har arbetssättet 
för miljöarbetet dokumenterat med fastställda riktlinjer vilket gör det lätt för dem att förstå 
frågorna och berätta om detta. Den andra delen dock, som behandlar intressenterna, kan var 
lite mer abstrakt och svårare att verkligen få svar på. Där var det inte lika lätt att ställa 
frågorna rakt på sak och ibland fick vi nästan dra svaren ur de svarande för att få dem att svara 
på det vi ville veta. Till exempel i en viss situation, hur reagerade människor och hur 
påverkade detta ert sätt att jobba. 
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6 Empiri 
detta avsnitt skall vi presentera resultatet av de intervjuer som vi har genomfört. Det vill 
säga, hur företagen arbetar med miljöarbetsprocesser och sen hur intressenter har 
påverkat dessa. 

 
Som vi har presenterat tidigare genomfördes intervjuerna med de miljöansvariga på de större 
företagen. Kjell-Arne Häggström på Volvo Lastvagnar Sofia Waaranperä och Malin 
Brännvall på LKAB och Henrik Bristav på Umeå Energi. På de två mindre företagen har 
ägarna intervjuats, Nils-Erik Johansson på Tegs Mark och Bygg och Thomas Sjöström på 
Miljöåkeriet. 
 

6.1 Intervju med Volvo Lastvagnar 
Leif Johansson, koncernchef och verkställande direktör på Volvo har en stor roll i det 
miljöengagemang som Volvo Lastvagnar jobbar med. Men detta startade redan med Pehr G 
Gyllenhammar genom införandet av tre kärnvärden, kvalité, säkerhet och miljö, som skall 
genomsyra hela Volvos koncern, berättar Kjell-Arne för oss. Detta miljöengagemang har 
alltså följt Volvo till stor del tack vare de ledare koncernen har haft och deras intresse och 
engagemang för miljön. Volvos miljöarbete startade under 1995 när började det bli vanligt 
med EMAS och miljöledningssystem. Volvo började då intressera sig för olika strukturerade 
arbetssätt för att jobba med miljöfrågor. Arbetet började med ett försök att skapa ett eget 
miljöledningssystem. EMAS var det Europeiska systemet som var mest praktiserat, ISO 
14000 hade under denna tid inte något internationellt ledningssystem för miljöfrågor. Därför, 
fortsätter Kjell-Arne, bestämde Volvo att utgå från EMAS och plocka in internationella delar 
för Volvos internationella koncern. Arbetet resulterade i VEMS, Volvo Environmental 
Management System. Men efter ett par år av försök med ledningssystemet VEMS insåg 
Volvo att det inte fungerade som de önskade och arbetet lämnades för att istället certifiera sig 
enligt ISO 14000. 1998 blev Volvo Lastvagnar i Umeå certifierade enligt ISO 14000. Hösten 
2006 bestämde sig Volvo att gemensamt certifiera fabrikerna i Umeå, Tuve och Ghent som 
tillsammans producerar en färdig lastbil. På detta sätt erhåller vi på Volvo ett certifikat för 
hela lastbilen tillägger Kjell-Arne. 
 
Kjell-Arne berättar att ledningen för Volvo övergripande framställer en miljöpolicy för hela 
koncernen. Från detta bryter sedan ledningen för varje fabrik ner denna policy för att skapa en 
miljöstrategi gällande för just deras fabrik. Miljöstrategin mynnar sen ut i olika miljöprogram 
med olika miljömål som övervakas och mäts varje månad och som diskuteras vid ledningens 
genomgång en gång i månaden. Volvo har sedan starten med miljöarbetet varit av den åsikten 
att miljöarbetet skall vara en integrerad del i den dagliga driften och därför finns miljöarbetet 
med i verksamhetsplanen och inte som en enskild enhet.  
 
För Volvo Lastvagnar i Umeå är miljömålen buller, energi, vatten och avfall där de mäter 
olika produktionsavdelningars avfall och måleriets utsläpp till luft och av kemikalier. Dessa 
delar, förutom energi, är tillståndsreglerade vilket betyder att länsstyrelsen satt ut gränsvärden 
som företaget måste hålla sig under. Volvos koncernchef, Leif Johansson, är väldigt 
engagerad i och sitter med i regeringens kommission mot oljeberoende. På grund av detta 
engagemang tror Kjell-Arne att ett av huvudmålen är att Volvo skall vara oljefritt, och jobba 
för minimering av energiförbrukning. 
 

I 
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Annars är det till väldigt stor del Volvo Lastvagnars placering som har bidragit till att de har 
så låga utsläpp i jämförelse till likartade industrier. Hela fabriken ligger nämligen ganska så 
centralt i Umeå, precis bredvid ett bostadsområde men bara en väg emellan. Närheten till 
bostadsområdet bidrar till att Volvo Lastvagnar har anpassat hela sitt arbetssätt för miljön. De 
måste hela tiden ta hänsyn till detta speciellt med anseende på utsläpp i vatten, utsläpp i luft 
och buller. Detta började egentligen redan på 80-talet då miljön började bli mer 
uppmärksammad i samhället. Folk pratade om att det luktade lösningsmedel runt om fabriken 
och detta var Volvo Lastvagnar tvungna att råda bot på. En reduktionsplan sattes igång för att 
möta opinionen. Det som gjordes då var att reducera utsläppen till 300 ton koldioxid per år. 
Men med tiden insåg dock de på Volvo Lastvagnar att detta inte var tillräckligt och denna 
nivå sänktes -96 till 60 ton koldioxid per år. Företaget försöker även informera, och till och 
med bjuda in de närboende på grannträffar för att informera om olika projekt och beslut de 
tar. Detta för att de ska kunna komma med synpunkter på beslut som Volvo Lastvagnar tar 
eftersom det kan komma att påverka dem. När de till exempel skulle utöka antalet hytter från 
60 000 hytter per år till 66 000 hytter, skickade de ut brev till privatpersonerna på 
bostadsområdet och bad dem lämna möjliga åsikter om det hela. Tre personer hörde av sig vid 
det tillfället. Dock var det ingen som hade någon åsikt om just en större produktion utan 
funderade och hade åsikter angående andra saker berättar Kjell-Arne för oss. På detta viset 
anser han att Volvo Lastvagnar har en ganska så god kontakt med människorna som bor i 
området bredvid deras fabrik. 
 
På andra sidan anläggningen har Volvo Lastvagnar även Umeå Älv som rinner ner mot 
stadskärnan och är ett populärt område för promenader och båtturer. Vi undrade om de hade 
fått några klagomål från det hållet. Volvo Lastvagnar har enligt dem själva inte fått några 
direkta klagomål men är ändå medvetna om att det ibland låter mycket över till andra sidan då 
de släpper ner plåt som ska återvinnas i containers. Men trots att de inte fått några direkt 
klagomål försöker Volvo Lastvagnar ändå hitta en lösning på problemet genom att klä bottnen 
på containrarna med gummi.  
 
Volvo Lastvagnar har anlitat ett företag som ska gräva på andra sidan älven för ett projekt där 
de ska ta vatten från älven in i fabriken. Dessa grävmaskiner måste ta sig till och från stället 
där de gräver och kör därför en bit på en cykelväg. Cykelvägen har då blivit lerig av däcken 
och detta har privatpersoner gått till media och klagat på. Fast det är entreprenörer som gör 
det här jobbet och gräver är det just Volvo Lastvagnar som fick bli syndabockar i artikeln i 
tidningen enligt dem själva. Kjell-Arne menar att det självklart ser bättre ut i tidningen om det 
är Volvo Lastvagnar som är syndabockar och inte ett mindre företag.  
 
När vi frågar om hur deras produktionssätt så säger Kjell-Arne att Volvos koncern anser att 
det är viktigt att använda ”miljötänket” i teknikutvecklingen och att alltid söka efter 
miljövänliga alternativ till de kemiska produkter som planeras för produkten. Det är även 
viktigt att använda sig av den senaste tekniken. Redan på forskning och utveckling samt på 
design stadiet planeras för en miljövänlig produkt.  Han säger att det skapar en miljöprägel på 
det som produceras i företaget. En bra tidpunkt att skapa förändring är när nya produkter 
framställs eller i nya projekt. Missas denna möjlighet till förändring kan det bli kostsamt att 
göra omställningar i processer i efterhand. Därför måste alla företag som ingår i 
Volvokoncernen planera dessa typer av investeringar noga för att vara säkra på att de inte 
kommer att stöta på extra utgifter i framtiden. Volvos ledning vill även att företagen ska 
försöka göra större förändringar än vad som krävs för tillfället när de investeringar i nya 
installationer, som till exempel i fallet med det nya måleriet. Med detta så kan de ligga så 
långt före marknaden och eventuella framtida regleringar, att de inte behöver förändra dessa 
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när nya lagar inträder. Även detta är ett sätt att säkra sig för framtida kostnader berättar Kjell-
Arne för oss.  
 
När vi frågade om de har något särskilt arbetssätt vid konstruktion så sa Kjell-Arne att deras 
policy är att redan när produkter planeras och ritas skall den senaste miljötekniken och de 
senaste komponenterna och materialen användas. På detta sätt hamnar fabriken i Umeå i 
händerna på dem som planerar konstruktionen. Kjell-Arne menar att ”de är ju redan där som 
man skapar förutsättningar för ett bra miljöarbete, det är ju också hos dem som man tar fram 
konstruktioner för  hela produkten”. 
 
Även de som jobbar hos Volvo Lastvagnar, exempelvis leverantörer eller entreprenörer, har 
Volvo Lastvagnar satt krav på. Stora företag måste vara certifierade, och mindre företag skall 
ha ett dokumenterat arbetssätt. 
 
Reningsprocessen och kylningen har effektiviserats så vattenförbrukningen minskat. Kjell-
Arne säger dock att ”vi i Sverige inte just har brist på vatten men för andra länder där Volvo 
har fabriker är verklighen annorlunda, därför har Volvo koncernen detta globala mål”. 
 
Det finns en lagstiftning inom EU gällande utsläpp av lösningsmedel där gränsen är 55 gram 
per målad kvadratmeter. Denna lag följer Volvo Lastvagnar då de släpper ut endast 10 gram 
per målad kvadratmeter. Vi frågade då om de fortfarande försöker sänka denna mängd men 
fick svaret att de inte anser att det är möjligt att göra så mycket mer. Dock anser de att deras 
konkurrenter skulle kunna göra en del för att komma ner till samma nivå som de har idag. För 
de flesta av Volvo Lastvagnars konkurrenter har ett mycket större utsläpp per kvadratmeter, 
speciellt då de utländska säger Kjell-Arne.  
 
Avfall, säger Kjell-Arne är något som får större betydelse för Volvo som koncern varje år. 
Producenten är ansvarig till dess att avfallet tas emot av en mottagare. Detta betyder stora 
kostnader för företagen. Kjell-Arne säger att de på Volvo Lastvagnar har insett att om de 
separerar avfallsfraktioner och kan återvinna dem kan de spara stora kostnader. Skulle de bara 
slänga avfallet då blir det istället bara en kostnad. Volvo koncernen har sedan ett par år 
tillbaka verkligen fokuserat på avfallshantering. Ledningen har funnit att med dagens 
metallpriser så är det verkligen lönsamt att ha fokus på sortering av metaller då uppköpare 
betalar mycket för metallavfall. 
 
Vi undrade om det fanns några speciella krafter som gjorde att de inte kunde jobba med sina 
miljömål lika fritt som de önskade. I början då Volvo Lastvagnar mer aktivt började jobba för 
en bättre miljö fanns det inte så många miljövänliga alternativ till de material och 
reningsanläggningar de använde sig av. Som tur är har detta ändrats med åren säger Kjell-
Arne. Ett annat problem som Kjell-Arne ser i sitt arbete för en mer miljövänlig produktion är 
all byråkrati. Han menar att det tar så otroligt lång tid i Sverige att få igenom ansökningar. 
Volvos fabrik i Ghent i Belgien fick tillstånd att sätta upp vindkraftverk på tre månader 
samtidigt som Volvos fabrik i Tuve i Sverige har väntat i flera år med att få bygga 
vindkraftverk. Kjell-Arne anser att i många fall är det privatpersoner och organisationer som 
ligger bakom att tillstånd inte godkänns. Som i fallet med vindkraftverken där människor till 
exempel oroar sig för att fåglar ska flyga in i vindkraftverken och dö.  
 
