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Abstrakt 

Titel:  En väg mot miljömässig hållbarhet - En studie om fastställande av 

miljöpolicy och miljömål för små och medelstora företag 

Författare:   Melinda Jonsson & Moa Lundgren Lindberg 

Nivå:   Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Institution:   Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

Handledare:  Petter Boye 

 

 

Miljömässig hållbarhet fokuserar på att bevara jordens naturresurser och att minska skadlig 

miljöpåverkan. De små och medelstora företagen vill ofta vara med och bidra till hållbar 

utveckling, men det kan dock vara problematiskt då det saknas lämpliga verktyg och metoder.  

 

Vi vill med denna studie kartlägga möjliga tillvägagångssätt för att utforma miljöpolicy och 

miljömål för små och medelstora företag. Vi ämnar även utveckla en modell som beskriver ett 

möjligt sätt att gå tillväga. Modellen avses slutligen appliceras på en koncern i praktiken, för 

att ta fram policy och mål. 

 

I arbetet har vi använt oss av en kvalitativ metod där två intervjuer utförts i syfte att kartlägga 

möjliga tillvägagångssätt. För att ta fram policy och mål för koncernen har vi använt 

aktionsforskning, där vi utfört intervjuer och observationer på plats. 

 

Resultatet av studien pekar på att det inte är möjligt att generellt säga hur små och medelstora 

företag ska gå tillväga i utvecklandet av miljöpolicy och miljömål. Vi har däremot funnit 

modellen som utvecklats användbar i utformandet av policy och mål i praktiken. 

 

Nyckelord: Miljömässig hållbarhet, miljöarbete, miljöpolicy, miljömål 



  

Abstract 
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Environmental sustainability focuses on preserving the Earth's natural resources and reducing 

harmful substances to the environment. Small and medium-sized enterprises (SMEs) usually 

want to contribute to sustainable development, but it is often problematic due to the absence 

of appropriate tools and methods. 

 

With this thesis we want to identify possible ways to develop environmental policy and goals 

for SMEs. Our aim is also to construct a model that describes a possible approach. The model 

will finally be tested in practice in order to develop policy and goals for an enterprise. 

 

In this essay we have used a qualitative method where two interviews were conducted in order 

to identify possible approaches. We have used action research to develop policy and goals for 

the enterprise. The research consisted of interviews and on-site observations. 

 

The result of the study indicates that it is not possible to state a general method on how to 

develop environmental policy and goals for SMEs. However, we have found our model useful 

when formulating policy and goals in practice. 

 

Keywords: Environmental sustainability, environmental work, environmental policy, 

environmental goals 



  

Definitioner 

 

Stora företag - Avser företag som uppfyller minst två av följande kriterier, under de senaste 

två räkenskapsåren:  

 Antalet anställda uppgår i genomsnitt till 250 stycken  

 Balansomslutning som uppgår till mer än 175 miljoner kronor  

 Nettoomsättning som överstiger 350 miljoner kronor  

(Regeringskansliet, 2014) 

 

Medelstora företag - Avser företag med:  

 Antal anställda mellan 50 och 249 

 Balansomslutning på 10 till 43 miljoner Euro 

 Nettoomsättning på 10 till 50 miljoner Euro  

(Svenskt Näringsliv, 2010) 

 

Små företag - Avser företag som inte räknas som stora eller medelstora företag 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till miljömässig hållbarhet för små och medelstora 

företag. Vidare belyses de problem som uppmärksammats inom området. Problematiseringen 

landar i de forskningsfrågor som avses undersökas, för att slutligen i syftet presentera hur 

frågorna ska angripas. 

 

1.1 Bakgrund till miljömässig hållbarhet 

Branschorganisationen Företagarna har gjort en undersökning, tillsammans med 

hållbarhetsbyrån Beyond Intent, om “Hållbara företag”. Den visar att små och medelstora 

företag tjänar på att arbeta med hållbarhet. Undersökningen visar att det finns en stark vilja i 

Sverige att arbeta med att skapa ett hållbart samhälle (Företagarna, 2015). 

 

Begreppet hållbar utveckling definierades av FN i Brundtlandkommissionens rapport “Vår 

Gemensamma Framtid” som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU 2004:104, 

s. 32).  I rapporten beskrivs hållbar utveckling bestå av miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter. Miljömässig hållbarhet fokuserar långsiktigt på miljö genom effektivt nyttjande av 

energi och naturresurser. Den sociala hållbarheten inriktar sig på att tillgodose människors 

grundläggande behov samt se till att mänskliga rättigheter säkerställs (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2015). Ekonomisk hållbarhet kan ses ur två perspektiv. Det första handlar om 

ekonomisk tillväxt, som är hållbar så länge det totala kapitalet ökar. Det andra definieras som 

ekonomisk utveckling, som är hållbar så länge det inte orsakar negativa effekter för den 

miljömässiga eller sociala hållbarheten (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). Corporate 

Social Responsibility (CSR) kan på svenska översättas till företagens samhällsansvar. 

Begreppet handlar om att alla de tre hållbarhetsaspekterna ska vara sammankopplade och 

integrerade i företagens alla delar. Detta kan enligt Svenskt näringsliv illustreras med följande 

exempel: 

 

 Om företagets lönsamhet försummas, blir det i längden svårt att finansiera 

miljösatsningar och social utveckling. 
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 Om miljön åsidosätts, finns det risk att företaget får dåligt rykte och mister sina 

kunder. Detta i sin tur påverkar lönsamheten. 

 

 Om företaget negligerar de sociala aspekterna, exempelvis personalen, kan företaget 

mista dem. Detta i sin tur får negativ effekt på lönsamheten. 

 

I praktiken innebär företagens samhällsansvar att uppfylla lagkrav samt att ta ett frivilligt 

ansvar i frågor rörande de tre aspekterna. Frivilligheten innebär att företag själva kan utforma 

ansvarstagandet efter verksamhetens egna förutsättningar och behov (Svenskt Näringsliv, 

2006). 

 

Cirkulär ekonomi bygger på att produkter som är förbrukade ska betraktas som en resurs. Det 

kan till exempel uppnås genom återvinning eller reparation. Inom den cirkulära ekonomin 

ligger stort fokus på att produkter ska vara hållbara. Tanken är också att material som är icke-

förnybara ska ersättas med förnybara material. Den cirkulära ekonomin kan innebära nya 

utmaningar och nya affärsmodeller. De nya affärsmodellerna kan exempelvis bestå av att 

skapa marknader för återanvändning av produkter (Regeringskansliet, 2015a). 

 

Hållbarhet är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet senaste tiden. I Företagarnas rapport 

om “Hållbara företag” beskrivs att hållbarhet fått stor betydelse för hur verksamheter bedrivs 

inom olika företagsgrenar. De små och medelstora företagen behöver och vill ofta vara med i 

utvecklingen för att på lång sikt säkerställa tillväxten (Företagarna, 2015). Den första 

december 2016 införde regeringen krav på hållbarhetsredovisning för större företag. Kravet 

innebär att de ska upprätta en hållbarhetsrapport som behandlar frågor kring miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I 

rapporten ska företagen bland annat upplysa om affärsmodell, hållbarhetspolicy, resultat och 

väsentliga risker. Det ska även framgå hur företaget arbetar för att hantera dessa risker 

(Regeringskansliet, 2014). Även om små och medelstora företag inte omfattas av kravet så 

kan de indirekt komma att påverkas av det. Om företaget till exempel är en underleverantör 

till ett stort företag kan det också ställas krav på dem. Detta på grund av att kunden, i och med 

lagstiftningen, i sin tur fått utökade krav på sig (Företagarna, 2015). 

 

Från företagens sida finns det flera olika skäl att bedriva hållbarhetsarbete. I och med att 

medvetenheten kring hållbarhet ökat i samhället har också förväntningarna på företagen ökat. 
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Konsumenter som är mer medvetna ställer högre krav på företagens produkter och tjänster. 

Hållbarhet har allt mer blivit en förutsättning för att konkurrera om och behålla kunder, även 

om priset fortfarande är den dominerande faktorn. Hållbarhetsarbetet kan därmed bli en 

investering som ökar lönsamheten, genom fler uppdrag och kunder (ibid). 

 

Företagarnas undersökning visar att hållbarhetsarbetet i mindre företag främst är affärsdrivet. 

De största anledningarna till att bedriva arbetet med hållbarhet visar sig i rapporten vara att 

stärka konkurrenskraften, främja marknadsföringen samt att ett ökat krav från kunderna 

uppstått. Samma undersökning visar också att de som bedriver ett hållbarhetsarbete ser 

positiva effekter på lönsamheten, kundnöjdhet och marknadsföringen. Drivkrafterna bakom 

hållbarhetsarbetet kan se olika ut beroende på företagens storlek och den bransch de verkar i  

(ibid). 

1.2 Problematisering   

Idag lever många människor i extrem fattigdom och klyftorna, både mellan och inom många 

av världens länder ökar. De snabba klimatförändringarna medför enorma utmaningar som 

måste övervinnas (Sida, 2009). Ökade utsläpp av växthusgaser orsakas till stor del av 

användning av fossila bränslen, vilket medför allvarliga konsekvenser för ekosystemet. I 

Agenda 2030, som antogs år 2015, presenteras 17 globala mål för hållbar utveckling. I och 

med agendan har världens länder åtagit sig att arbeta för att avskaffa extrem fattigdom, 

minska orättvisor och säkerställa att naturens resurser skyddas långsiktigt. Ett av målen går ut 

på att bekämpa klimatförändringarna genom att vidta åtgärder för att begränsa 

klimatpåverkan. Målen upplevs av oss högt uppsatta och enligt Regeringskansliet kan det bli 

problematiskt att involvera hela världen i att nå målen. Alla måste vara med och ta ansvar. 