Inom företaget är det ibland svårt att få personalen ute i fabriken att verkligen haka på nya 
metoder berätta Kjell-Arne. Vissa gnäller och klagar lite då de måste ändra på något fast detta 
är i förmån för miljön. För att försöka ändra på detta och få personalen att istället mer aktivt 
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hjälpa till för miljöns skull får de gå igenom små utbildningar om miljön och hur de på Volvo 
Lastvagnar jobbar för den.  
 
Volvo Lastvagnar har och försöker samarbeta tillsammans med andra företag för att förbättra 
sin verksamhet. Till exempel har de tillsammans med Umeå Energi och Umeå Universitet ett 
projekt på gång där en professor från universitetet får utveckla en metod med förgasning för 
att få fram biosyntesgas, i Volvo Lastvagnars lokaler. På detta vis hoppas de alla, Volvo 
Lastvagnar, Umeå Energi och Umeå Universitet, kunna dra nytta av resultatet av detta. Ett 
annat samarbete som Volvo Lastvagnar medverkar i är att de tillsammans med några andra 
företag i Umeå försöker få igenom byggandet av en ny väg. Denna väg kommer att leda väst 
om stan och på detta vis förkorta transporter som annars kommer att gå öst om stan.  
 
Mer och mer har kunder börjat efterfråga bilar som har tillverkats på ett mer miljövänligt sätt, 
framförallt större kunder som köper in flottor med bilar och inte bara enstaka bilar. I dessa fall 
ligger Volvo Lastvagnar bra till anser Kjell-Arne. Därför frågade vi om de går ut och 
marknadsför att de just arbetar med miljövänligare metoder än deras konkurrenter. Kjell-Arne 
själv anser att de faktiskt är ganska dåliga på att göra det och han tror att det hade lönat sig att 
göra det mer. 
 
Ambitionen för framtiden enligt Kjell-Arne är att fortsätta vara världens renaste 
fordonsindustri, när det gäller lösningsmedlet i luften. Det är också satt som mål att vara 
världens mest energieffektiva målerianläggning och det tror Kjell-Arne att Volvo kommer att 
nå och säger att ”det är otroligt effektiva åtgärder vi har gjort i det här måleriet, men 
självklart skall vi också vara en koldioxid fri fabrik” . 
 

6.2 Intervju med Tegs Mark och Bygg 
2003 blev Tegs Mark och Bygg certifierade enligt ISO 14001, och den hjälp som de behöver 
får de från företaget ESAM. ESAM är ett företag som arbetar med att hjälpa företag att bli 
certifierade och med det fortgående arbetet med miljö och kvalité enligt ISO systemen.86  
 
Nils-Erik säger att de valde att ISO certifiera sig för att han och Håkan Hedman, en tidigare 
anställd, trodde att det kunde leda till konkurrensfördelar. Tegs Mark och Bygg gör många 
jobb för Myresjöhus och Nils-Erik trodde att de kanske skulle anlita just Tegs Mark och Bygg 
mer om de var ISO certifierade. Tyvärr blev detta inte riktigt som Nils-Erik hade tänkt sig och 
företaget har inte fått in några jobb på grund av sin certifiering. Nils-Erik tror att för att det 
ska vara en konkurrensfördel för företag att certifiera sig borde de större företagen som anlitar 
mindre företag vara hårdare i upphandlingar och kräva att alla företagen i leverantörskedjan 
certifierar sig.  Innan ESAM hörde av sig till Nils-Erik hade han även läst i entreprenad 
tidningar om företag som certifierats sig och tyckte redan då att det lät intressant och 
spännande. 
 
Tegs Mark och Bygg arbetar med två aktiva miljömål, reducering av drivmedel och inköp av 
nya miljövänligare maskiner. Just utbytningen av maskiner menar Nils-Erik är något som de 
kanske hade bytt till även om de inte var certifierade. Han säger att tillverkare av maskiner 
nästan uteslutande tillverkar miljömaskiner och att de har insett att om de tillverkar 
miljömaskiner kan de påverka företag att byta ut sina maskiner i snabbare takt än vad de hade 
gjort om miljömaskiner inte fanns. 
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För att underlätta vid inköp av produkter har Tegs Mark och Bygg skapat ett register över 
vilka leverantörer som är certifierade. När de sedan genomför inköp skall leverantörer som är 
certifierade väljas över leverantörer som inte kan leverera miljövänliga produkter. 
 
De anställda i företaget verkade inte tycka att det på något vis var jobbigt att ändra lite sysslor 
så att de kunde certifiera sig. Däremot har Nils-Erik fått ligga på dem lite grann över det så att 
de verkligen gör det de ska göra. 
 
Vi frågar om problem som kommit med certifieringen och Nils-Erik svarar att de inte har stött 
på några större problem i arbetet med miljön. En del miljömål har fått revideras och andra har 
de lämnat. Men detta tycker Nils-Erik ingår i den ständiga processen mot förbättring som är 
målet med miljöarbetet och därför heller aldrig sett som något misslyckande från deras sida. 
 
När vi frågar om han tycker att företaget har vunnit något på att vara certifierad blir svaret 
tudelat. Deras kunder har inte varit beredda att betala något extra för att anlita ett 
miljöcertifierat företag, något som han kan känna besvikelse över. Men samtidigt så har den 
minskade drivmedelsförbrukningen lett till lägre kostnader, något som är positivt för företaget 
tycker Nils-Erik. Privatkunder har inte heller de uttalat att de anlitat företaget över en 
konkurrent för att de är miljöcertifierade, men samtidigt påpekar Nils-Erik har de aldrig frågat 
privatkunder om varför de anlitat just Tegs Mark och Bygg. Vidare så säger han att i och med 
att Tegs Mark och Bygg blev ISO certifierade så har de fått mycket pappersarbete att ta itu 
med. Nils-Erik anser att det är alldeles för mycket byråkrati runtikring arbetet och att detta 
försvårar och inte gör det lika handlingskraftigt. Han tycker egentligen att det är för mycket 
kontroller och att det kostar för mycket pengar. Han tror mer på ett system där större och 
mindre företag jobbar på olika vis och har lite olika kontrollorgan. 
 
Framtida miljömål för Tegs Mark och Bygg är att fortsätta investera i miljövänliga maskiner 
och att hålla nere förbrukningen av drivmedel. Nils-Erik skulle gärna delta med företagets 
maskinförare i en ecodriving kurs men säger att det är för dyrt för dem, ett så litet företag med 
så få anställda att genomföra en sådan kurs då instruktörskostnaderna blir allt för höga. Därför 
skulle Nils-Erik gärna se att kursen kunde genomföras i samarbete med andra företag. 
Ecodriving handlar om att ändra körtekniken så att körningen bli mer sparsam och därmed 
sparar både på ekonomin och miljön.87 
 

6.3 Intervju med Miljöåkeriet 
Miljöåkeriet är inte ett miljöcertifierat företag och det jobbar inte heller för att bli det. Thomas 
menar ändå att Miljöåkeriet jobbar som om de hade ett miljöledningssystem. Anledningen till 
detta är enligt Thomas att Miljöåkeriet är delägare i Umeå Bilfrakt som är ägt av flera olika 
åkeriföretag som har gått samman för att skapa ett stort konkurrenskraftigt företag. Thomas 
själv sitter i styrelsen för Umeå Bilfrakt som är certifierade enligt ISO 14000. För att Umeå 
Bilfrakts certifiering skall gälla måste de företag som är delägare jobba som att även de var 
certifierade. Som underleverantör åt Ragn-Sells blir de också tvingade att jobba som om de 
hade ett eget miljöledningssystem då även Ragn-Sells är miljöcertifierade och ställer stora 
krav på sina leverantörer. Därför säger Thomas att Miljöåkeriet arbetar på samma sätt som de 
företag som har ett miljöledningssystem. Det problem som Thomas tycker kan uppstå är att 
företagen ibland vill profilera sig så starkt mot miljöarbetet att de ställer för höga krav på 
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fordonsparken som skall transportera avfallet. Han menar att det kan vara svårt för honom att 
hänga med på allt, som att till exempel köpa en ny miljövänligare bil som är väldigt dyr men 
som egentligen inte fungerar i verkligheten. Han gav ett exempel på hur fel det kan bli då 
innovationen går lite före verkligheten. ”  Ragn-Sells stoppade dit en bil i Boden på gas nu, 
kom på att vart ska vi tanka i Harads, vi kommer oss inte hem. Ja det är sådana saker som 
blir absurdum. Det går inte att ha en gasbil om man inte har en pump. ” Dock säger han att 
Ragn-Sells förstår att detta kan bli väldigt kostsamt för de småföretagare som transporterar åt 
dem och därför ofta provar ut dessa fordon själva först innan de ställer krav på sina 
leverantörer att skaffa dem.  
 
Thomas anser att det bara har varit positivt för Miljöåkeriet att Bilfrakt och Rang-Sells ställer 
så hårda krav på dem att jobba för miljöfrågor. Thomas tycker att de inte har behövt göra allt 
för stora förändringar inom organisationen och inte heller en för snabb övergång till nya 
arbetssätt. Han säger att det går att tolka ISO systemet som att ”man är inte bättre än vad man 
är, men du ska ju vara så bra som du kan”. Detta är något som Thomas säger att de jobbar 
efter i Bilfrakt och det innebär att de förändringar som Bilfrakt har bestämt sig för alltid har 
varit verklighetsförankrade och möjliga för företagen att genomföra. Förändringar som har 
genomförts är utbildningar i till exempel ecodriving och utbyten till miljöklassade fordon eller 
utrustningar till dessa, däck, oljor och vatten i hydraulsystemen. Förändringarna startar alltid 
med att Bilfrakts styrelse, där Thomas ingår, tar ett beslut, var på förändringarna 
implementeras i de olika delägarföretagen.  
 
En stor anledning till att det ständigt dyker upp nya miljöförbättrade bilar menar Thomas är 
för att företag som Volvo och Scania ser sin möjlighet att tjäna mer pengar. När kunderna 
sedan kommer och lämnar in upphandlingar så vill de då ha de mest miljövänliga bilarna. 
Men när det kommer till kritan och offerterna läggs fram då vill de mitt i allt ha de äldsta 
bilarna för att pengarna då ändå är viktigast. 
 
Miljöåkeriets mål är att hela tiden arbeta med förbättring av logistik. Detta skall de uppnå 
genom att till exempel köra med tvåfacksbilar som ska kunna hämta flera sorters avfall 
samtidigt. Miljöåkeriets policy är som Thomas säger; ”vi kör så lite som möjligt, så mycket 
kunder som möjligt men använder så lite kraft som möjligt”.   De skall även byta ut motorerna 
i sina bilar mins vart femte år.  
 

6.4 Intervju med LKAB 
LKAB revideras mot miljöledningssystemen ISO 14000 och SS627750, den svenska 
standarden för energiledningssystem. Från dessa system har LKAB skapat ett eget 
miljöledningssystem, grundat på dessa två standarder för att försäkra sig om att de uppfyller 
kraven som dessa system ställer på en organisation. 
 
LKAB:s koncernledning tog 2003 beslutet att företagen skulle påbörja införandet av både ett 
miljöledningssystem och ett energiledningssystem. Detta har skett genom en stegvis 
certifiering av de båda systemen i koncernens sex delar. Vid tiden då vi genomförde intervjun 
var fyra delar certifierade och de sista två skall bli certifierade nu under år 2007. Vi undrade 
varför arbetet hade delats in i olika etapper. Malin sa då att hon uppfattade det som om 
ledningen trodde att det kunde bli lite tungt att ta tag i hela företaget på en gång. Ledningen 
ansåg att arbetet med certifieringen skulle ge ett bättre resultat om det genomförs stegvis. 
Arbetet började i Svappavaara, där pelletsverken och anrikningsverken finns. Vidare säger 
Sofia att den anläggningen är en av de mindre som LKAB har och därför ansågs det bäst att 
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starta arbetet där. Motivet, tror hon, var att LKAB ville prova olika metoder och mallar i en 
mindre skala innan de körde igång i de större anläggningarna och då passade 
Svappavaaraanläggningen perfekt. 
 