Det gäller stater, institutioner, civila samhället och privata företag. I Sverige ska agendans 

genomförande inkludera kommun, landsting, statliga myndigheter och Regeringskansliet. 

Utöver dessa krävs det att andra aktörer också visar sitt engagemang, inklusive de svenska 

företagen (Regeringskansliet, 2015b). 

 

Med en snabbt växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukas idag världens 

resurser snabbare än tidigare. För att lösa dessa problem behövs cirkulära ekonomier 

(Naturvårdsverket, 2016a). Vi har med stöd av Naturvårdsverket funnit ett flertal utmaningar 

inom området, där förändringar kan ske. Det kan handla om exempelvis produktdesign med 
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mer hänsyn till miljön, nya affärsmodeller, nya sätt att omvandla avfall till resurser eller att 

ändra kundernas beteenden. För att materialet i förbrukade produkter ska kunna återanvändas 

måste även mängden farliga ämnen i avfallet minska. Ytterligare en utmaning med den 

cirkulära ekonomin är att företagen blir beroende av deras intressenter. Ofta rör det sig om 

leverantörer eller kunder, som blir en del av företagets processer. För att möjliggöra cirkulär 

ekonomi spelar information kring produkter en viktig roll. Det kan till exempel handla om 

information rörande möjlighet att reparera, återanvända eller återvinna. Att förmedla 

informationen till kunderna kan ses som den största utmaningen då målet är att se ett förändrat 

kundbeteende (ibid). 

 

Hållbarhetsarbete är ofta resurs- och tidskrävande. För små och medelstora företag saknas i 

regel de resurser och den kompetens som krävs. Problematiken uppmärksammas och beskrivs 

av Företagarna (2015) som följande: “Det företagen efterfrågar är därför fungerande 

strukturer, som kan hjälpa till att effektivisera hållbarhetsarbetet.” De mindre företagen 

upplever ett behov av stöd, verktyg och metoder för att underlätta hållbarhetsarbetet. För stora 

bolag finns omfattande riktlinjer utvecklade för hållbarhetsarbete, till exempel Global 

Reporting Initiative (GRI). Riktlinjerna uttrycks dock vara mindre lämpade för små företag. 

Statistiken i Företagarnas rapport visar att endast hälften av företagen som studerats använder 

sig av mål, policys eller riktlinjer för hållbarhetsarbetet. Där beskrivs också att färre än var 

tredje av dessa utvärderar hållbarhetsarbetets effekter (Företagarna, 2015). 

 

Hållbarhetsarbetet kan som tidigare nämnts behandla frågor rörande miljö, sociala 

förhållanden och ekonomi. Miljöaspekten handlar om att företag ska ta sitt miljöansvar och 

bidra till hållbar utveckling. Detta kan i praktiken ske genom att sätta upp en miljöpolicy och 

miljömål, för att effektivt och strukturerat bedriva sitt miljöarbete (Miljömål, 2016).  En 

undersökning utförd av Tillväxtverket visar att miljöarbete bland små och medelstora företag 

har minskat under perioden 2008 till 2014. Andelen som arbetar med att sätta upp och nå 

miljömål för den egna verksamheten, har minskat från 32 procent till 18 procent under 

perioden. Minskningen har varit störst i industrisektorn. Andelen företag som arbetar med en 

miljöpolicy ökar med storleken på företagen (Tillväxtverket, 2016). Många företag anser att 

de tar hänsyn till miljön när de gör inköp, men andelen som har en miljöpolicy med tydliga 

miljömål är betydligt lägre (Visma, 2016). Detta tyder på att det finns miljöarbete bland små 

och medelstora företag. Problematiken är dock att de i regel inte har ett strukturerat 

miljöarbete i form av nedskriven miljöpolicy samt nedskrivna miljömål. 
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Svenskt Näringsliv har utfört en studie om små och medelstora företags miljöarbete. Där 

beskrivs att det finns en rad olika anledningar till att företag prioriterar ett miljöarbete. De 

främsta skälen som framhävts är det egna engagemanget, krav från andra intressenter samt 

ökad varumärkesstatus (Svenskt Näringsliv, 2006). Ett utvecklat miljöarbete underlättar även 

för företagen att följa befintlig lagstiftning. Förutsättningarna blir också bättre att klara 

framtida miljökrav. Genom att sätta upp tydliga miljömål är det enklare att veta åt vilket håll 

verksamheten ska styras (Länsstyrelsen, 2007). Att bedriva miljöarbete kan också vara 

problematiskt, speciellt för mindre företag. Detta uppmärksammar Svenskt Näringsliv i form 

av ett antal hinder för att utveckla arbetet i önskvärd utsträckning. Ett av hindrena beskrivs 

som brist på resurser i form av både personal och tid.  I stora företag finns ofta möjligheter att 

utse personal som kan ansvara för arbetet. Miljöarbetet kan också vara kostsamt och därför bli 

svårt att bedriva om kunderna inte är beredda att betala mer för miljövänliga produkter. Om så 

är fallet, kan det på sikt medföra att företagen förlorar kapital till investering och på så sätt 

tappar konkurrenskraft. Kundernas inverkan på företagen beror dock på vilken bransch 

företagen verkar i och vilka kunderna är (Svenskt Näringsliv, 2006). 

 

En koncern som upplevt den ovan nämnda problematiken är Böta Kvarn-gruppen AB, som i 

dagsläget består av nio bolag. Koncernstrukturen är relativt nybildad. Verksamheten startades 

år 2006 med företaget Bioenergi Böta Kvarn AB som tillverkade och sålde bränslepellets. År 

2014 började de inrikta sig ännu mer mot industrin eftersom de uppmärksammat ett intresse 

av att ställa om energianvändningen från fossila bränslen till bioenergi. Koncernen har 

expanderat snabbt och beräknar själva att inom en snar framtid omfattas av de nya kraven för 

hållbarhetsredovisning. Koncernen i fråga är i dagsläget medelstor (se definitioner). 

 

Vid ett första möte med representanter från koncernen uttrycktes att de, i och med bildandet 

av den nya koncernstrukturen, inte haft möjlighet att utveckla miljöarbetet. Den snabba 

expansionen som skett inom koncernen har medfört att de varken haft tid eller resurser till att 

utveckla ett nedskrivet miljöarbete. I dagsläget finns ingen anställd som specifikt tilldelats det 

ansvaret. Det finns inte heller någon nedskriven miljöpolicy eller nedskrivna miljömål. 

Eftersom de befinner sig i en bransch med fokus på miljö är de intresserade av att få till stånd 

ett fungerande miljöarbete. Böta Kvarn-gruppen arbetar för en “grönare planet”. De 

använder 100 procent ren el från de förnybara källorna sol, vind och vatten (Böta Kvarn-

gruppen, 2016). 
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Inom koncernen har de, den senaste tiden, upplevt ökade krav från olika intressenter att visa 

ett miljöarbete. Industrikunder efterfrågar allt oftare ett sådant arbete, speciellt när det är fråga 

om större kunder. Ett vanligt krav från kunderna är att transporterna ska ske med fordon som 

har miljöklassen Euro 6. Detta är en speciell utsläppsklass för fordon (Miljöfordon, 2016). En 

av koncernens målsättningar går ut på att öka försäljningen till företag inom miljösektorn, 

vilket kan tänkas innebära att högre krav ställs. Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017) 

ställer kunder inom offentlig sektor ofta miljökrav vid upphandlingar, för att på så sätt själva 

bidra till en hållbar miljö. 

 

På grund av att koncernen snart beräknas omfattas av kraven för hållbarhetsredovisning är det 

högst angeläget för dem att utveckla miljöarbetet så snart som möjligt. Problematiken för 

koncernen är att de under expansionsfasen inte haft möjlighet att reflektera över i vilken 

riktning de vill utforma sitt arbete. På så vis blir arbetet att starta upp det inledningsvis väldigt 

omfattande. Koncernen önskar att i ett initialt skede påbörja ett miljöarbete genom att sätta 

upp ett antal miljömål att arbeta mot. Naturvårdsverket (2016b) beskriver att några av 

problemen som uppstår i utformandet av miljömål är att ta fram mål som är väsentliga och 

relevanta för verksamheten. Målen bör anpassas efter verksamhetens storlek och bransch. En 

annan svårighet är att hitta balans mellan högt satta och ändå realistiska mål 

(Naturvårdsverket, 2016b). Koncernen är av denna anledning i behov av stöd och vägledning i 

arbetet med att ta fram lämpliga miljömål. Vi har därför fått i uppdrag att bistå dem med att ta  

fram och utforma miljöpolicy och miljömål som lämpar sig för koncernen och den bransch de 

verkar i. 

1.3 Forskningsfrågor 

Eftersom små och medelstora företag verkar uppleva viss problematik vid framställande av 

miljöpolicy och miljömål avser vi behandla följande forskningsfrågor: 

 

 Hur kan en lämplig miljöpolicy samt relevanta miljömål fastställas för små och 

medelstora företag? 