Vi frågade efter vilka delar av produktionen som de har arbetat med att förändra. Malin 
svarade då att det som genomförs för certifieringen är avfallshantering och 
kemikalieförvaring. För avfall har arbetet legat på att inventera för att se vart det behövs mer 
kärl att sortera avfallet i, och att se till dessa kärl är ordentligt märkta och att information om 
hur de anställda skall sortera avfallet finns på arbetsplatserna. För kemikalier har riktlinjer 
tagits fram för vad det är som skall gälla hos LKAB och på de olika divisionerna. Detta jobb 
är enligt Malin väldigt krångligt för lagstiftningen är ”lite luddig och de måste tolka hur de 
skall tillämpa den”. Även här har de har det skett en inventering av riktlinjer för att undersöka 
om företaget uppfyller kraven.  
 
Ett utav de största problemen menar LKAB hos dem är att få miljöarbetet prioriterat ”det här 
med miljön brinner aldrig i knutarna och det kan man ju göra imorgon”. Malin och Sofia 
betonar att deras hösta prioritet är att alltid producera och att arbetarna är väldigt hårt ansatta, 
därför kan det bli svårt att sammanlänka miljöarbetet med den dagliga driften. Arbetarna har 
ändå varit positivt inställda till att börja jobba med miljöfrågor och många har uttryckt enligt 
Sofia att; ”äntligen så skall vi göra något för att förbättra oss när det gäller miljön”. För att 
underlätta för de anställda har LKAB genomfört olika utbildningar inom de områden som de 
certifieras i. Något som har underlättat certifieringsarbetet är att företaget redan innan 
miljöarbetet startade var certifierade i kvalité enligt ISO 9000. Därför fanns mycket av de 
rutiner och dokument som krävs för miljöcertifieringen redan innan arbetet startade.  
 
Det som mest har påverkat LKAB till att ändra om verksamheten så att den blir mer 
miljövänlig är att de bryr sig om miljön och vill bli mer miljövänliga och VD:n Martin Ivert är 
där en drivande faktor enligt Malin och Sofia. Då det gäller energiledningssystemet så är det 
ekonomiska krafter som har drivit på processen. I och med att certifiera sig till ett 
energiledningssystem och implementera vissa miljöåtgärder får företag en skattelättnad som 
kommer att innebära flera miljoner kronor per år för et företag som LKAB. Sedan bidrar 
energieffektiviseringen i sig till att LKAB:s kostnader går ner, speciellt med tanke på att 
energin blir så mycket dyrare hela tiden.  
 
Malin och Sofia uttrycker också en känsla om att LKAB:s ledning också tror att det kan löna 
sig i framtiden att nu ha ett miljöledningssystem. Då miljökraven på företag troligtvis kommer 
att bli hårdare i framtiden så kommer LKAB då att ha ett litet försprång och kunna leva upp 
till dessa. Dock, säger Sofia och Malin, känner LKAB inte av några större påtryckningar från 
kunder. De två säger även att de inte vet av att certifikat någon gång har efterfrågats som 
något krav från kunder vid försäljning.  
 
Då LKAB har verksamhet både i Sverige och i Norge har de olika lagar som de måste följa, 
dock är det EU direktiv som till stor del ligger som grund för dessa. Många ärenden tar, enligt 
Sofia väldigt lång tid att få igenom och i många fall är det då privatpersoner och 
miljöorganisationer som står bakom detta.  
 
Opinionen i samhället har egentligen inte påverkat LKAB så mycket till att göra de 
förändringar som de har gjort säger Sofia och Malin. Men ibland ringer folk med funderingar 
över miljön. LKAB har även så kallade kvartalsmöten i både Malmberget och Kiruna där folk 
får göra sig hörda om sina funderingar och åsikter. Dock kommer det vid dessa tillfällen mest 
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synpunkter på närmiljön, så som damm från gruvan och erosioner säger Sofia. Det är faktiskt 
så att det kommer olika slags klagomål och funderingar från olika delar av samhällena. I 
Koskullskulle är människor mer oroliga för hälsa och miljö, medan de i Malmberget och 
Kiruna oftare har åsikter om att det dammar från gruvorna.  
 
Arbetarna på LKAB, som i och med miljöarbetet har fått gå utbildningar om miljön, är väldigt 
positiva till de ändringar som har gjorts och görs på företaget. Det verkar till och med som att 
vissa tyckte att det var på tiden att bry sig mer i miljön anser Sofia. I början var många oroliga 
för att det skulle bli för mycket pappersarbete men med facit i hand så har det inte blivit så. 
Malin säger att för dem som jobbar med implementerandet av miljöarbetet har det varit viktigt 
att försöka trycka på resultaten och förändringen och inte på att det är viktigt med papper och 
dokumentation. Så till stor del har det varit positiva reaktioner på förändringarna miljöarbetet 
har medfört. Dock berättar de två, har motstånd stötts på i Narvik i Norge av någon anledning. 
Malin tror att detta kan bero på att de tycker att ledningen sitter i Sverige och bestämmer utan 
att veta hur de i Norge känner det. Trots att de flesta arbetare ändå är positiva till 
förändringarna är det ibland svårt att verkligen implementera allt miljöarbete på företaget då 
det finns så mycket annat som ofta prioriteras.  
 

6.5 Intervju med Umeå Energi 
Umeå Energi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2001. Arbete mot miljö började under 
1999 då anläggningen på Ålidhem certifierades.  
 
Att arbetet med att certifiera koncernen genomfördes i två steg, med Ålidhemsanläggningen 
först och sedan resterande företaget, säger Henrik beror på att ledningen ansåg att certifiering 
enligt ISO var en så pass ny företeelse att de ville prova arbetet i mindre skala innan hela 
koncernen involverades. Detta för att kunna prova olika arbetssätt och rutiner innan de 
startades i större skala.  Vi frågade om Umeå Energi stötte på några svårigheter under 
certifieringen. Henrik förklarade då att arbetet inför den här typen av certifiering och 
miljöledningssystem handlar till mindre del om att strukturera arbetet rent organisatoriskt. 
Henrik menar att det gäller att även förändra den mentala inställningen hos de anställda och 
säger vidare; ”Att vägleda medarbetarna så att de får rätt sätt att tänka på är en process som 
i alla fall tar ett år minst.” Processen inte går skynda på mer än så, det måste få ta sin tid 
annars blir det inte ett gott resultat. För att underlätta för de anställda har Umeå Energi 
genomfört ett antal förberedande utbildningar för alla anställda och sedan dess har de haft ett 
par olika utbildningar för att nå de uppsatta miljömålen.  Han säger också att det är en process 
där miljöarbetet måste vara integrerat i varje dags jobb. Dock var de flesta på företaget 
positivt inställda till att företaget gjorde de omstruktureringar de gjorde i förmån för miljön. 
När de har haft miljöutbildningar har engagemang visats och många bra idéer har kommit upp 
så engagemang finns ändå. 
 
Vidare berättar Henrik att för Umeå Energi har flera omstruktureringar kommit med 
certifieringen genom åren. När arbetet startar så genomgår företaget en miljöutredning där 
syftet är att dokumentera alla processer och arbetssätt som används i nuläget. Här upptäcktes 
en hel del brister som ingen hade reflekterat så mycket över tidigare. Bara det, anser Henrik är 
något som Umeå Energi kunde dra stor nytta av, ingen hade granskat verksamheten på det 
sättet tidigare. Så det var mycket som strukturerades om, och nya rutiner för att förenkla 
arbetet framställdes. Detta gav en hel del andra effekter som var nyttiga utöver miljöarbetet, 
säger Henrik. 
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Eftersom energi, klimat och miljö är väldigt nära förknippade, säger Henrik, är ett utav de 
viktigaste miljömålen för Umeå Energi att minska utsläppen och därigenom minska sin 
klimatpåverkan. Eftersom Umeå Energi har stora anläggningar som påverkar klimatet är detta 
otroligt viktig. Därför, resonerar Henrik, engagerar sig Umeå Energi mycket i 
omstruktureringar av produktionen men också i framställning av nya produktionsalternativ. I 
höstas startades en biopelletscentral på Röbäck och inom den närmsta tiden kommer de att 
bygga ännu en bioeldad energiproduktionsanläggning på Dåva. På utvecklingssidan är de 
engagerade i SEKAB Bio fuel industries, och etanolframställning. För framställning av 
biodrivmedel jobbar de ihop med Volvo Lastvagnar och Umeå Universitet för att hitta en 
ersättning för Volvo Lastvagnars gasoländvändning i lakeringen, och att ersätta den med 
biogas. Ett stort arbete för företaget har varit den stora utbyggnaden av fjärrvärmenätet. I och 
med en ökad efterfråga tillsammans med denna utbyggnad växer också behovet av en ökad 
produktion lavinartat. Umeå Energi har fortfarande kvar en viss del olja i 
fjärrvärmeproduktionen som finns som ett skyddsnät när det är riktigt kallt. Utbytning av 
denna oljeförbränning är något som har fått hög prioritet. Incitamenten för utbytningen är 
många, dels oljepriset men också klimatpåverkan, menar Henrik.  
 
Umeå Energi jobbar även med tre mindre miljömålsområden, att miniska utsläppen till luft, 
mark och vatten från produktionen. Detta uppnås genom att använda den senaste tekniken och 
en miljövänlig produktion med små utsläpp. De anställda har fått genomgå en kurs i 
ecodriving för att minska utsläppen från fordon. Även utsläppen av naturfrämmande ämnen 
skall minskas. Detta skall minskas genom en inventering av alla transformatorer, där till 
exempel pcb, polyklorerade bifenyler, som upptäckts skall fasas ut. Allt avfall skall 
effektiviseras för att uppnå ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. 
 
Umeå Energi samarbetar mycket med andra elbolag med att utveckla och sprida ny teknik. 
Han påstår att deras bransch är väldigt öppen och att alla bolag har insett att tillsammans är de 
så mycket starkare. Vid nya investeringar letar de alltid efter den senaste miljöprestandan, och 
den bästa tänkbara tekniken. Elbolagen vet att kraven på deras bransch kommer att skärpas 
och då blir det dyrt att äga en anläggning som inte möter kraven. Därför sätter Umeå Energi 
målen för sin prestanda väldigt högt och de har som mål att aldrig använda sekunda varor utan 
alltid satsa på den bästa tillgängliga tekniken. 
 
Henrik säger att först och främst är förstås deras uppgift att ge avkastning åt aktieägarna men 
att pengar kan tjänas på olika sätt. Han menar att; ”på lång sikt för att överleva och göra goda 
affärer krävs det att man gör rätt saker och jag tror att om kraven ökar hos kunderna så 
måste vi vara beredda att möta upp de kraven.”  
 
Umeå har ofta öppet hus för besökare och Henrik tror att de flesta skolklasser i Umeå har vid 
något tillfälle varit på studiebesök hos dem på anläggningen på Ålidhem. Sen när de öppnade 
Dåva skickades information ut till närboende och hade utställningar för att folk verkligen 
skulle förstå vad det var Umeå Energi gjorde där.  
 
Henrik tror att kunderna förväntar sig att ett ansvarstagande energibolag ska ta hänsyn till 
miljön, speciellt med tanke på den senast tidens miljömedvetande. Speciellt de stora kunderna 
är intresserade av hur stora koldioxidutsläpp Umeå Energi har. De har själva krav på sig så då 
måste även deras energileverantör leva upp till dessa krav. Han tror även att kraven kommer 
att öka i framtiden och att det därför är viktigt att lyckas kommunicera med kunderna. Det är 
viktigt att ha kunskap om det de på företaget gör och att sedan inte hålla hemligt med det, fast 
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det kanske är negativt. Det är bättre att de går ut med besvärande uppgifter än att någon annan 
gör det.  
 
Varje år utför Umeå Energi en kundnöjdhetsundersökning som visar på att de flesta litar för 
och främst på vänner och familj, experter och politiskt oberoende organisationer. Dock, säger 
Henrik, hamnar företag så som Umeå Energi långt ner på listan över det som gemene man 
eller kvinna sätter sin tillit till. Han uttrycker detta själv lite ironiskt; ”[…] vi är ett företag 
och vi har ju pengar att tjäna så att man kan ju aldrig lita på någon som har vinstintressen.” 
 
År 2000 anklagade Greenpeace Umeå Energi för att släppa ut för mycket dioxiner i naturen 
genom avfallsförbränning och deras trovärdighet ställdes på prov. Detta var en del i en stor 
internationell kampanj mot avfallsförbränning och i Umeå startade med en insändardebatt i 
Västerbottens Kuriren. Dock reagerade inte Umeåborna på det sätt som Greenpeace troligtvis 
hade hoppats och enligt Henrik lyckades en opinion aldrig riktigt bildas. Dåva var då den 
modernaste anläggningen som fanns med bäst miljöprestanda, så Henrik menar att 
Greenpeace var väldigt fel ute och hade fel i sina påståenden. Några från Greenpeace hade 
själv varit och tagit vattenprover från deponin och sedan skickat analysen till både tidningar 
och Umeå Energi. Henrik skickade då analysen till Stellan Marklund, professor i miljökemi, 
och Kristoffer Rappe, före detta professor i miljökemi och expert på dioxiner, och dessa 
ställde sig på Umeå Energis sida då de hade undersökt proverna och sett att dioxinerna i detta 
prov kom från trafiken och inte från Dåva. Men trots detta hade Greenpeace en morgon ställt 
sig utanför Umeå Energis kontor och stod där och protesterade. Umeå Energi var den här 
gången de som kontaktade tidningarna och bjöd därefter de protesterande på kaffe ute på 
gården. Efter lite samtal lämnade Greenpeace gården och Umeå Energi ifred för den här 
gången. Dock trappades Greenpeaces kamp upp då de senare tog sig in i en skorsten på Dåva. 
Där låste de in sig och var där i en vecka till en insatsstyrka från polisen fick komma och 
tvinga dem ut och efter detta lugnade sig Greenpeace.  
 
Umeå Energi gjorde efter allt detta en undersökning bland både företag och privatpersoner, 
och trots det att människor enligt Henrik oftast litar mer till organisationer som Greenpeace än 
till företag som Umeå Energi så hade deras förtroende för Umeå Energi ökat sedan innan 
Greenpeace kampanj. Henrik tycker att media i det här fallet var väldigt nyanserade i frågan 
och att de inte bara godtog det Greenpeace sa utan både kontaktade Marklund och Rappe för 
att få bättre kunskaper. Andra lade sig också i debatten och vissa ifrågasatte på insändarsidan 
Greenpeaces aktioner. Henrik menar att Umeå Energi och hela branschen faktiskt på sätt och 
vis har vunnit på hela den här historien då det har fungerat som en väckarklocka och lett till 
att de har varit tvungna att skaffa sig mycket mer kunskap, vilket inte är en dålig sak.     
 
Umeå Energis andra huvudområde berättar Henrik vidare för oss, är att vara en aktiv partner i 
framtagningen av nya tekniker och innovativa lösningar inom miljöteknikområdet 
tillsammans med branschorganisationer, högskolor och universitet. Samarbetet med Umeå 
Universitet och Volvo Lastvagnar är ett exempel på det. Allmänt hjälps företag åt inom 
branschen och Henrik menar att de inte finns någon riktig konkurrens utan att de istället mer 
hjälper varandra. Detta till stor del på grund av att de ekonomiskt sett är mycket starkare 
tillsammans så att de har råd att anlita forskare och utveckla sin kunskap. Mycket av den 
kunskap dessa företag erhåller försöker Umeå Energi sedan sprida vidare till Kina och 
Ryssland. I Ryssland håller de på med en förundersökning i staden Petrozavodsk, i Karelen, 
för att se vad en anläggning skulle kunna kosta där och hur det skulle kunna se ut. Henrik var 
hos dem veckan innan vi intervjuade honom och studerade möjligheter för att bygga en 
avfallsförbränningsanläggning där då staden idag bara deponerar staden avfallet på soptipp. 
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Henrik säger att de använder sig av olja och gas för uppvärmning och att de på Umeå Energi 
vill hjälpa dem så att de istället kan använda sig av avfall som en resurs.  Men Umeå Energi 
har själva, enligt Henrik, inga vinstintressen i detta och kommer inte att bygga anläggningen 
eller driva den utan gör det mer för att de tycker att det är kul och för att själva utvecklas. De 
ser det som en kommun som hjälper en annan. En annan del i utbildningsspridningen är att 
välkomna nationella och framförallt internationella besök på anläggningen i Dåva.  
 
 
 
 
  
 



Meijer & Zackrisson 

 38 

7 Analys 
nalysen är den del där vi jämför den skrivna teorin med vad våran empiri säger. Finns 
det likheter eller skiljer sig arbetssätten och de verkliga intressenternas påverkan ifrån 
vad författare av artiklarna till vårt teorikapitel antyder.  

 

7.1 Sammanfattning av teorin 
Här vill vi kort sammanfatta teorin för att ge dig som läsare en liten uppfriskning av minnet 
gällande det vi skrev om i teorin. Detta för att det ska vara lättare att se hur vi har kopplat 
samman empirin med teorin och utefter det analyserat den.  
 

7.1.1 Miljöarbetsprocesser 
 

7.1.1.1 Miljöledningssystem 
EMAS och ISO 14000 och 14001 eller är exempel på miljöledningssystem. Huvudsyftet med 
dessa system är att vara en vägledning för att hjälpa företagen genomföra förändringar av den 
dagliga driften, långsiktiga och kortsiktiga mål, och att lagstiftning följs och övervakas för 
uppdateringar.88 
 

7.1.1.2 Delmål i miljöledningssystem 
Lagstiftning. Lagstiftningen i miljöfrågor möts och övervakas. 89  
Minimering av utsläpp. Minskningen åstadkoms genom att reformera produktionen, ibland 
genom införandet av ny teknologi,90 
Eco-effektivisering. Genom att företagen minskar råvaruanvändningen sjunker också deras 
kostnader. Här spelar både inköp och hushållning av resurser en viktig roll.91 
Förvaltning av produkter. Forsknings- och utvecklingsavdelningen försöker tillsammans 
med företagets designavdelning utveckla produkter med en hållbar livscykel.92  
Hållbar utveckling. Tre faktorer: miljö, sociala aspekter och vinst sammanlänkas till en 
hållbar utveckling för företaget.93 
 

7.1.1.3 Tre metoder för en minskad miljöpåverkan i produktionen 
Verksamheten kan styras mot en grönare tillverkning av produkter för industrier genom 
följande delmål. 
 
 
 

                                                 
88 El-Gayar, O F. Fritz, B F. Environmental Management Information Systems (EMIS) For Sustainable 
development: a conceptual overview s.17 
89 Ibid s.19 
90 Ibid s.19 
91 Ibid s.19 
92 Ibid s.20 
93 Ibid s.20 

A 
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7.1.1.3.1 Produkt och processutveckling 
Ny teknologi, liksom omstruktureringar i produktionen och produktionssättet är 
grundläggande för att företagen skall kunna utveckla miljövänliga produkter. Det är därför 
också avgörande att företagen ser över sina leverantörer och hur deras produktion ser ut.94  
 

7.1.1.3.2 Grön produktion 
Utöver investeringar, produktionsförändringar och kontroller av leverantörer vill vi som 
författare med detta produktionssätt förmedla att företagen bör, när en investering genomförs, 
försöka förutse framtida gränsvärden, eller göra större förändringar än vad som krävs. Detta 
för att hinna ställa om sin produktion i tid så de inte blir bötfällda. En annan anledning till att 
försöka förutse förändringar är att det kan underlätta då företagen i framtiden inte behöver 
ändra sin produktion eller göra nya investeringar när en ny lag stiftas.95  
 

7.1.1.3.3 Återslutande produktionskedja 
Både lagstiftning och konsumenter kräver i vissa fall att företag återvinner eller tar tillbaka 
sina produkter när kunderna är färdiga med dem. Ett annat motiv för att återvinna använda 
produkter är att råvarupriserna är så höga att det ibland kan löna sig att återanvända gamla 
komponenter eller att smälta ner till exempel stål i gamla produkter för att sen använda det 
igen. De två sidorna traditionell produktion och återvinning av produkter är vad som 
tillsammans bildar den slutna cirkeln; återslutande produktionskedja.96 
 

7.1.1.4 Tre paradigm för miljöarbetsprocessen 
I de tre verksamhetsstyrningsparadigmen för miljöarbeten är den första nivån ganska 
lättuppnådd och den tredje och sista radikal, men det enda som leder till en hållbar utveckling. 
 

7.1.1.4.1 Förbrukning av råvaror 
Syftet är att minska den inverkan som företaget har på miljön genom att minska på avfall och 
råvaruförbrukningen och därmed måste produktionen effektiviseras. Detta kan uppnås genom 
att investera i ny produktionsteknik. Företaget skall även se över hur de råmaterial de 
förbrukar är utvunnet. 97 
 

7.1.1.4.2 Industriellt Ekosystem 
Grundtanken är att företaget accepterar att dagens miljöproblem har uppstått på grund av 
industrin. Därmed blir lösningen att företagens produktion radikalt förändras, som sker genom 
att företagen intar ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, där produktionen ändras så grundligt 
att det blir som ett ekosystem i sig själv.98 
 
 

                                                 
94 Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover, L N. Sustainable Operations Management s. 486 
95 Ibid s. 487 
96 Kleindorfer, P R. Sinhal, K. Van Wassenhover, L N. Sustainable Operations Management s. 487-488 
97 Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 63 
98 Tibbs, H. 1993 i Raufflet, E. Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 65 
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7.1.1.4.3 Radikala miljöparadigmet 
Grundtanken är att företagen skall erkänna sin roll i konsumtionssamhället. I världen existerar 
en stor differens mellan människor som kan konsumera råvaror och de som blir utsatta för 
miljöförstörelsen vid utvinningen av råvarorna.99 Detta paradigm är med erkännandet av detta 
ett socialt miljöparadigm. Företagen måste därför omstruktureras för att minimera både 
miljöpåverkan och de sociala skillnaderna som uppstår i världen.100 
 

7.1.2 Intressentgrupper och hur de kan påverka före tagen 

7.1.2.1 Reglerande intressenter  
I teorin gick att läsa att de reglerande intressenterna är sådana som; regeringar, handelsorgan, 
informella nätverk och konkurrenter. Med andra ord krafter som kan påverka företag med 
regleringar.101  
 

7.1.2.2 Organisatoriska intressenter 
Organisatoriska intressenter har stor makt att påverka organisationer på grund av den direkta 
kontakten som de har med dem. Exempel på dessa kan vara kunder, leverantörer, anställda 
och aktieägare, alltså de som står i nära förbindelse till organisationen.102  
 

7.1.2.3 Samhälleliga intressenter 
Vi har tidigare beskrivit de samhälleliga intressenterna som samhällsgrupper och andra 
grupper som kan vara påtryckande så som miljöorganisationer och andra potentiella 
lobbyister.103 
 

7.1.2.4 Media 
Media influerar företag genom att via masskommunikation sprida information om dem.104  

7.1.2.5 Pengar och miljö 
De författare vi har baserat vår teoretiska grund på menar att de olika intressenternas vilja inte 
alltid går att kombinera. Ett typiskt sådant problem är att vissa intressenter bryr sig mer i 
miljön medan andra intressenter bryr sig mer i pengar. 105 Dock kan ibland miljöåtgärder 
ibland leda till att ekonomin förbättras. 106 
 

                                                 
99 Painter, M. William, H D. (1995) i Raufflet. E, Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms.  
    s. 67 
100Orssato, R. Clegg S (1999) i Raufflet. E, Re-Maping Corporate Environmental Management Paradigms. s. 67 
101Henriques, Irene. Sadorsky, Perry. The relationship between environmental commitment and managerial 
perceptions of stakeholder importance. s. 89-90 
102Ibid s. 89-90 
103 Ibid s. 89-90 
104 Ibid s. 89-90 
105 El-Gayar, O F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 14 
106 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management s. 225-226 
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7.1.2.6 Information till intressenter 
Då företagen utför åtgärder som kan påverka intressenter, så som att de implementerar ett 
miljöledningssystem, är det av stor vikt att de även går ut med information om detta till 
dem.107 
 

7.1.2.7 Olika angreppssätt i förhållande till intre ssenter 
Företag kan välja olika angreppssätt att förhålla sig till intressenter och deras krav och 
förväntningar på till exempel miljöengagemang. Tröskelattribut innebär att företaget bara 
följer de krav som intressenterna har. Vid prestationsattribut så presterar företaget lite mer än 
det intressenterna kräver. Då företagen tar detta steget längre och rent utav positivt överraskar 
intressenterna kallas detta för spänningsattribut. 108  
 

7.1.2.8 Olika angreppssätt i förhållande till intre ssenter 
Företag kan välja olika angreppssätt att förhålla sig till intressenter och deras krav och 
förväntningar på till exempel miljöengagemang. Tröskelattribut innebär att företaget bara 
följer de krav som intressenterna har. Vid prestationsattribut så presterar företaget lite mer än 
det intressenterna kräver. Då företagen tar detta steget längre och rent utav positivt överraskar 
intressenterna kallas detta för spänningsattribut. 109  
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Omställningsprocessen sammanvävd med vilket attribut för intressenter företagen uppnår lägg 
till 
 
Med denna förkortning vill vi nu leda in på analysen och företag för företag redovisa för hur 
vi har tolkat och jämfört empirin mot teorin. 
 