 

 Vilken policy samt vilka mål lämpar sig för Böta Kvarn-gruppen?  
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1.4 Syfte och angreppssätt 

Studiens syfte är indelat i tre delsyften som avses uppfyllas stegvis. I ett första skede ämnar 

studien kartlägga möjliga tillvägagångssätt för att utforma lämplig miljöpolicy samt lämpliga 

miljömål för små och medelstora företag. Vidare syftar studien till att utveckla en modell som 

avses fungera som stöd vid framtagande av policy och mål. Vi ämnar slutligen fastställa 

policy och mål för Böta Kvarn-gruppen genom att, med hjälp av modellen, identifiera 

koncernens mest betydande utgångspunkter. 

 

Avsikten är att inledningsvis angripa den första frågeställningen, för att vidare tillämpa 

tillvägagångssättet praktiskt vid besvarandet av den andra forskningsfrågan. Första frågan 

ämnar även vara behjälplig vid de avväganden som kommer göras för att besvara den andra 

frågan. 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet är indelat i två avsnitt, där 

det första behandlar studiens undersökningsmetod. I det andra avsnittet diskuteras studiens 

kvalitetsaspekter. Genomgående i kapitlet klargörs de metodval och avvägningar som gjorts 

för att uppnå studiens syfte. 

 

 

2.1 Undersökningsmetod 

2.1.1 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång inleds med att formulera en forskningsfråga. Forskningsfrågan i sin 

tur styr sökningen efter lämplig information genom användning av nyckelord. Därefter sker 

ett urval av informationen, genom att flyktigt läsa igenom materialet och reflektera över om 

det överensstämmer med arbetets syfte. Om informationen lämpar sig för syftet inkluderas 

materialet i urvalet och granskas mer noggrant. Denna process kan komma att upprepas och 

forskningsfrågan eventuellt revideras under arbetets gång (Jesson, Matheson & Lacey, 2011). 

 

Arbetet inleddes med en genomgång av befintligt material som skrivits inom området. Initialt 

ägnades stor del av tiden till att söka och gå igenom myndighetsföreskrifter, lagstiftning och 

ramverk. Detta för att skaffa grundläggande kunskap inom området samt vilka lagar, regler 

och rekommendationer det finns att förhålla sig till. En stor del av arbetet bygger sedan vidare 

på detta. För att finna lämpliga vetenskapliga artiklar valdes ett antal sökord som användes för 

att söka i olika databaser. Sökorden bestod av CSR, environmental sustainability och circular 

economy, för att nämna några. För att välja ut relevanta artiklar lästes inledningsvis rubrik 

och abstrakt vilket klargjorde om de var användbara för arbetet. Detta ledde till vårt urval av 

artiklar som senare granskades noggrant. En stor del av teorin är uppbyggd av litteratur i form 

av böcker och miljörapporter från naturvårdsverket. 

2.1.2 Kvalitativ metod 

I valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod har vi valt att använda oss av den kvalitativa. 

Kvalitativ metod går ut på att beskriva ett fenomen i dess kontext och att man befinner sig i 

den verklighet som analyseras. Kvantitativ metod, förutsätter däremot att det man undersöker 
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kan mätas i siffror (Justensen & Mik-Meyer, 2011). Kvalitativ data är motiverade 

redogörelser där olika orsaker till fenomen kan klargöras. Metoden är många gånger 

övertygande för den som tar del av studien (Miles & Huberman, 1984). 

 

Den kvalitativa metoden lämpar sig bättre för oss då vi söker djupare förståelse för det 

specifika fenomenet, att utforma miljöpolicy och miljömål. Detta fenomen går inte att mäta i 

kvantitativa termer. I den kvalitativa metoden kan data samlas in genom bland annat 

intervjuer och observationer. För att kunna besvara den första forskningsfrågan har vi valt att 

utföra semistrukturerade intervjuer med två företag, som besitter kunskap om och erfarenhet 

av att bedriva ett miljöarbete. Vidare har vi även valt att löpande genomföra ett flertal kortare 

semistrukturerade intervjuer med personer i olika roller inom koncernen som studerats. Enligt 

Patton (2002) syftar semistrukturerade intervjuer till att få respondentens perspektiv på 

verkligheten. Intervjuerna utförs genom att frågor ställs upp i ett antal teman med underfrågor 

(se bilaga 5 & 6). På så sätt ges möjlighet till vidareutveckling av frågorna. Genom att ställa 

öppna frågor vill man att personen i fråga ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av 

den som ställer frågorna. När personen får tala fritt finns en större chans att få användbar 

information som inte hade framkommit om frågorna varit mer riktade. Nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenten kan övergå till att tala om annat än det tänkta 

ämnet (Patton, 2002). För att ta fram relevanta teman att grunda våra intervjuer på har vi 

utgått från de teorier som använts i arbetet. Utifrån dessa teman har vi vidare anpassat 

frågorna till det specifika företaget som intervjuades. 

 

Vi anser att det finns vissa begränsningar i hur mycket man kan få ut av intervjuerna. Ett 

problem som vi ser är intervjuernas tidsbegränsning, som kan leda till att alla frågor inte 

hinner ställas eller att det inte finns tillräcklig tid till utveckling av svaren. Vi upplevde dock 

inga problem med att få respondenterna att hålla sig till ämnet. För att få bättre förståelse för 

fenomenet man studerar kan, enligt Patton (2002), direkt medverkan eller observationer av 

fenomenet vara att föredra. Data från observationer samlas in genom att forskaren spenderar 

tid på plats och interagerar med omgivningen som studeras (ibid). Vi har utfört deltagande 

observationer på plats hos ett av bolagen i koncernen. Under ett antal dagar har vi arbetat med 

uppdraget hos dem, vilket har medfört att vi fått en insyn i verksamheten. Kombinationen av 

semistrukturerade intervjuer och observationer har givit oss företagets bild av verkligheten 

samt möjligheten att kunna bilda oss en egen uppfattning. 
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2.1.3 Forskningsansats 

För en kvalitativ analys finns två traditionella förhållningssätt, deduktion och induktion. En 

deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från existerande teori och insamlad data analyseras 

för att pröva teoriernas gångbarhet. Den induktiva ansatsen går ut på att från insamlad data 

härleda slutsatser och eventuellt generera ny teori. Ytterligare ett förhållningssätt som 

utvecklats är abduktion, vilket beskrivs som en kombination mellan deduktion och induktion 

där man skiftar mellan de olika ansatserna (Patton, 2002). 

 

För att kunna uppfylla studiens syfte har vi valt att använda en abduktiv ansats. Detta har vi 

gjort genom att i empirin söka bekräftelse för befintliga teorier i fastställandet av lämpliga 

miljömål för små och medelstora företag, vilket vi klassificerar som deduktion. För att 

uppfylla syftet för koncernens räkning har vi genom insamlad data dragit slutsatser som 

genererat ett resultat av värde för koncernen, vilket har drag av det induktiva 

förhållningssättet. Den modell vi utvecklat som stöd i framtagandet av policy och mål, ses 

också som en del av induktionen. Genom att angripa arbetets syfte på detta sätt sker en 

växling mellan deduktion och induktion. 

2.1.4 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är information som insamlats direkt från källan. Fördelen med sådana data är att 

den är anpassad för ett specifikt syfte. Nackdelen är att insamlingen av data kan vara både 

tids- och resurskrävande. Data som insamlats av andra än forskarna själva benämns 

sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är att den egna forskningen kan stödjas av 

befintliga teorier samt att upptäcka om teorier inom området saknas. Nackdelen med sådana 

data är att den har samlats in för att användas i ett annat syfte än vad studien avser behandla. 

Ett annat problem som kan uppstå vid användning av sekundärdata är att bedöma dess 

tillförlitlighet (Jacobsen, 2012). 

 

Primärdata har använts i studien i form av semistrukturerade intervjuer och observationer. 

Eftersom intervjufrågorna baserades på våra frågeställningar och teorier är den insamlade 

datan anpassad för studiens syfte. De sekundärdata som använts är vetenskapliga artiklar, 

böcker, myndighetsföreskrifter, lagstiftning samt ramverk. För att förbereda oss inför 

intervjuerna har företagens respektive hemsidor studerats. Det ena företaget har även försett 

oss med en miljörapport som sammanställts för verksamhetsåret 2016 samt ett 
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koncessionsbeslut. Av koncernen som studerats har vi fått ta del av företagsspecifik statistik 

och verksamhetsbeskrivningar. 

2.1.5 Urval 

Jacobsen (2012) beskriver att det i en studie är svårt att kunna undersöka en hel population 

och därför måste ett urval göras. I kvalitativa metoder är det vanligt att endast en liten del av 

verkligheten undersöks eftersom metoden ofta är både tids- och resurskrävande. Urvalet har 

därför stor betydelse för studiens giltighet. I kvalitativa undersökningar är inte antalet 

respondenter det centrala utan snarare relevansen i den informationen de kan ge i förhållande 

till studiens syfte. Urvalet är på så sätt styrt av syftet.  Ett viktigt urvalskriterium är att välja ut 

respondenter som kan ge betydande information om ämnet, exempelvis personer som besitter 

god kunskap om det undersökta fenomenet. Problematiken med ett sådant urvalskriterium 

beskrivs vara att man först måste ta reda på hur bra informationskälla respondenten är. Ett 

annat kriterium beskrivs som “bredd och variation”. Med detta menas att respondenter som 

representerar olika delar som är relevanta för studien väljs ut (Jacobsen, 2012). 