7.2 Volvo Lastvagnar  

7.2.1 Miljöarbetsprocess 
Volvo Lastvagnar är certifierade enligt ISO 14000 och det enda företag som har använt sig av 
EMAS. Även om de inte använde systemet fullt ut låg det till grund för det försök som 
gjordes för att skapa det egna Volvo ledningssystemet: VEMS. Ett arbete som lades ner och 
idag har Volvo Lastvagnar i Umeå ett gemensamt ISO certifikat med Tuve och Ghent 
fabrikerna.  

                                                 
107El-Gayar, Omar F. Fritz, Brian D. Environmental management information systems (EMIS) for sustainable 
development: a conceptual overview s. 16 & 35  
108 Ladd Greeno, J. Noble Robinson, S. Rethinking Corporate Environmental Management  s. 226-227 
109 Ibid s. 226-227 
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Förutom lagstiftning har Volvo Lastvagnar tillståndsprövade delar i sina verksamheter som 
regleras och övervakas av myndigheter. Volvo anser att den nuvarande lagen för 
lösningsmedel, ett direktiv från EU 1999, egentligen inte alls påverkar dem. Volvo 
Lastvagnars anläggning släpper bara ut en femtedel av vad lagen tvingar dem till då 
minimering av utsläpp är något som är essentiellt för Volvo Lastvagnar. Företaget har 
fastställda strategier för hur de skall minska sina utsläpp och deras utsläpp gäller både till 
vatten och till luft, något som övervakas och arbetas med dagligen. Att optimera produktionen 
är något som Volvo Lastvagnar jobbar mycket med. De har startat program för att minska sina 
kostnader för råvaror och jobbar främst med att minimera förbrukningen av metaller och att 
sälja de spillmetaller som produktionen ger upphov till. Volvos koncern har satt den prägeln 
att om det redan i planeringsstadiet bäddas för en miljövänligprodukt, så blir resultatet en 
miljövänlig produkt. Därmed jobbar Volvo Lastvagnars forsknings-, utvecklings-, och 
designavdelning aktivt med att skapa en hållbar produkt. När de utvecklar nya produkter skall 
dessa alltid söka efter miljövänliga alternativ och använda sig av den senaste tekniken. De på 
Volvo har insett att om de missar denna möjlighet till förändring blir det kostsamt att göra 
omställningar i processer i efterhand.  
 
Volvo har en uttalad policy om vilka krav de ställer på sina leverantörer och entreprenörer 
som agerar på fabrikerna. Stora företag måste vara certifierade, medan mindre företag skall ha 
ett dokumenterat arbetssätt. 
 
På grund av detta ovan kan vi se att Volvo Lastvagnar arbetar på ett sätt som överensstämmer 
med, miljöledningssystem med ISO certifieringen, produkt och processutveckling och grön 
produktion och med paradigmet råvaruförbrukning.  
 
Volvo Lastvagnar har sedan ett par år tillbaka verkligen fokuserat på avfallshantering. Genom 
att separera och sälja vidare kan företaget tjäna pengar. Skulle de bara slänga avfallet då blir 
det istället bara en kostnad. På grund av dagens metallpriser och att uppköpare betalar mycket 
för metallavfall så är det verkligen lönsamt att ha fokus på sortering av metaller. På grund av 
detta menar vi att Volvo Lastvagnar har tagit steget in i den återslutande produktionskedjan.  
 
Volvo Lastvagnar nämner att de har ett mål att minska vattenförbrukningen och att 
anledningen till detta är att Volvo är en global koncern och även om det inte råder brist på 
vatten i Umeå så gör det de i andra länder och därför har ledningen tagit fram detta mål. Detta 
tyder på att Volvo som koncern har börjat tänka på de globala miljöproblemen och att de tar 
ansvar för hur de som företag har en roll i det hel. Det här betyder för oss att Volvo som 
koncern har så smått har börjat ta det ansvar som det radikala miljöparadigmet lägger på 
företag.  
 

7.2.2 Intressenter 
Enligt de på Volvo Lastvagnar har lagar och regleringar som finns i Sverige nästan hindrat 
dem från att göra de förändringar och projekt som de vill göra i förmån för miljön. De flesta 
av Volvo Lastvagnars konkurrenter har ett mycket större utsläpp och större föroreningar än 
dem, i produktion, mycket på grund av att de är utländska och inte lyder under lika hårda 
lagar. De ligger alltså långt fram i utvecklingen och vi skulle vilja säga att de kan överraska 
sina kunder och därmed uppfyller ett spänningsattribut. Detta gör också att de på sätt och vis 
känner att de har gjort så mycket för miljön och att deras konkurrenter också bör göra mer, 
istället för att bara de ska kämpa för miljön. Med allt det ovanstående som grund tycker vi oss 
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kunna se att de reglerande intressenterna inte ställer några större krav som driver fram Volvo 
Lastvagnar i deras miljöarbetsprocess utan tvärtom ibland till och med saktar in denna.  
 
Ledningen i Volvo Lastvagnar har ett stort intresse för miljön och för att företaget ska ha en 
miljövänlig process. Det är till stor del från detta håll som miljömedvetenheten har kommit 
ifrån genom stor del av Volvos historia. Dock är det så ibland att då det ska göras någon 
ändring i fabriken så klagar arbetarna över att de får mer jobb eller att det bara är jobbigt. På 
detta vis kan det vara lite svårt att genomföra ändringar, fast de är för en god saks skull. 
Utbildning är Volvo Lastvagnars bot mot detta. Vissa speciellt större kunder kan ibland 
efterfråga bilar som är tillverkade med en mer miljövänlig produktion och därmed visa på att 
det kan löna sig för Volvo Lastvagnar att jobba med deras miljöarbetsprocess. Alltså har de 
organisatoriska intressenterna en stor roll i miljöarbetsprocessen och påverkar denna både 
positivt och negativt men att de tillsammans i det stora hela har en positiv påverkan på denna.  
 
Otroligt mycket av det som Volvo Lastvagnar har gjort genom åren för att minska utsläpp i 
både vatten och luft har de gjort på grund av att fabriken står precis intill ett bostadsområde. 
Det har både varit deras egen medvetenhet om deras ansvar men också till stor del opinionen 
från folket som har gjort att de har behövt göra de åtgärder de har gjort. På detta vis ligger 
samhället till stor del bakom det miljöarbete som Volvo Lastvagnar har tagit på sig att göra. 
Det finns även de privatpersoner och organisationer som på grund av sina intressen lite grann 
ställer sig i vägen för de projekt som Volvo Lastvagnar vill genomföra. Ett bra exempel på 
detta är de vindkraftverk som Volvo Lastvagnar nere i Tuve vill föra upp. På grund av 
fågellivet nere på Västkusten är det många protester mot detta och inga vindkraftverk kommer 
upp. Dessa samhälleliga intressenter jobbar istället därmed, tillsammans med reglerande 
intressenter, på sätt och vis emot de miljösatsningar som företaget vill genomföra. Men trots 
detta är det till otroligt stor del de samhälleliga intressenterna som från första början gjorde att 
Volvo Lastvagnar var tvungna att satsa på en miljöarbetsprocess. 
 
Att vara ett så stort företag, som Volvo Lastvagnar är, i en medelstor svensk stad gör att de 
blir ett större byte för media. När de hade anlitat ett företag för att göra ett jobb åt dem och 
detta företags bilar hade dragit med sig lera på en cykelväg, vilket upprörde några närboende, 
var det istället Volvo Lastvagnar själva som hamnade i media och fick skulden för det hela. 
På detta vis kan Volvo Lastvagnar på grund av sin position lätt hamna i media vilket på det 
viset påverkar dem på ett sätt som vi anser att mindre företag inte skulle göra.  
 
De på Volvo Lastvagnar är noggranna med att gå ut med information till samhället angående 
förändringar. De har träffar där de som vill kan komma och ställa frågor eller ha åsikter och 
utöver det finns det människor som hör av sig ibland för att antingen klaga eller bara ställa 
frågor. Informationen om miljöarbetsprocessen får de anställda främst genom de utbildningar 
de får genomgå för att bli mer motiverad till den miljöarbetsprocess som företaget har infört. 
 
Vi har inte sett att det finns några intressenter som har bildat ett interorganisatoriskt nätverk 
för att påverka Volvo Lastvagnar men dock kan vi säga att Volvo Lastvagnar har gått ihop 
med andra företag för att bilda ett interorganisatoriskt nätverk. Detta nätverk består av Volvo 
Lastvagnar och företag på Klockarbäcken, och tillsammans försöker de trycka på Umeå 
Kommun att bygga en bro över älven på västra sidan av stan, den västra länken.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Volvo Lastvagnar har kommit till det radikala 
miljöparadigmet, det vi kallar för det goda samvetets paradigm. Detta anser vi till stor del 
handlar om en samverkan mellan Volvokoncernens miljömedvetna ledning, som redan på 80-



Meijer & Zackrisson 

 44 

talet valde att sätta miljön som ett av sina kärnvärden, och Volvo Lastvagnars placering mitt 
inne i ett bostadsområde. Vi tycker oss se att då företaget har haft en stor press på sig 
miljömässigt, historiskt sett, så har detta påverkat dem till att idag göra mer för miljön än vad 
som krävs av dem och att de därmed har uppnått spänningsattributet.  Vi fann att Volvo 
Lastvagnar som har kommit så långt i miljöarbetet och har så miljövänliga produkter, till en 
högre grad skulle kunna dra nytta av att detta. Kjell-Arne tycker inte att de gör det och säger; 
”Det är tråkigt och synd att inte marknadsföringsavdelningen och säljarna inte argumenterar 
mer för detta.”  Under hållbar utveckling i miljöledningssystemen argumenteras det för att 
ledningen skall ge i uppdrag till marknadsföringsavdelningen att sprida information om 
företagets miljöarbete för att skapa en ny profil.110 
 

7.3 Tegs Mark och Bygg 

7.3.1 Miljöarbetsprocess 
Tegs Mark och Bygg är certifierade enligt ISO 14001. Tegs Mark och Bygg har fastställda 
strategier för hur de skall minska sina utsläpp genom att byta ut sina miljömaskiner och att 
försöka minska drivmedelsförbrukningen. De vill gärna i framtiden genomgå en kurs i just 
ecodriving. Detta inte bara för miljöns skull utan även för att minska kostnaderna. Tegs Mark 
och Bygg lägger stor vikt vid att även deras leverantörer ska vara miljövänliga. Därför har de 
sammanställt en lista över vilka leverantörer som är certifierade och när inköp görs skall dessa 
leverantörer väljas över leverantörer som inte kan leverera miljövänliga produkter. 
 
Från detta kan vi då se att Tegs Mark och Bygg jobbar, enligt miljöledningssystem med ISO 
certifieringen, produkt och processutveckling, grön produktion och paradigmet 
råvaruförbrukning. Eftersom att företaget jobbar med att leverera produkter som sällan 
återvinns, till exempel husgrunder, planteringar, trädgårdsarbete, så tror vi att det är väldigt 
svårt för dem att påbörja ett arbetssätt som återslutande produktionskedja eller det radikala 
miljöparadigmet. 
 

7.3.2 Intressenter 
Tegs Mark och Bygg verkar inte, förutom de lagar de självklart måste följa, vara allt för 
styrda av de olika reglerande intressenterna. Nils-Erik på Tegs Mark och Bygg tycker att allt 
pappersjobb som följer med en ISO certifiering gör att det inte är lätt att jobba med 
miljöarbetsprocessen. Han tycker att detta leder till att certifieringen tappar mycket av sin 
potential för att skapa förändrig. Vidare anser han att certifieringen borde fungera lite olika 
för olika företag. Han menar vidare att det kostar för mycket att vara ISO certifierad mot för 
vad företaget tjänar i konkurrenskraft och att ekonomin därför stöter sig lite med 
miljöåtgärderna. I och för sig säger han att de kan tjäna pengar på att minska 
drivmedelskostnaderna, men detta verkar inte vara något som väger upp kostnaderna av att 
betala certifieringen. Alltså leder detta till att de reglerande intressenterna på sätt och vis 
försvårar miljöarbetsprocessen för Tegs Mark och Bygg, enligt dem själva. En annan del vi 
kan se att detta är att olika stora företag borde ha olika priser på certifieringen för att göra det 
möjligt förde mindre företagen att ha råd. 
 

                                                 
110 El-Gayar, O F. Fritz, B F, Environmental Management Information Systems (EMIS) For Sustainable 
development: a conceptual overview s. 20 
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På Tegs Mark och Bygg var tanken bakom miljöarbetet att deras kunder skulle ge dem fler 
jobb. Detta var alltså inget krav från kundernas sida men ändå gjordes det för deras skull så att 
det indirekt skulle få en positiv verkan på Tegs Mark och Bygg. Vi anser därmed att de 
organisatoriska intressenterna har en verkan på Tegs Mark och Bygg fastän denna inte är 
krävande. Detta leder också in oss på tanken att Tegs Mark och Bygg har uppnått ett 
prestationsattribut där de har åstadkommit mer än vad deras intressenter kräver, utan även har 
försökt uppfylla en högre tillfredsställelse. Nils-Erik tycker att deras kunder skulle kunna 
kräva lite mer av deras leverantörer, så att hela kedjan måste jobba för miljön och vara 
certifierade. Skulle det vara på detta viset skulle fler små företag troligtvis vara certifierade. 
Alltså skulle intressenterna ha en mycket större inverkan om det handlade om krav och inte 
bara om möjlig tillfredsställelse.  
 
Slutligen tror vi att Tegs Mark och Bygg skulle kunna vara mer progressiva i sitt miljöarbete 
om det hade ställts högre krav från dess intressenter. Det enda intressentpåtryck de har idag 
kommer egentligen endast från ledningen och lagar. Trots detta menar vi dock att Tegs Mark 
och Bygg uppfyller prestationsattributet just på grund av att de gör mer än vad deras 
intressenter kräver. 
 

7.4 Miljöåkeriet 

7.4.1 Miljöarbetsprocess 
Miljöåkeriet är den enda företag som inte är certifierade enligt något ISO system. Dock har de 
stora krav på sig från sina kunder att jobba enligt ISO standarden och dessutom ett 
delägarskap i ett företag som är certifierade som gör att de själva tycker sig arbeta enligt 
denna.  
 
Miljöåkeriet strävar efter att alltid vid byten av maskinparken välja de miljövänligaste 
maskinerna som marknaden kan tillgå. I tillägg till detta har jobbat med utbildningar i 
ecodriving och utbyten till miljöklassade fordon. Miljöåkeriet likt Tegs Mark och Bygg 
försöker minska bränsleförbrukningen och därigenom uppnå en kostnadsreduktion. 
Miljöåkeriet anser även de, liksom de andra företagen, att det finns ett samband mellan 
minskade kostnader och miljöarbete.  
 
Trots att företaget inte är certifierade enligt något miljöledningssystem tycker vi liksom 
Thomas själv säger att Miljöåkeriet ändå verkar arbeta i enighet med vad som förestås under 
miljöledningssystem, tre arbetssätt arbetar de i enighet med produkt och processutveckling 
och grön produktion, i paradigmarbetssätten likt paradigmet råvaruförbrukning. Likt Tegs 
Mark och Bygg anser vi att det för Miljöåkeriet och med tanke på deras verksamhet att 
transportera avfall att det är svårt att arbeta med återslutande produktionskedja och det 
radikala paradigmet. Dock så är det så att Miljöåkeriet möjliggör för Ragn-Sells att vara en 
del i den återslutande produktionskedjan i och med att de levererar vårt avfall till dem som de 
sedan återvinner. Därför kan vi se dem som en länk i den återslutande produktionskedjan.  
 

7.4.2 Intressenter 
Miljöåkeriet, har självklart lagar de måste följa, men förutom dessa, verkar inte de olika 
reglerande intressenterna styra dem alltför mycket. Åtminstone inte i den grad att de 
intervjuade under intervjun ansåg att det var viktigt att ta upp.  
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Miljöåkeriet har, trots att de inte själva är ISO certifierade, adapterat samma 
miljöarbetsprocesser som både Bilfrakt, som de är delägare i, och Ragn-Sells, som är deras 
kunder. Detta är de tvungna att göra och det är inget frivilligt. Skulle de inte följa de krav som 
Ragn-Sells har på dem skulle de inte heller ha några jobb. Så det är alltså Bilfrakt och Ragn-
Sells krav som helt och hållet ligger bakom de miljöåtgärder som Miljöåkeriet har gjort. I 
detta fall har alltså speciellt Rang-Sells kunder en otroligt stor roll i de miljöåtaganden som 
Miljöåkeriet har antagit sig. Därmed tycker vi att de organisatoriska intressenterna har en 
otrolig tyngd i detta sammanhang. I och med att de är delägare i Bilfrakt får de vara med och 
bestämma vad som ska gälla och där försöker hela företaget ligga i framkant med miljön 
skulle de därmed kunna uppfylla åtminstone ett prestationsattribut. Men de följer mer 
plikttroget Ragn-Sells miljöledningssystem och detta är de verkligen tvungna att uppfylla och 
därmed uppfyller de bara tröskelattributet.  
 
Som vi har redovisat för tidigare jobbar Miljöåkeriet som om de hade ett miljöledningssystem 
fast de inte har det. Detta beror till fullo på att deras kunder kräver det av dem. Därmed 
tillfredsställer de sina intressenter med tröskelattributet.  
 

7.5 LKAB 

7.5.1 Miljöarbetsprocess 
LKAB är just nu inne i en process av att certifiera sig enligt ISO 14000 som skall slutföras 
under detta år. LKAB har startat ett eget miljöledningssystem grundat på en sammanslagning 
av systemen ISO 14000 men också SS627750, den svenska standarden för energi- 
ledningssystem. 
 
En svårighet som LKAB har är lagstiftningen runt kemikaliehantering, de anser att lagen är 
väldigt svårtolkad och att det därmed även är svårt att veta hur den skall implementeras i 
verksamheten. Förutom lagstiftning har LKAB precis som Volvo Lastvagnar 
tillståndsprövade delar i sina verksamheter som regleras och övervakas av myndigheter. 
LKAB har enorma energikostnader och jobbar därför med en speciell certifiering för just 
energianvändning. Staten ger även en subvention av skatterna på just el till företag som är 
certifierade varav anledningen till att jobba med detta blir extra stark för LKAB. Detta visar 
att det även hos LKAB finns ett samband mellan minskade kostnader och miljöarbete.  
 
Som synes så arbetar LKAB i enighet med Miljöledningssystemen men de har inte tagit 
processen lika långt som de tidigare företagen. Men trots detta så arbetar även de med tre 
arbetssätt med produkt och processutveckling och grön produktion, i paradigmarbetssätten, 
paradigmet råvaruförbrukning. 
 

7.5.2 Intressenter 
LKAB har egentligen mestadels bara lagar och regleringar att följa i sitt miljöarbete. Dock är 
de verksamma i både Sverige och Norge och har därmed lite olika lagar att följa i de olika 
länderna. De tror också att det kan komma att bli hårdare miljökrav i framtiden och att det 
därför kan vara bra att ha lite försprång då. Den skattelättnad som staten erbjuder LKAB om 
de drar ner på energiförbrukningen ligger till stor del bakom de ändringar företaget har gjort 
och som går att räkna som ett steg i arbetet för en bättre miljö. Alltså har de reglerande 
intressenterna spelat en stor roll för LKAB i deras miljöarbetsprocess.  
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LKAB påbörjade inte sitt miljöledningssystem förrän 2003. Innan dess uppfyllde de endast de 
krav de hade på sig från lagar och regleringar och uppnådde därmed ett tröskelattribut. Men 
sedan 2003 har de jobbat på att förbättra miljön fast ingen egentligen kräver det. Därmed har 
de avancerat upp till åtminstone ett prestationsattribut.  
 
LKAB:s verkställande direktör Martin Ivert är en drivande kraft i arbetet med 
omstruktureringen i förmån för miljön. Men även många av de anställda är positivt inställda 
till miljöarbetet. Trots detta prioriteras ibland miljöarbetet bort i och med att produktionen 
måste fortskrida. I Norge har det varit lite svårare att få de anställda att jobba mot miljömålen, 
troligtvis för att de känner att de i ledningen i Sverige sitter och bestämmer vad de i Norge ska 
göra. På detta vis kan de dra ner på farten i implementerandet av miljöarbetet. Kunderna har 
inte så stor inverkan på LKAB och deras inställning till miljön och hur de jobbar med detta. 
De på LKAB anser att de skulle kunna sälja exakt lika mycket fastän de inte skulle välja att 
satsa på energi- eller miljöledningssystem.  Vi anser att den stora efterfrågan på deras varor är 
orsaken till detta. Trots att vissa av de anställda har fördröjt arbetet lite har de flesta av 
LKAB:s organisatoriska intressenter bidragit till pådrivningen av miljöarbetsprocessen. 
 
Trots att LKAB har fått en del klagomål från samhället ibland så tror inte Malin att det 
egentligen är själva opinionen som har påverkat ledningen till att ta beslutet att införa 
miljöledningssystem.  
 
LKAB anordnar träffar där människor från samhället får komma och möta ansvariga för att 
vädra åsikter eller ställa frågor. Vi tror att medtanke på att gruvorna har funnits under både 
Malmbergets och Kirunas hela historia och i stort sett försörjt samhällena så har de en väldigt 
naturlig del i människornas vardag. Därför tror vi att relationen däremellan är väldigt naturlig. 
De anställda på LKAB får information om miljöarbetsprocessen genom utbildningar. Något 
som också verkar viktigt för att hela miljöarbetet ska fungera.  
 
Sammanfattande vill vi säga att LKAB precis har börjat med miljöledningssystem. Det är till 
störst del, enligt dem på LKAB, ledningens eget intresse för att förbättra sig i miljösynpunkt 
som ligger bakom de åtgärder företaget har tagit. Vi tror att om samhället i sig och kanske 
miljöorganisationer skulle engagera sig mer så skulle LKAB vara tvungna att ta mycket större 
åtgärder. Vi tror själva att på grund av att Malmberget och Kiruna existerar på grund av 
gruvan och att gruvan har funnits med i samhällenas hela historia så ifrågasätts inte företaget i 
lika stor grad som till exempel Volvo Lastvagnar och deras situation i Umeå. På grund av 
detta låga engagemang uppfyller de knappt prestationsattributet. 
 