 

Vi har själva valt vilka och hur många företag och personer som intervjuats. Den första 

intervjun utfördes med miljöchefen på Kalmar Öland Airport. Vårt val grundade sig på att det 

är ett företag som ligger i framkant gällande miljöarbete i närområdet, och att de dessutom har 

en dedikerad miljöansvarig. På så vis ansåg vi att de skulle kunna bidra till att svara på vår 

första frågeställning, som behandlar miljöarbetets utformning generellt. Att företaget inte 

verkar i samma bransch som den studerade koncernen ansågs därför inte vara en nackdel. Den 

andra intervjun utfördes med en miljökonsult från Envicon i Kalmar, för att bidra med 

ytterligare material till att besvara första frågeställningen. Tanken var att en miljökonsult 

skulle kunna bidra med ett perspektiv utifrån, då hon arbetar med många olika företag. Vi var 

intresserade av att få hennes professionella bild av hur man som konsult kan bistå företag i sitt 

miljöarbete. Att intervjuer med fler företag inte utförts kan kritiseras, men vi anser att de 

intervjuobjekt som valts ger oss två betydelsefulla infallsvinklar att bygga analysen på, en 

intern och en extern. Eftersom miljöarbetet ser olika ut bland olika företag och branscher 

avsåg vi finna utgångspunkter att bygga miljöarbetet på, vilket vi ansåg att dessa intervjuer 

väl uppfyllde. Vi anser därmed att vi fått fram relevant information i och med vårt val av 

respondenter. 
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Valet att studera en specifik koncern hade sin grund i att vi önskade arbeta med ett praktiskt 

problem. Vi kom fram till att vi ville arbeta mot ett företag och började därför fundera kring 

vilken bransch som hade lämpat sig. Vi beslutade att inrikta oss på ett tillverkande företag där 

miljön spelar en viktig roll. Då vi tidigare under utbildningen skrivit ett arbete om ett företag 

med stort miljöfokus kontaktade vi dem för att fråga om intresse fanns från deras sida. Kort 

därefter bokades ett möte för att presentera vår idé. I samråd med dem kom vi fram till vad vi 

skulle kunna bistå koncernen med. Ett sådant samarbete var välkomnade då det låg rätt i tiden 

för dem. För vår del lämpade sig koncernen väl för vad vi avsåg inrikta vårt arbete på. 

2.1.6 Aktionsforskning 

Vi har valt att använda aktionsforskning för att ta fram en lösning på ett praktiskt problem hos 

koncernen. Aktionsforskning utförs ofta av, eller tillsammans med medlemmar av en 

organisation. Forskningen syftar till att lösa praktiska problem inom organisationen som 

skulle innebära en effektivisering för verksamheten. Forskningen lämpar sig väl när 

förändring är önskvärt. Syftet kan också vara att öka kunskapen, både för organisationen och 

för forskaren. Som forskare måste man praktiskt vara delaktig i det som undersöks. Att samla 

in data och göra efterforskningar kan se olika ut beroende på vad som undersöks. 

Aktionsforskningen utgör en koppling mellan forskning och tillämpning (Herr & Anderson, 

2005). 

 

Aktionsforskningen lämpar sig väl för arbetet att utforma miljöpolicy och mål för koncernen 

eftersom det är en process som bör utföras på plats. Vårt mål med forskningen var att dels öka 

vår kunskap och dels bidra till ökad kunskap för koncernen. Den modell vi utvecklat för 

arbetsprocessen att ta fram policy och mål, har tillämpats i aktionsforskningen. Första steget 

var att sätta oss in i verksamheten för att skapa en grundläggande förståelse för 

organisationen. Av personalen fick vi inledningsvis en övergripande presentation av 

verksamheten. Utöver detta har vi även gjort ett studiebesök hos ett av de tillverkande bolagen 

i koncernen. Nästa steg var att uppmärksamma vilka behov verksamheten hade. Vi har i 

samarbete med personal från koncernen tittat på möjliga områden att utveckla miljöarbetet 

inom. När vi upplevde att vi hade tillräcklig information och kunskap om koncernen och dess 

behov, sammanställde vi ett förslag till miljöpolicy och miljömål. Förslaget presenterades 

därefter för representanterna för koncernen som fick möjlighet att ge respons. Efter att utfört 

en mindre förändring i målformuleringen som efterfrågats, lämnades färdigställd policy, mål 

samt beräkningsmallar över till koncernen. 
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2.2 Kvalitetsdiskussion 

2.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan med ett annat ord förklaras som tillförlitlighet. Det handlar om att andra ska 

kunna följa undersökningens metod och på så sätt komma fram till samma resultat. Kriteriet 

för reliabiliteten innebär att resultaten inte ska vara beroende av tillfälliga förhållanden 

(Justensen & Mik-Meyer, 2011). Reliabiliteten beror på hur väl undersökningen utförts. De 

faktorerna som är avgörande kan exempelvis vara om ledande frågor ställts, om korrekta 

anteckningar förts samt om respondenten påverkats av den som utfört intervjun (Jacobsen, 

2012). 

 

De två intervjuerna som utförts, i syfte att besvara den första forskningsfrågan, har spelats in 

och därefter transkriberats. Detta beslut togs för att stärka studiens tillförlitlighet då det 

möjliggör att ingen information förbises. Dessutom fördes anteckningar under båda 

intervjuerna för att säkerställa att informationen inte skulle gå förlorad vid tekniska problem 

med inspelningen. Vi har försökt att inte ställa ledande frågor till respondenterna för att 

minimera risken för ett vinklat resultat. De intervjuer som utförts löpande hos koncernen har 

inte spelats in. Vi är medvetna om att viss kritik kan riktas mot detta, men ser inte det som ett 

problem eftersom vi arbetat på plats. I och med det har vi haft möjlighet att ställa frågor efter 

hand för att försöka få en tydligare bild i olika resonemang. Dock kan det finnas svårigheter 

att upprepa undersökningen hos företaget då frågorna som ställs blir beroende av i vilken 

situation de ställs. Andra personer hade möjligtvis sett situationen ur ett annat perspektiv och 

därmed ställt andra frågor, som fått andra svar till följd. Detta leder till svårigheter beträffande 

bedömningen av metodens tillförlitlighet (Trost, 2010). 

2.2.2 Validitet 

Validitet kan beskrivas som giltighet. Traditionellt har validitet beskrivits som förmågan att 

mäta det som avsetts mätas (Cronbach & Meehl, 1955). Studiens resultat bör med andra ord 

åskådliggöra forskningsfrågan. Det empiriska materialet som samlats in bör på så sätt vara 

pålitligt och representativt för studien syfte (Justensen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuerna som 

utförts har vi gjort med personal som är väl insatta i verksamheten, vilket vi anser vara 

pålitligt material att basera empirin på. Eftersom vi dessutom varit på plats hos koncernen har 

personalen varit delaktiga i processen och vi har fått möjlighet att göra egna observationer. Vi 

har försökt att ha ett objektivt förhållningssätt till koncernen och därmed bidra med ett externt 
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perspektiv. Klein & Myers (1999) beskriver att det är svårt att inte låta egna värderingar 

påverka resultat. Även om forskarna försöker att göra en så objektiv studie som möjligt så 

påverkas resultatet ofta omedvetet av detta. Vi anser att studien har lyckats mäta det som 

avsetts mätas genom att besvara forskningsfrågorna. Dock är vi medvetna om att validiteten 

för studien hade kunna stärkas om den modell vi utvecklat applicerats på fler företag. Med 

detta menar vi att generaliserbarheten i tillämpningen av modellen hade ökat. Vårt syfte var 

dock inte att kunna dra slutsatser för en hel population, utan snarare att finna ett lämpligt 

tillvägagångssätt för små och medelstora företag som kan användas i praktiken. 

2.2.3 Källkritik 

Thurén (2013) tar upp ett antal kriterier för de källkritiska principerna. För det första är det av 

stor vikt att källan är äkta och trovärdig. Vidare är tidsaspekten central. Den tid som förflutit 

sedan källan publicerats bör tas i beaktande. Ju längre tid som passerat desto viktigare är det 

att ha ett kritiskt förhållningssätt. I övrigt beskrivs att källan ska vara oberoende och inte ge en 

förvrängd bild av verkligheten (Thurén, 2013). 

 

För att minska subjektiviteten i studien har vi försökt att genomgående under arbetets gång ha 

ett kritiskt förhållningssätt. Beträffande de teoretiska källorna har en bedömning gjorts kring 

dess trovärdighet. För att öka tillförlitligheten har vi valt att använda oss av olika sorters 

källor såsom böcker, vetenskapliga artiklar och Internetkällor. Då vi är medvetna om att 

trovärdigheten hos Internetkällor kan vara ifrågasatt har vi valt att till stor del använda oss av 

sådana innehållande lagar, promemorior och andra skrifter från myndigheter. Trots att det inte 

är fråga om vetenskapliga skrifter så bedömer vi dem som trovärdiga. Risken att dessa källor 

skulle ge en förvrängd bild av verkligheten anser vi vara liten. Vi är medvetna om att 

rapporterna från Naturvårdsverket är framtagna vid millenniumskiftet, men anser ändå att de 

är högst relevanta eftersom rapporterna publicerades i samband med att de nationella 

miljökvalitetsmålen togs fram. Rapporterna belyser företagens möjligheter och svårigheter i 

arbetet med att bidra till att uppnå dessa mål, samt olika tillvägagångssätt för att utveckla ett 

miljöarbete. Denna arbetsgång känns fortfarande aktuell och användbar. 

2.2.4 Etiska aspekter 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att en svårighet som kan uppstå i samband med 

intervjuer är att få respondentens samtycke till att delta i studien. Genom att mer detaljerat 
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förklara studiens syfte och hur det insamlade materialet senare kommer användas kan 

problemet förebyggas. Att bedöma hur mycket information personen ska få ta del av innan 

intervjun kan i vissa fall vara problematiskt. Med för mycket information kan 

intervjupersonen vinkla sina svar eller undanhålla fakta som denne inte upplever bidrar till 

studiens syfte. En viktig aspekt är samtycke, vilket innebär att respondenten måste upplysas 

om att deltagande är frivilligt. Även om respondenten vill ställa upp på en intervju, är det inte 

säkert att denne vill att företagets och enskilda personers namn ska publiceras. Det är därför 

av stor vikt att den som utför intervjun frågar respondenten om detta. Om studiens resultat kan 

komma att publiceras är det av vikt att personen är införstådd med detta (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Alla som deltagit i studien har blivit informerade om arbetets syfte och uttryckt vilja att 

samarbeta med oss. För att undvika vinklade svar har vi valt att endast ge respondenterna en 

kortfattad beskrivning av studiens syfte och frågeställningar. Vi har, av samma anledning, valt 

att inte skicka frågorna till dem innan intervjutillfället. Respondenterna har frivilligt ställt upp 

på att bli intervjuade. Vi har fått deras medgivande att presentera företagets identitet i arbetet 

och att de intervjuade personernas namn samt befattning uppges. De har även blivit erbjudna 

möjligheten att läsa igenom arbetet för godkännande innan det publiceras.  

  



 - Teoretisk referensram - 

16 
 

3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge en ökad förståelse inom ämnesområdet miljömässig hållbarhet. 

Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det inledande avsnittet presenteras generella teorier, som 

behandlar möjliga tillvägagångssätt att utforma miljöarbete. Vidare presenteras i det andra 

avsnittet teorier som behandlar specifika miljömässiga områden för tillverkningsindustrin, 

som avses vara tillämpliga för Böta Kvarn-gruppen. I det sista avsnittet belyses hur teorierna 

relaterar till varandra samt dess vidare tillämpning.  

 

 

3.1 Miljömässig hållbarhet - En teoretisk inblick   
 

Om jordens resurser fortsätter att konsumeras i samma takt som tidigare skulle det, enligt FN, 

vid år 2030 behövas två gånger jordens resurser för att täcka dessa behov. Vid år 2050 

beräknas det krävas tre gånger jordens resurser (Bonciu, 2014). Hållbarhet innebär att jordens 

resurser måste användas på ett sätt som ser till att den mänskliga välfärden bevaras eller till 

och med förbättras för kommande generationer (Kennedy, 2007). 

 

Miljömässig hållbarhet fokuserar på att minimera skadlig miljöpåverkan och att bevara 

jordens naturresurser. Detta kan ske genom att exempelvis minska föroreningar, utsläpp och 

avfall (Swaim, Maloni, Napshin & Henley, 2013).   

 

Gierow, Nilén & Altner (2001) beskriver ett antal aspekter som måste tas hänsyn till för att 

uppnå en långsiktig miljömässig hållbar utveckling. Användningen av ändliga resurser måste 

minimeras. Det är dock av stor vikt att användandet av förnybara resurser inte är större än 

nybildandet. Utsläpp av ämnen som är svårnedbrytbara måste upphöra för att farliga 

restprodukter inte ska hamna i naturen. I övrigt måste förutsättningarna för naturens kretslopp 

bevaras (Gierow et. al., 2001). 

 

Blowfield & Murray (2011) beskriver att miljömässig hållbarhet medför tre stora utmaningar 

för företagen, som de måste bemöta. Den första går ut på att företagen idag, måste 

kompensera för tidigare agerande som skett på bekostnad av miljön. Den andra handlar om att 

möta dagens förväntningar och behov, med en minimal miljöbelastning. Den sista utmaningen 
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går ut på att tillgodose framtida generationers behov och rättigheter (Blowfield & Murray, 

2011). 

3.1.1 Tillvägagångssätt för miljöarbete 

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål, tillsammans med ett antal delmål, för ett 

hållbart samhälle. Dessa mål anger en riktning för långsiktigt miljöarbete för hela samhället. 

Olika aktörer bör således ha kännedom om vilka förändringar som krävs för att nå 

miljökvalitetsmålen. Näringslivet har en betydande roll i miljöförbättringsarbetet. Möjligheten 

att bidra till att målen uppnås är kopplat till att miljöeffektiva produkter ersätter sämre 

alternativ. Med miljöeffektiva produkter menas produkter som förbrukar så lite resurser som 

möjligt samt ger upphov till minimalt med föroreningarna under hela livscykeln. För att 

uppnå dessa miljömässiga effekter är det viktigt att konsumenterna är medvetna och 

efterfrågar produkterna. Bland större företag är det vanligare att ha ett strukturerat miljöarbete 

än bland de mindre företagen. Stora företag riskerar i större utsträckning att granskas av 

miljömyndigheter och att uppmärksammas i media. På större marknader är det också 

vanligare att kunderna ställer miljörelaterade krav på företagen och dess produkter. Det finns 

därför en risk att de mindre företagens miljöarbete får en lägre prioritet. En annan förklaring 

kan vara att det för de små företagen saknas lämpliga metoder och arbetsverktyg för ett 

miljödrivet företagande (Naturvårdsverket, 1999a). 

 

Gierow et. al. (2001) förklarar att det i ett inledningsskede av ett miljöarbete är viktigt att 

upprätta en miljöpolicy. Miljöpolicyn kan exempelvis visa företagets avsikt med miljöarbetet, 

laguppfyllelse, strävan mot ständig förbättring samt hur negativ miljöpåverkan förebyggs. 

Naturvårdsverket samt Gierow et. al.  beskriver ett generellt tillvägagångssätt för hur företag 

kan utveckla ett miljöarbete. Först kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och dess 

miljöaspekter värderas. Miljöaspekterna rangordnas för att utröna vilka miljösatsningar som 

är mest betydande samt se vilka förbättringar som kan ske. Miljöarbetet konkretiseras sedan 

genom målformulering. Målen bör fastställas för en viss tidsperiod samt vara av både 

övergripande och detaljerad karaktär. Målen skulle kunna behandla exempelvis miljöanpassad 

produktutveckling, effektivare transporter, bättre avfalls- och kemikaliehantering samt 

energibesparingar. Som stöd för företagen vid identifiering av dess miljöpåverkan, kan de 

nationella miljökvalitetsmålen användas. Det är viktigt att företagen synliggör sitt miljöarbete 

för att informera olika aktörer. Information bör därför finnas tillgänglig för omvärlden att ta 

del av, exempelvis i form av miljöredovisning, policydokument och produktinformation. För 
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att bedriva ett effektivt miljöarbete krävs en tydlig organisation som förbättrar möjligheten till 

långsiktiga beslut. Ett miljöledningssystem kan fungera som ett ramverk för arbetet (Gierow 

et. al., 2001; Naturvårdsverket, 1999a). För mindre företag beskriver Naturvårdsverket att ett 

certifieringssystem dock kan innebära alltför stora kostnader men systematiken kan ändå 

lämpa sig för det mindre företaget, då de kan ha användning av vissa utvalda delar 

(Naturvårdsverket, 1999a). 

 

Det är viktigt att företag med jämna mellanrum följer upp de aktiviteter som innebär en 

belastning för miljön för att kunna minska miljöpåverkan. För att kontrollera miljöarbetet kan 

en miljörevision genomföras. Utifrån den är det möjligt att ta fram åtgärder för hur 

miljöpolicy och mål ska uppnås. Instruktioner, manualer och checklistor är användbara 

hjälpmedel både i miljöarbetet och i dess uppföljning. För att organisera miljöarbetet är det av 

stor vikt att ansvar och resurser fördelas så att det är tydligt hur arbetet ska ske och vem som 

gör vad. Beträffande olika produkters miljöpåverkan kan det vara bra att använda sig av 

livscykelanalyser. Med en sådan beräknas produktens totala miljöpåverkan, från råvara till 

avfall (Gierow et. al., 2001). 

 

3.1.2 Miljöledningssystem - ISO 14001 

Sedan mitten av 1990-talet har intresset för miljöledningssystem ökat bland företag. Detta 

beskriver Zobel (2009) i sin forskningsrapport som en följd av att miljöarbete började 

betraktas mer som en intern strategi. De flesta företags miljöledningssystem baseras på ISO 

14001, som är en internationell standard. Certifiering sker genom att en oberoende 

organisation bekräftar att miljöledningssystemet som används i företaget uppfyller 

standardens krav. ISO 14001 utvecklades på 1990-talet för att användas inom industriföretag 

men har på senare tid blivit allt mer populärt även inom andra branscher. I rapporten står 

skrivet att definitionen för miljöledningssystem enligt ISO 14000 är en ”del av en 

organisations ledningssystem som används för att utveckla och införa organisationens 

miljöpolicy och för att hantera dess miljöaspekter” (Zobel, 2009, s.1). För att uppfylla kraven 

i standarden måste företagets miljöpolicy innehålla åtaganden om ständig förbättring av deras 

miljöprestanda. Rent praktiskt innebär implementering av ISO som miljöledningssystem i 

regel att en miljöutredning måste genomföras innan arbetet kan inledas. I en sådan utredning 

identifieras först företagets miljöaspekter. Sedan utformas en miljöpolicy och miljömål med 

tillhörande handlingsplaner fastställs. Därefter byggs ett system baserat på skriftliga rutiner 
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och instruktioner som ska hjälpa till att effektivt styra och påverka de aspekter som har störst 

påverkan på miljön. Revisioner sker regelbundet för att kontrollera effektiviteten i systemet 

samt åtaganden i miljöpolicy och miljömål. Årligen behöver ledningen göra utvärderingar av 

miljöledningssystemet för att säkerställa dess effektivitet och lämplighet (Zobel, 2009). 