7.6 Umeå Energi 

7.6.1 Miljöarbetsprocess 
Umeå Energi är certifierade enligt ISO 14001. 
 
Umeå Energi jobbar för att miniska utsläppen till luft, mark och vatten från produktionen. 
Detta uppnås genom att använda den senaste tekniken och en miljövänlig produktion. Henrik 
säger att elbolagen vet att kraven på deras bransch kommer att skärpas och att det kommer att 
blir dyrt att äga en anläggning som inte möter de framtida kraven. Därför sätter Umeå Energi 
miljömålen för sin prestanda väldigt högt, de har som mål att aldrig använda sekunda varor 
utan alltid satsa på den bästa tillgängliga tekniken. De anställda har fått genomgå en kurs i 
ecodriving för att minska utsläppen från fordon. Även utsläppen av naturfrämmande ämnen 
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minskas genom att inventera alla transformatorer, där till exempel den pcb som upptäckts 
fasas ut.  
 
En av Umeå Energis största råvarukostnad är att de fortfarande har kvar olja i 
fjärrvärmeproduktionen som används som buffert när det är riktigt kallt. Detta har fått hög 
prioritet att fasas ut så fort som möjligt. Incitamenten för utbytningen är många, dels är det 
oljepriset men också klimatpåverkan.   
 
Umeå Energis ena huvudområde är att vara en aktiv partner i framtagningen av nya tekniker 
och innovativa lösningar inom miljöteknikområdet. De jobbar i ett tätt samarbete med 
branschorganisationer, högskolor och universitet. Företaget deltar i flera 
branschorganisationers utvecklingsarbete och de försöker även sprida sin kunskap och teknik 
inom avfallsområdet. Henrik säger att elbranschen är väldigt öppen och att alla bolag har 
insett att tillsammans är de så mycket starkare. Vid nya investeringar letar de alltid efter den 
högsta miljöprestandan, och den bästa tänkbara tekniken, även bland deras konkurrenter. 
Utbildningsspridningen uppnås även genom att välkomna nationella och framförallt 
internationella besök på anläggningen i Dåva.  
 
Umeå Energis engagemang grundar sig enligt dem själva inte så mycket på certifieringen utan 
de menar att miljöarbeten är vad kunder bör kunna förvänta sig av ett ansvarstagande 
energibolag. Just detta ansvarstagande gör att Umeå Energi väljer att fokusera mycket på en 
hållbarutveckling. Så som Henrik säger; ”På lång sikt för att överleva och göra goda affärer 
krävs det att man gör rätt saker och jag tror att om kraven ökar hos kunderna så måste vi 
vara beredda att möta upp de kraven på en mer etisk och medveten hållbar 
energiproduktion.”  
 
Umeå Energis avfallsförbränning anser vi inte leder till en återslutande produktionskedja, men 
de bidrar i alla fall till att vårt avfalls återanvänds på bästa tänkbara sätt. De utvinner värme ur 
förbränningen och tjänar pengar på vårat avfall. Även fast produkten inte kan användas igen 
efter att den har blivit förbränd, så utvinner de i alla fall största möjliga vinning ur vårat 
avfall. Därmed kan vi se att Umeå Energi har skapat en verksamhet som vinner på att på bästa 
sätt ta hand om den återslutande delen av den återslutandeproduktionskedjan. 
 
Umeå Energi pratar om att de som ansvarstagande elbolag förväntas av kunderna kunna ta 
ansvar för sin påverkan på klimatet. De försöker också med spridningen av kunskap och nya 
tekniker till bland annat Ryssland och Kina utjämna miljöpåverkan i olika delar av världen. 
Detta betyder enligt oss att Umeå Energi likt Volvo Lastvagnar har börjat att ta sitt ansvar 
som företag och därmed har börjat nosa på det radikala miljöparadigmet.  
 

7.6.2 Intressenter 
Gällande de reglerande intressenterna är det konkurrenter som visar sig starkast i Umeå 
Energis fall. De jobbar mycket tillsammans med sina konkurrenter och sin 
branschorganisation för att tillsammans utvecklas och hitta bättre metoder. På detta vis har de 
en positiv påverkan på varandra och alla tjänar på det. Dock ser vi inte riktigt på detta 
reglerande intressentförhållande som särskilt tvingande i förhållande till de tvång företagen 
har på sig från lagar och regleringar. 
 
Henrik säger att precis som för alla vinstdrivande bolag är det viktigast för Umeå Energi att 
skapa avkastning åt aktieägarna och det sticker de inte under mattan med. Dock är de 
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medvetna om att miljöfrämjande åtgärder på längre sikt kan bidra till ”överlevnad och goda 
affärer” . De flesta anställda har varit positivt inställda till miljöarbetet och kommit med idéer 
på de olika utbildningarna. Dock har det tagit ett tag för processen där de anställda att 
anpassar sig till det nya sättet att jobba. Från kundernas sida är miljökrav från de större 
kunderna det mest förekommande, detta på grund av att de måste kräva det av Umeå Energi 
för att de i sin tur har krav på sig av sina egna kunder. Men de på Umeå Energi har den 
inställningen i överlag att de flesta kunder kräver att deras energibolag ska ta sitt ansvar för 
miljön. Organisatoriska intressenter har därmed en tydligt drivande effekt på Umeå Energis 
miljöarbetsprocess.  
 
Umeå Energi har haft otroligt stor press på sig i och med att Greenpeace startade en 
internationell kampanj mot avfallsförbränning och riktade in sig på Umeå Energi i Sverige. 
Denna historia ställde deras trovärdighet på spel i samhället, media blandades in, kunniga 
forskare drogs också in i debatten och tog enligt dem själv på Umeå Energi, deras sida. Trots 
att det verkar som att Umeå Energi lyckades ta sig ur debatten helskinnade med till och med 
ett ökat förtroende hos allmänheten så har detta ändå påverkat dem och hela branschen till att 
vara noggrannare med vad de släpper ut i naturen och därmed till att forska mer om detta. 
Umeå Energi har öppet hus för dem som vill komma och titta på verksamheten, och möten för 
de närboende. Däremot framgick det inte om dessa har påverkat Umeå Energis miljöarbete. 
När Greenpeace drog igång sin kampanj var det dock en del människor som deltog i debatten 
och tog Umeå Energis sida. Detta trots att Umeå Energi i sina tidigare undersökningar fått 
fram att folket i samhället i överlag tror mer på politiskt oberoende organisationer. I och med 
detta tycker vi oss tydligt kunna se att de samhälleliga intressenterna har haft och fortfarande 
har en påverkan på miljöarbetsprocessen, inte bara på Umeå Energi utan även på hela 
energibranschen.  
 
Då Greenpeace gick ut i tidningarna och anklagade Umeå Energi för att släppa ut för mycket 
dioxiner i och med avfallsförbränningen tog de medierna till hjälp. Debatten fortsatte sedan i 
media men inte bara till Greenpeace fördel. Umeå Energi vände till och med på detta och 
ringde själv till media och tog även hjälp av dessa då de kämpade tillbaka mot Greenpeace 
och deras anklagelser. Men självklart bidrog media till hela uppståndelsen som senare ledde 
till att Umeå Energi och andra företag i branschen var tvungna att ta tag i utvecklingen av ett 
miljövänligare energiskapande. Media har alltså tagit del i den miljöarbetsprocess som Umeå 
Energi ständigt jobbar med, men inte bara reflekterat de övriga intressenternas åsikter utan 
även Umeå Energis åsikter.  
 
Umeå Energi har i likhet med Volvo Lastvagnar inga intressenter som gått ihop i 
interorganisatoriska nätverk men ingår istället på sätt och vis själva i ett interorganisatoriskt 
nätverk. Tillsammans med sina konkurrenter arbetar de för att ständigt utvecklas och förbättra 
sin energiproduktion. Greenpeace ligger till viss del bakom att företagen har gått ihop för att 
tillsammans bland andra orsaker bli mer miljövänliga. I och med det kan vi säga att Umeå 
Energi tillsammans med sina konkurrenter har gått ihop i ett interorganisatoriskt nätverk för 
att delvis bli starkare och kunna bemöta deras andra intressenter.  
 
Umeå Energi har låtit deras anställda gå igenom vissa utbildningar för att få dem mer 
engagerade i miljöarbetsprocessen. Umeå Energi har även studiebesök där främst skolelever 
kommer och får se hur företaget jobbar och då också vad de gör för miljön. Utöver det säger 
Henrik på Umeå Energi att de tycker att det är viktigt att vara öppna med besvärande 
uppgifter. Det är bättre att de själva går ut med uppgifterna än att någon annan gör det.  
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För Umeå Energi är det viktigt att ständigt utveckla kunskapen och därmed skapa bättre och 
miljövänligare metoder för att framställa energi.  I och med att de även har startat projektet i 
Ryssland som vi tycker är väldigt oväntat från ett energibolag anser vi att de skulle kunna 
uppnå ett spänningsattribut, detta lite beroende på hur det går med projektet.  
 
Henrik på Umeå Energi menar att fast deras viktigaste uppgift är att skapa värde för 
aktieägarna finns det olika sätt att göra detta på. Det verkar som att han anser att på lång sikt 
gäller det att jobba för miljön för att ens överleva och tjäna pengar. 
 
För att avrunda kan vi tyda att Umeå Energi har tagit sig väldigt långt i miljöarbetsprocessen 
och med sitt engagemang för att utbilda och att exportera miljövänlig avfallshantering har nått 
ända till det radikala paradigmet och även uppnått spänningsattributet. Vi ser att detta är frukt 
av ett tidigt engagemang hos ledningen som har spätts på av starka samhällsintressenter.  
 
Här har de företagen som inte tillverkar produkter som återvinns svårt att visa sig. Tegs Mark 
och Bygg till exempel som arbetar med att gjuta grunder till hus och bereda marken runt 
byggnader. Även om det idag går att bygga hus som bygges på ett återvinningsbart sätt så går 
inte deras produkter att återvinna. Inte heller Miljöåkeriet som är ett tjänsteföretag kan 
fokusera på detta arbetssätt. Däremot så transporterar de avfall till Ragn-Sells som extraherar 
största möjliga vinning av avfallet 
 

7.6.3 Sammanvävning av miljöarbetsprocesserna och i ntressenter 
 

 Miljöledningssystem 
  
      

 
Produkt & 
processutveckling 

Grön 
produktion   

Återslutande 
produktionskedja   

   Råvaruförbrukning Industriellt ekosystem 
Radikalt 
miljöparadigm 

         

Tröskelattribut     Prestationsattribut   Spänningsattribut 

         

 MÅ  LKAB    TMB   UE  VL  
 
 
Enligt den analys som vi har fullbordat menar vi att de företag som undersökts befinner sig på 
dessa platser i enlighet med vår modell.  
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8 Slutsatser 
ad är det då som vi tycker oss ha sett i denna undersökning, hur jobbar företagen och 
vilka intressenter påverkar? För att lättare förstå våra slutsatser börjar vi med att 
återge vår problemformulering och syfte för att sedan redovisa de slutsatser vi har 

kommit fram till. 
 
Hur kan miljöarbetsprocesser se ut i företag och vilka intressenter kan påverka dessa 
miljöarbetsprocesser? 
 
Syftet är att identifiera miljöarbetsprocesser som företag jobbar med. Vidare vill vi se om det 
finns skillnader och likheter mellan olika företags miljöarbetsprocesser. Vi vill även se om det 
finns en påverkan från intressenter inom och utom företaget, som driver på eller håller 
miljöarbetsprocessen tillbaka. I tillägg till detta vill vi undersöka hur företagen förhåller sig 
till intressenternas önskemål och krav. Från detta kommer vi att erhålla en möjlig bild av 
kopplingen mellan miljöarbetsprocesser och olika intressenters påverkan på dessa. 
 
Av de företag som vi har intervjuat har fyra utav fem varit certifierade enligt ISO 14000 eller 
14001. Det företag som inte var certifierade enligt ISO hade ändå så starka påtryckningar från 
sina intressenter, här kunder, att de ändå jobbade som om de vore certifierande enligt denna 
standard. Från detta kan vi då se att om påtryckningarna från intressenter är tillräckligt starka 
så kan företaget tvingas att jobba för en miljövänligproduktion trots att detta inte ingår i deras 
verksamhetsplan.  
 