3.1.3 Utgångspunkter för miljömål  

Enligt ISO 14001 definieras mål som “resultat som ska uppnås”. Målen kan vara strategiska, 

taktiska eller operativa. Ett mål kan vara inriktat på olika ämnesområden såsom exempelvis 

yttre miljö och arbetsmiljö. Vidare ska enligt standarden miljömålen vara förenliga med 

verksamhetens miljöpolicy (ISO 14001:2015). 

 

Naturvårdsverket beskriver i en rapport att mål som sätts upp bör vara enkla för människor att 

ta till sig och formulerade kort på ett sätt som ger slagkraft. Miljömålen bör vara ett fåtal 

mätbara mål som är tydligt definierade för att undvika olika tolkningssätt eller funderingar 

kring dess innebörd (Naturvårdsverket, 1999b). 

 

Naturvårdsverket har i en rapport (1999a) gjort en bedömning av vilka miljökvalitetsmål som 

är relevanta för företag inom industrisektorn. Dessa presenteras nedan: 

 

 Begränsad klimatpåverkan - Energisektorn är den sektor som ger störst upphov till 

koldioxidutsläpp i Sverige. Utöver koldioxidutsläppen orsakar dessa företag utsläpp av 

andra växthusgaser såsom lustgas, metan och kadmium. Reducering av energisektorns 

utsläpp kan ske på flertalet sätt. Från producenternas perspektiv kan det innebära ökad 

effektivitet i energiomvandlingsprocessen, möjlighet att välja mer miljövänliga 

energikällor eller förbättra reningen av utsläppen. Från konsumentens perspektiv kan 

det ske genom minskning eller effektivisering av energiförbrukningen 

(Naturvårdsverket, 1999a). 

 

 Giftfri miljö - Målet går ut på att minska användningen och utsläppen av kemikalier. 

Industrisektorn står inför en svår uppgift då miljöfarliga ämnen behöver fasas ut och 

ersättas med ämnen som medför mindre negativ påverkan på miljön (ibid). 

 

 Bara naturlig försurning - Detta mål innebär att alla samhällets sektorer måste arbeta 

med att minska utsläppen av ämnen som försurar miljön. Dessa ämnen består främst 
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av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Industrin står för en stor del av 

svaveldioxidutsläppen (ibid). 

 

 Ingen övergödning - Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot havsmiljön. 

Orsakerna till övergödningen är främst höga utsläppshalter av kväve och fosfor. Dessa 

ämnen sprids genom bland annat förbränning från industrin samt transporter (ibid). 

 

 Frisk luft - Målet går ut på att människor, djur och växter inte ska skadas av förorenad 

luft. Föroreningarna utgörs av kväveoxider, svaveldioxid och cancerframkallande 

partiklar. Industrin och tunga transporter bidrar till dessa luftföroreningar (ibid). 

 

Målen som ovan presenterats kan företagen i sin tur bygga vidare på i sina respektive 

miljöarbeten. Beroende på bransch kan andra miljökvalitetsmål också bli relevanta (ibid). 

 

3.2 Teorier specifika för tillverkningsindustrin 

3.2.1 Förnybar energi 

Växthusgaserna är ett allvarligt problem för världen. Åtgärder måste därför vidtas då 

växthuseffekten utgör ett stort miljöhot. Problemet består i stor uträckning av användningen 

av fossila bränslen. Koldioxiden som bildas vid förbränningen av de fossila bränslena samlas i 

atmosfären, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Det finns därför ett stort behov 

av energieffektivisering och energikonvertering. I Sverige arbetar man med att minska 

användningen av fossil energi. De fossila bränslena ersätts i större utsträckning av bioenergi 

för att minska nettoemissioner, främst i form av koldioxid. Försurning och övergödning kan 

också mildras vid omställning till bioenergi, då utsläppen av svaveldioxid är betydligt mindre 

än vid förbränning av olja. Bioenergin är koldioxidneutral, vilket innebär att den mängd 

koldioxid som släpps ut vid förbränning tas upp av den nybildande biomassan igen (Boverket 

& Naturvårdsverket, 2000). Biomassa är material med biologiskt ursprung såsom exempelvis 

trädbränsle, halm eller vass. Materialet kan vara av ursprunglig form alternativt som pellets 

eller flis (Gierow et. al., 2001). Pellets erhålls genom restprodukter som uppkommer vid 

utvinning av råvara för skogsindustrin. Den består av hoppressade biprodukter från trä- och 

skogsförädling såsom sågspån och bark (Nationalencyklopedin, 2017). 
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De förnybara energislagen möjliggör kretsloppsanpassning då energin kommer från källor 

som hela tiden förnyas. Sverige har goda möjligheter att använda dessa energislag, främst i 

form av biobränslen från skogen men även från vatten och vind. Nyttjande av bioenergi från 

skogen har ökat de senaste decennierna. Att använda inhemska bränslen leder till minskad 

miljöbelastning i form av kortare transporter (Boverket & Naturvårdsverket, 2000). 

Användningen av förnybara resurser får dock inte vara större än nybildandet. Detta kan 

exempelvis innebära att nyttjande av biomassa inte får ske i snabbare takt än den skog som 

nybildas (Gierow et. al., 2001). Zhang (2016) uttrycker att biomassa är den mest potentiella 

av de förnybara energikällorna. Detta på grund av att andra källor såsom vindkraft eller 

solceller är begränsade då inte finns i flera former. Bioenergi däremot beskrivs vara den enda 

förnybara energin som kan användas i gas-, vätske-, eller fast form. På så sätt kan bioenergi 

ersätta den fossila energin och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser (Zhang, 2016). 

3.2.2 Koldioxidreducering 

Naturvårdsverket (1996) diskuterar i en rapport kostnadseffektiva åtgärder för att minska 

koldioxidutsläppen inom energi- och transportsektorn. Det finns en mängd åtgärder för att 

minska koldioxidutsläppen. En viktig faktor att ta i beaktande är dock att åtgärder som görs 

ska vara effektiva ur ett kostnadsperspektiv. Med effektivitet menas då årlig kostnad per årlig 

utsläppsreduktion. En åtgärd inom energisektorn som beskrivs vara lönsam inom en kort 

tidsram är installation av träpelletsbrännare, istället för oljepanna. Bränslebyte, exempelvis 

från bensin till etanol, skildras som en åtgärd som leder till lönsamhet inom ett längre 

tidsperspektiv inom transportsektorn. Det beskrivs att företagen bör ställa kostnader för att 

reducera koldioxidutsläppen mot utgifter för koldioxidskatten. Detta för att ge en bild av hur 

mycket företag kan investera i koldioxidreduceringar utan att det ger negativa ekonomiska 

konsekvenser (Naturvårdsverket, 1996). 

 

Beräkning av koldioxidutsläpp 

För att beräkna mängden utsläpp av växthusgaser kan emissionsfaktorer användas. 

Emissionsfaktorn anger mängden utsläpp per använd mängd bränsle. Emissionsfaktorn för 

exempelvis eldningsolja 1 (Eo1) är 288 kg/MWh och för gasol 259 kg/MWh. 

Naturvårdsverket (2017) publicerar nationella genomsnitt för olika 

bränsleförbränningsaktiviteter. Beräkningen för utsläpp bygger på att man multiplicerar 
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bränsleförbrukningen med bränslets värmevärde samt dess emissionsfaktor. Följande formler 

kan användas vid beräkningen: 

 

 

      Formler 1. Beräkning av klimatutsläpp (Naturvårdsverket, 2017). 

 

3.2.3 Cirkulär ekonomi inom industrisektorn 

Trots att begreppet endast är några år gammalt är den cirkulära ekonomin enligt Jawahir & 

Bradley (2016) idag inte bara en möjlighet, utan en nödvändighet för en hållbar utveckling. 

Cirkulär ekonomi ses som en lösning för att tillgodose både ekonomisk tillväxt och skydd av 

miljön. Med cirkulär ekonomi menas då att sådant som, enligt den traditionella linjära 

modellen ansågs vara förbrukat, ses som en tillgång vid produktion av nya föremål. Målet är 

en framtid där inget slängs och där produkter i slutet av sitt primära användningsområde ska 

återanvändas eller återvinnas. Problemet uttrycks vara att få det att fungera i praktiken, då 

företagens möjlighet till implementering av cirkulär ekonomi ofta är begränsad. En svårighet 

är att informationen kring hur det går till i verkligheten är knapp. För att underlätta för 

företagen kan därför den cirkulära ekonomin ses som en sluten cirkel av material som 

återanvänds eller återvinns om igen och på så sätt får materialet fler produktlivscykler. 

Tanken med den slutna cykeln är att inget material ska gå till spillo, vilket i praktiken skulle 

innebära ett minskat behov av råmaterialanvändning (Jawahir & Bradley, 2016). 
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Figur 1. Den cirkulära ekonomin (Bonciu, 2014). 

 

Ökad miljömedvetenhet har drastiskt satt press på aktörerna inom industrisektorn. Den 

cirkulära ekonomin inom industrin går ut på att optimera materialcykeln, från råmaterial till 

slutprodukt och avyttring. Inom produktionen läggs fokus på renare produktion, genom 

exempelvis reducering av avfall och utsläpp. Material byts ut för att minska användning av 

energi och vatten. Återvinning inom industrin innebär att förbrukade produkter tas tillvara och 

används i produktionen för att tillverka nya produkter. De förbrukade produkterna kan 

exempelvis tas isär, rengöras, inspekteras, sorteras, repareras och återmonteras (Lieder & 

Rashid, 2016). 

 

Stålåtervinning 

Järn- och stålindustrin står för 6,7 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket motsvarar 

31 procent av utsläppen från industrisektorn. För att bidra till det globala målet “begränsad 

klimatpåverkan” är det därför av stor vikt att utsläppen från järn- och stålindustrin minskas. 

Detta kräver dock en modernisering och effektivisering av industrin samt större andel 

användning av återvunnet stål (Shatokha, 2016). Detta syftar till att dels öka effektiviteten i 

anläggningarna för skrotbearbetning men också till att förenkla återanvändningen av 

materialet genom bättre produktdesign. Dessa förbättringar skulle med tiden innebära ett 

reducerat behov av att använda råmaterial i stålproduktionen (Broadbent, 2016). I artikeln av 

Shatokha beskrivs dessutom, att forskarna Pauliuk et. al., (2013) ser en möjlighet att 

producera upp till 50 procent genom återvunnet stål vid år 2050 (Shatokha, 2016). 
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Tillverkningen av stål kräver järnråvara, vanligast malm. Stål är en legering där 

legeringsämnet mestadels utgörs av kol. Mängden kol varierar beroende på stålets egenskaper. 

När tillverkningen sker från råvaran kallas det primär produktion. Koldioxidutsläpp är 

oundvikligt vid primär stålproduktion då fossila bränslen används i tillverkningen för att 

avskilja järnet från oxiden, så kallad reducering. Fossila bränslen används även i hela 

tillverkningsprocessen som energikälla. Produktion från återvunnet stål benämns sekundär 

produktion. Den konsumerar mindre energi och släpper därmed ut mindre koldioxid i 

jämförelse med den primära produktionen (ibid). 

 

Broadbent (2016) beskriver i en artikel att stålindustrin är en integrerad del inom den 

cirkulära ekonomin globalt. Stål som material har många fördelar när det kommer till 

återvinning och återanvändning, något som är grundtankarna inom cirkulär ekonomi. Stålet är 

100 procent återvinningsbart och materialet som återvinns har en fortsatt god kvalitet, vilket 

innebär att det kan ersätta stål som råvara.  I dagsläget är dock efterfrågan högre än den 

mängd stål som återvinns. Användning av råmaterial vid produktion blir därför oundvikligt. 

Att stål inte återvinns i högre utsträckning beskrivs bero på materialets goda kvalitet, som 

leder till att det tar lång tid innan det återvinns och återanvänds i andra produkter. En fördel 

med att återvinna stål är att det är kostnadseffektivt i jämförelse med primär produktion. 

Ytterligare en fördel med stål ur ett cirkulärt perspektiv är att det har ett betydande 

ekonomiskt värde, eftersom det konstant finns en efterfrågan. Detta leder till att incitamenten 

för återvinning ökar (Broadbent, 2016). 

3.2.4 Miljöaspekter inom tillverkande företag 

Transporter 

Transporter beskrivs enligt Gierow et. al. (2001) som den största orsaken bakom utsläpp av 

kväve- och koloxider samt kolväten. På grund av detta bör transportfordon med lägsta möjliga 

drivmedelsförbrukning och utsläppsmängder väljas. Elbilar eller hybridbilar är två sådana 

exempel. I övrigt är det av stor vikt att använda fordon vars motorer uppfyller högsta 

miljöklass. Vid val av drivmedel är det önskvärt att välja förnybara bränslen såsom biogas, 

etanol eller rapsmetylester (RME). Om denna möjlighet inte finns bör bensin eller diesel av 

bästa miljöklass användas. När det gäller externa transporter bör krav ställas även på dessa 

transportörer. I serviceanläggningar för fordonen ska oljeavskiljare finnas, så att restprodukter 
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från service, reparationer eller liknande tas om hand av ett godkänt avfallsbolag (Gierow, et. 

al., 2001). 

Kemiska produkter 

Gierow et. al. (2001) uttrycker att det vid val av kemiska produkter är viktigt att välja de som 

innebär minst miljöpåverkan. Den allmänna hänsynsregeln i Miljöbalken behandlar bland 

annat produktval. Där beskrivs Produktvalsprincipen vilken innebär att den som hanterar 

kemikalier är skyldig att ersätta den med ett mer miljövänligt alternativ, om ett sådant finns 

att tillgå. Produkter innehållande tungmetaller är sådana som i första hand bör bytas ut. Vid 

lackering av metaller är det viktigt att välja pulverlack då metoden inte bidrar till utsläpp av 

lösningsmedel. Vid användning av kemiska produkter är det i övrigt viktigt att tänka på att 

inte använda produkter som är starkare än nödvändigt samt att vara sparsam vid dosering. Då 

många kemiska restprodukter klassificeras som farligt avfall ska de också hanteras som 

sådant, vilket innebär att de ska lämnas till ett godkänt avfallsbolag. Användningen av 

kemiska produkter beskrivs ofta ske i onödigt stor omfattning. Därför kan företagens behov 

av kemikalier med fördel ses över (Gierow, et. al., 2001). 

 

3.3 Teoriernas relation och vidare tillämpning 

Teorierna har inledningsvis behandlat miljömässig hållbarhet för företag i allmänhet. Till en 

början har teorierna presenterats ur ett bredare perspektiv, för att sedan smalnas ned till att 

behandla mer konkreta områden. Att börja beskriva teorin ur ett brett perspektiv syftar till att 

ge en ökad förståelse för de mer specifika områden som senare följer. Teorierna förhåller sig 

till varandra på så sätt att den miljömässiga hållbarheten inkluderar miljöarbete. Miljöarbetet i 

sin tur innefattar miljöledningssystem, policy och mål.  

Teorierna som har presenterats i den andra delen har även de, behandlat miljömässiga 

områden, men specifikt för tillverkningsindustrin. Gemensamt för dessa teorier är att de alla 

beskriver möjliga förbättringsåtgärder med hänseende på miljön. 

All den teori som presenterats ämnar ligga till grund för förståelsen av det empiriska 

materialet samt för kommande analys. Utformandet av intervjufrågor har också baserats på de 

teoretiska delarna.  
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4. Empiri 

Detta kapitel är indelat i två avsnitt och syftar till att sammanställa informationen som 

erhållits från intervjuer och observationer. Det första avsnittet presenterar informationen 

som insamlats under två intervjuer med företag som har erfarenhet av att framställa 

miljöpolicy och miljömål. I det andra avsnittet presenteras det material som samlats in hos 

Böta Kvarn-gruppen, för att finna utgångspunkter för fastställande av policy och mål. 

 

 

4.1 Att arbeta med miljömässig hållbarhet 

4.1.1 Företagspresentationer 

Envicon är ett miljökonsultföretag som erbjuder tjänster inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 

Företaget har funnits sedan 2004 och har idag två anställda. Kontoret är beläget i Kalmar men 

de verkar över hela landet. Miljökonsulterna har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. 

Tjänsterna innefattar bland annat stöd i myndighetsfrågor, ledningssystem och 

miljöförbättrande åtgärder. Uppdragen sker främst hos företag inom tillverkningsindustrin 

men de hjälper även företag inom andra branscher (envicon, 2017). Mica Hofverhagen är 

anställd som konsult på Envicon och har tidigare arbetat som kvalitets- och miljöchef i ett 

medelstort företag inom fordonsindustrin. 

 

I Kalmar Öland Airports Miljörapport för verksamhetsåret 2016 beskrivs att företaget ägs av 

Kalmar kommun och bedriver flygplatsverksamhet. Flygplatsen har 45 anställda och 

trafikeras till största del av inrikesflyg. Under 2016 uppgick antalet passagerare till cirka 240 

000. Flygplatsens ambition är att bedriva ett aktivt miljöarbete och att miljömedvetenheten 

ska vara hög bland de anställda. Ola Herrloff arbetar som miljö- och säkerhetschef. Han har 

sedan 2011 varit ansvarig för miljöärendena inom verksamheten. 

4.1.2 Miljöarbete i praktiken  

Mica Hofverhagen på Envicon beskriver att hon ser det som en självklarhet att det ska finnas 

ett miljöarbete inom företag idag. Hon upplever att hennes synsätt delas av de flesta 

företagen. Ofta vill företagen visa att de strävar mot att deras negativa påverkan på miljön ska 

vara så liten som möjligt. Hon upplever också att det skett en förändring i hur miljöarbetet ser 
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ut inom företag generellt. Det kan delvis bero på att de fått hårdare krav på sig. Kommuner 

har även blivit flitigare när det gäller inspektioner och kontroller, något som Hofverhagen 

tycker är bra då det ofta ger företag den lilla knuffen de behöver. Generellt handlar det om 

okunskap snarare än ovilja i de fall då företag inte följer gällande lagar och regler för 

miljöarbete. De krav som finns är ibland svåra att hålla reda på, delvis på grund av de 

uppdateras kontinuerligt. Här beskriver hon en problematik, främst för småföretag. I dessa 

företag ligger ofta störst fokus på att sköta den dagliga verksamheten, skicka ut fakturor och 

betala löner till de anställda. För dem kan det därför vara svårt att känna till vilka lagar och 

regler som finns då de saknar både kunskapen och resurserna. Vidare berättar Hofverhagen att 

miljöarbete kan ses som en stor konkurrensfördel och att det därför är viktigt att kommunicera 

sitt miljöarbete utåt. Större företag som exempelvis Volvo ställer väldigt höga krav på sina 

underleverantörer. Dessa krav går i många fall ut på att företag måste vara miljöcertifierade 

för att överhuvudtaget få uppdragen, vilket för ett mindre företag kan tyckas vara hårt.  