Vi ser inte heller att något företag är redo att släppa miljöledningssystemets arbetssätt för att 
uppnå de mål som är fastställda för återslutande produktionssätt och det radikala 
miljöparadigmet. En anledning till att de inte släpper arbetssättet med denna 
miljöarbetsprocess tror vi grundar sig på att företag inte då kan uppvisa några ”bevis” för att 
de arbetar miljövänligt.  
 
De två företag som har kommit längst i miljöarbetsprocessen och sitt miljöengagemang är 
Volvo Lastvagnar och Umeå Energi som båda har tagit ett ansvar för och börjat inse att deras 
företagsproduktion leder till en global miljöförstöring och därmed är de också de företag som 
har börjat arbeta enligt det radikala miljöparadigmet. På grund av att de aktivt har valt att 
ligga såhär långt fram i miljöarbetsprocessen så anser vi att de uppfyller eller nära på 
uppfyller kraven till spänningsattributet. Mycket av detta tror vi beror på att företagen verkar 
på en starkt konkurrensutsatt marknad med en lägre efterfrågan än vad till exempel LKAB 
har.  
 
Vi har under våra intervjuer mött både små och stora företag. Fanns det då några skillnader i 
hur dessa påverkades till att arbeta med miljön? Faktum är att det faktiskt inte har 
framkommit några mönster mellan storleken på företagen och intressenters påverkan på 
miljöarbetsprocessen. Till exempel har vi sett är att media och samhälleliga intressenter inte 
alls har påverkat miljöarbetsprocesserna i de små företagen, men inte heller hos LKAB, 
medan dessa intressentgrupper har en stor betydelse och ligger till stor grund för det 
miljöarbete som Volvo Lastvagnar och Umeå Energi har. En annan intressent som bryter detta 
mönster är kunder, som tillhör de organisatoriska intressenterna. Denna grupp har inte alls 
påverkat LKAB att implementera ett miljöledningssystem medan de hos Miljöåkeriet var helt 
avgörande för detta arbete.  
 

V 
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Vad som är absolut avgörande hos alla företag stora som små har i våran undersökning varit 
ledningen, utan en ledning som vill jobba för miljön händer ingenting. Detta tycker vi dock 
inte är särskilt uppseendeväckande. Vad som dock inte har framkommit under denna studie är 
vad som har påverkat ledningarna att ta detta beslut.  
 
Vad som har förenat företagen i våran undersökning är att de alla genom att minska på sin 
förbrukning av råvaror kan minska sina kostnader och att pengar därmed kan påverka 
miljöarbetsprocessen i positiv riktning. Därmed kan vi säga att interna intressenter, ledning 
och aktieägare, inte verkar tycka att miljöarbetet strider mot ekonomin. Dock menar Nils-Erik 
på Tegs Mark och Bygg att denna kostnadsminskning inte väger upp mot kostnaden att vara 
certifierad och därmed tycker de att det finns en konflikt mellan ekonomin och miljöhänsyn. 
Vi tror att detta representerar många utav småföretagarnas åsikter, och att mer borde göras för 
att underlätta certifieringsprocessen hos små företag både administrativt och ekonomiskt.  
 
Vidare kan vi säga att inom våra intervjuade företag finns stora skillnader mellan hur 
engagerade företag är i miljöarbetsprocessen och vilken branschtillhörighet som företagen 
har. Med LKAB som exempel drar vi slutsatserna att företag inom branscher med liten 
konkurrens och stor efterfrågan inte känner någon större press från intressenter att engagera 
sig miljöarbetsprocesser, förutom från de reglerande. Med Miljöåkeriet som exempel kan vi 
påstå att små företag som verkar i en bransch där påtryckningarna från kunder är starka 
kommer att ha ett väl utvecklat miljöarbete. I branscher där konkurrerande företag har mer att 
vinna på att samarbeta, kommer interorganisatoriska nätverk att uppstå för att bättre kunna 
utveckla ny teknik och samla kunskap i miljöfrågor och bättre kunna möta intressenters krav 
och önskemål.  Bevis på detta har vi funnit hos Umeå Energi.  
 
Lite förvånade kan vi konstatera att det inte är de interna intressenterna, förutom de anställda, 
som försvårar för företag att utveckla miljöarbetsprocessen vidare. De intressenter som vi har 
kunnat se som försenar eller försvårar utveckling av investeringar som skulle kunna leda till 
en mer miljövänlig produktion hos företagen är även de externa intressenterna. Exempel på 
dessa kan vara Naturvårdsverket och Greenpeace i samverkan med de reglerande 
intressenterna. Men de flesta företag verkar ändå göra mer än vad som krävs av dem från 
deras intressenter och de flesta ligger uppfyller prestationsattribut eller högre.  
 
 
 
 



Meijer & Zackrisson 

 53 

9 Förslag till framtida studier 
Vad påverkar ledningen? Vi har sett att utan att ledningen tar ett aktivt beslut att arbeta med 
miljöfrågor så har företaget inget miljöengagemang, utöver det lagen kräver. Vad som då är 
intressant ur intressentteoriernas perspektiv, är att undersöka vad eller vilka människor eller 
faktorer som påverkar och väcker en vilja hos företagsledningar att arbeta med miljöfrågor.  
 
Vår andra aspekt i detta arbete, miljöarbetsprocessen, skulle som vi tidigare beskrivit, behöva 
studeras ytterligare. Fokus skulle då ligga på hur ett nytt certifieringssystem kan utvecklas. 
Detta system skall bygga på olika nivåer, gärna grundade på att uppnå målen som är uppsatta i 
Kleindorfer et al återslutande produktionskedja och Rufflets radikala miljöparadigm. Dessa 
mål skall företagen kunna omcertifiera sig mot och därmed få ett högre certifikat än de som 
inte uppnått målen. Detta arbetssätt skall också grunda sig på tankesättet med 
spänningsattributet där intressenter inte bara tillfredsställs utan till och med överraskas 
positivt. 
 
Kunder efterfrågar miljöcertifiering och miljövänligt arbete i olika mån från olika företag. 
Men vad ligger bakom detta? Hur ser det ut inom de olika branscherna? Vi tycker oss ha sett 
att det finns en skillnad inom olika branscher men vi har dock ingen vetskap om hur det ser ut 
i dem.  
 
En utveckling av ett certifieringssystem specifikt utvecklat för småföretag borde också 
studeras närmare. Ett system som skall vara enklare mindre, byråkratiskt och mer 
resultatinriktat. Men framförallt anpassat till småföretagens position på marknaden, deras 
förhållande till denna och deras ekonomiska situation.    
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10 Sanningskriterier 

10.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan beskrivas på det viset att om en undersökning har hög reliabilitet så innebär 
det att om undersökningen skulle utföras fler gånger så skulle resultatet bli detsamma. På 
detta vis går det även att säga att resultaten av undersökningen är pålitliga. Vid kvalitativa 
undersökningar är det dock inte lika lätt att få hög reliabilitet som vid kvantitativa och därför 
brukar kraven inte vara lika höga vid dessa.111 Vi tolkar detta som att det är svårare att svara 
exakt samma sak om respondenten själv får formulera sig som denne vill än om det finns 
samma svarsalternativ att välja på var gång.   
 
Vi anser att med tanke på att de intervjuade i vår undersökning jobbar med det som de blivit 
frågade om så är detta i stort sett någonting de diskuterar och funderar på varje dag. De har 
med andra ord bra insikt i och kunskap på området. Då detta även handlar till störst del om 
saker som redan har hänt så gör det att de intervjuade troligtvis hade svarat på i stort sett 
samma sätt om de hade blivit tillfrågade igen. Med detta som underlag kan vi säga att vi har 
en relativt pålitlig undersökning eller en undersökning med hög reliabilitet, speciellt med 
relation till många andra kvalitativa undersökningar.  
  

10.2 Validitet 
En undersöknings validitet innebär till vilken grad en undersökning verkligen mäter det den 
utges för att mäta,112 eller med andra ord hur riktig den utförda observationen är.113 Det vill 
säga, frågar vi rätt frågor, uppfattas frågorna rätt av respondenterna så att det speglar syftet 
med frågorna och slutligen, tolkar och analyserar vi frågorna så att vi verkligen återger vad de 
svarande menar.  
 
Det vi ville ha reda på om själva miljöarbetsprocessen tycker vi har varit ganska så lätt att få 
en hög validitet på. På grund av att företagen har fastställda arbetssätt för 
miljöarbetsprocessen blev både frågorna och svaren enligt oss väldigt konkreta och därmed att 
tolka och analysera. Dock har delen där vi frågade om intressenters påverkan på 
miljöarbetsprocessen inte varit lika konkret och klar. Ibland var det svårt att få de svarande att 
förstå vad vi ville få ut av frågorna och vi var tvungna att vara försiktiga med att inte placera 
svaren i deras munnar. Men detta var något som vi inte kände hände allt för ofta utan i överlag 
gick det ganska så smidigt. Vi anser alltså att validiteten i den första delen av arbetet är hög 
men att vi trots lite svårigheter ändå lyckades få en relativt hög validitet på den andra delen.  
 

10.3 Giltighet 
God giltighet i en undersökning innebär vid kvalitativ undersökning, att tillräckligt många 
personer eller företag har intervjuats så att all den information som kan insamlas in har 
samlats in. På detta vis tillför inga ytterligare intervjuobjekt någon ytterligare information till 

                                                 
111 Svenning, Conny. Metodboken (2000) s. 63-64 
112 Ibid s. 60 
113 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. (2004) s. 146. 
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undersökningen. 114  Detta kan även liknas vid om det går att generalisera det undersökta till 
andra miljöer vilket, vid kvalitativ forskning, kan vara svårt.115  
 
Vårtproblem var inte att se hur miljöarbetsprocessen ser ut utan hur den kan se ut. På detta vis 
har vi inte haft någon förväntan på att uppnå teoretisk mättnad eller att kunna generalisera 
resultaten, då vi från första början har förväntat oss att det finns ett otal olika sätt för företag 
att utföra sin miljöarbetsprocess på. Alltså anser vi att om vi skulle intervjua fler personer från 
fler företag så skulle vi kunna få annorlunda svar. Men som redan nämnt så vill vi se hur 
processen kan se ut och vad som kan påverka denna för att få en inblick.  
 
Vi vill även slutligen klargöra för att vi gick in i skrivandet av denna uppsats med en önskan 
att finna ett problem som vi fann möjlig att svara på. Vi har sedan utgett oss för att som ovan 
nämnt, att undersöka hur miljöarbetsprocessen kan se ut. Under undersökningens gång har vi 
sedan insett problematiken i att hitta beskrivningar på hur företagen precis har gått till väga i 
miljöarbetsprocessen och hur den verkligen ser ut. Dock tycker vi att vi har kunnat beskriva 
hur våra undersökta företag arbetar med sina miljöarbetsprocesser. 
  

                                                 
114 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskapligkunskapsutveckling (1993) s. 165 
115 Bryman, Alan. Samhällvetenskapliga metoder (2006) s. 270 
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Punkter till intervjuerna 
 
När valde ni att engagera er i miljöfrågor? 
 
Varför jobbar ni för miljön? 
 
Vad var det första steget? 
 
Vilka förändringar har ni genomfört under åren? 
 
Vad vill ni uppnå i framtiden? 
 
Vad har ni för delmål för att nå ert slutmål? 
 
Vad är viktigast för er i ert miljöarbete? 
 
Har ni något miljöledningssystem, t ex. ISO 14001? 
 
Har ni någon speciell strategi för hur miljömålen planeras och genomförs? 
 
Vad är den största anledningen till att ni började jobba mot miljömål? Var det någon speciell 
person? 
 
Har ni märkt av den senaste tidens miljödebatt och har ni känt av några extra påtryckningar i 
och med den? 
 
Vilka anser ni är de mest påtryckande grupperna eller personerna både inom och utanför 
företaget? 
 
Finns det några som ni prioriterar? 
 
Har ni någon eller några speciellt drivande personer? 
 
Har några miljöorganisationer på något vis påverkat er? 
 
 
 
 
 