 

Hofverhagen förklarar att det finns flera fördelar med att ta kontakt med en konsult i olika 

miljöfrågor. Detta gäller främst mindre företag där viljan ofta finns, men kunskapen inte 

räcker till. En fördel är exempelvis att kvaliteten på utförandet säkerställs. Att ta hjälp av en 

konsult ska innebära en trygghet. Det är dock viktigt att företagen själva är medvetna om 

vilket lagstiftning som gäller för just dem. För att underlätta för företagen i detta arbete 

erbjuder Envicon en tjänst i form av prenumeration på en laglista, där en uppdaterad version 

skickas ut två gånger per år. En av konsultbolagets styrkor är att de inte erbjuder en 

“paketlösning” för alla kunder. Istället tillhandahåller de skräddarsydda lösningar för 

företagens specifika behov. De utför på så sätt allt från mindre till större tjänster. 

 

För de företag som står i startgroparna att påbörja ett miljöarbete anser Hofverhagen att det är 

bra att fundera på vilken kunskap som finns inom organisationen. De som besitter stor 

kunskap har i regel inte samma behov av att ta hjälp av en miljökonsult. Hon betonar dock att 

det alltid är positivt att ta in någon som kan se saker med andra ögon samt komma med råd 

om vad som är bra att tänka på. Vidare påpekar hon även att det är viktigt att vara insatt i 

verksamheten och utgå därifrån. Inledningsvis bör verksamhetens miljöaspekter analyseras 

och därefter upprätta en riskanalys. Utifrån riskanalysen tas en handlingsplan fram där det 

preciseras hur riskerna kan förebyggas samt eventuella åtgärder vid tillbud. Årlig uppföljning 

och eventuell revidering av handlingsplanen bör också göras. Det är av stor vikt att resurser 

och ansvarsområden utses. De nationella miljömålen kan till viss del användas som en 
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utgångspunkt, men då dessa är mycket generella rekommenderar hon att titta mer på den egna 

verksamheten och utgå ifrån den. När de själva får ett uppdrag från ett företag är första steget 

att på plats försöka förstå hur verksamheten fungerar. De tittar även på den befintliga 

dokumentationen och vad som eventuellt kan förbättras. Hofverhagen upplever att många 

småföretag arbetar aktivt med miljö som en del av vardagen men att dokumenteringen ibland 

kan vara bristfällig. 

 

Ola Herrloff på Kalmar Öland Airport beskriver att de har ett integrerat miljöarbete i alla 

rutiner. Grunden till att de har ett omfattande miljöarbete är främst den lagstiftning de lyder 

under. De följer ett Koncessionsbeslut som Regeringen beslutat om. Där regleras bland annat 

utsläpp till vatten och luft samt buller. Två gånger per år hålls ett möte med 

tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen för att följa upp miljöarbetet. De kraven som finns 

upptagna i Koncessionsbeslutet ska årligen redovisas och presenteras i form av en 

Miljörapport. Utöver lagkraven arbetar de aktivt för att vara ett företag som ligger i framkant 

när det gäller miljöarbete. Herrloff beskriver drivkrafterna bakom miljöarbetet som ren luft 

och minimal negativ miljöpåverkan för framtiden. Miljön är också en punkt som flygplatsen 

tar hänsyn till vid alla upphandlingar för att bidra till ett hållbart samhälle. De försöker på så 

vis hela tiden arbeta aktivt med miljöfrågor. Herrloff upplever att det blivit större press från 

allmänheten och resenärerna att företaget ska fokusera på miljön. De försöker vara lyhörda på 

sin omgivning och vara uppmärksamma på kundernas behov. Flygplatsen kommunicerar sitt 

miljöarbete främst via hemsida, men även genom att delta i olika lokala aktiviteter som 

exempelvis Kalmarsundsveckan.  

 

För att utveckla ett miljöarbete beskriver Herrloff vikten av att först titta på den verksamhet 

man bedriver och se vilka förbättringar som kan åstadkommas. Eftersom flygplatsen är hårt 

styrda av lagstiftning så blir det självklart också utgångspunkten. Att ta in en extern part för 

att få hjälp med miljöarbetet är något Herrloff förespråkar. Kombinationen med den interna 

kompetensen och att ta in någon med andra erfarenheter beskriver han som idealiskt. Ibland 

finns risken att bli låst i tankarna gällande den egna verksamheten och därför kan det vara ett 

bra komplement att ta in en extern part som kan bidra med ett annat perspektiv. De tar själva 

in konsulter för olika utredningar exempelvis för problematiken med fåglarna i området.  
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4.1.3 Miljöledningssystemets roll och tillämpning 

Hofverhagen är noga med att påpeka att ett miljöledningssystem inte ska vara ett diplom på 

väggen. Ett system som lever vid sidan av verksamheten är inte att föredra. Istället är det av 

stor vikt att ledningssystemet är väl förankrat i organisationen och alla dess medarbetare. Hon 

förtydligar detta resonemang genom att säga att det inte handlar om att alla medarbetare ska 

kunna miljöpolicy och miljömål ordagrant. Istället går det ut på att veta vilka rutiner som ska 

arbetas utifrån. Hur man sedan väljer att förankra detta i verksamheten kan se mycket olika ut. 

Det kan handla om allt från att hålla utbildningar till att sätta upp en lapp på anslagstavlan, så 

länge rutinerna är tydliga och efterlevs. Information och kommunikation beskriver 

Hofverhagen som en nyckelfaktor i att bedriva ett bra miljöarbete. 

 

Det nya miljöledningssystemet, som träder i kraft september 2018, innebär vissa betydande 

skillnader i förhållande till det gamla systemet. Hofverhagen förklarar att en stor skillnad är 

att högsta ledningen måste ta ett större ansvar. Med det menas att det inte längre är möjligt att 

lägga över ansvaret på en miljö- eller kvalitetsansvarig. Detta leder till att många företag 

måste ändra sitt arbetssätt då ledningen måste vara mer involverad i miljöarbetet. En annan 

förändring som gjorts, i och med den nya standarden, är att det är möjligt att utesluta en del 

dokumentation och skriftliga rutiner. Ytterligare en nyhet som Hofverhagen beskriver är att 

företag får ett större miljöansvar. Det fungerar inte längre att bara ta hänsyn till vad som 

händer inom företagets väggar. Istället måste företag beakta exempelvis hur de kan påverka 

sina leverantörer. På detta sätt innebär den nya standarden att mer hänsyn måste tas till 

omvärlden. 

 

Kalmar Öland Airport certifierades år 2011 enligt ISO 9001 och 14001. Eftersom flygplatsen 

är kommunalägd följer de samma certifiering som kommunens alla bolag. Miljöarbetet är på 

så sätt uppbyggt i enlighet med ISO 14001. Varje år kommer en revisor som går igenom 

miljöarbetet för att försäkra att standarden efterlevs, och ibland måste förändringar göras. 

Certifieringsarbetet är en fortlöpande process som måste underhållas. Herrloff anser inte att 

certifieringen var en utgångspunkt för miljöarbetet utan att de redan hade utvecklat arbetet 

innan certifieringen. Däremot har det anpassat arbetet därefter. 
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4.1.4 Miljöpolicyns praktiska funktion 

När det kommer till utvecklande av miljöpolicy berättar Hofverhagen att utgångspunkterna 

kan se lite olika ut. Enligt den gamla standarden för miljöledningssystem utformades först en 

miljöpolicy, och sedan byggdes hela systemet utifrån den. Det har dock kommit en ny 

standard som sätter större fokus på att, innan policyn skrivs, titta mer på strategier och 

miljöaspekter. När miljöpolicyn väl är skriven ska den fungera som en ledstjärna i 

miljöarbetet. Hofverhagen uttrycker att även om ett företag väljer att inte certifiera sig, så är 

det ändå bra att använda sig av en miljöpolicy eftersom den fyller ett tydligt syfte. Dock kan 

tillvägagångssättet för att ta fram denna se lite annorlunda ut. Det vardagliga miljöarbetet kan 

ibland vara utgångspunkten, snarare än de strategier som beskrivs i standarden. 

 

Herrloff berättar att han inte själv var med under processen att utforma flygplatsens 

miljöpolicy. Han beskriver dock att utgångspunkten för att ta fram en miljöpolicy bör vara att 

analysera verksamhetens viktigaste miljöaspekter. Att identifiera de miljöområden där störst 

miljöpåverkan sker är på så sätt viktigt i utformandet av policyn. 

4.1.5 Användning och utformning av miljömål  

När miljömål ska upprättas beskriver Hofverhagen på Envicon att det är bra att göra en 

miljöutredning. En sådan går ut på att hitta de områden där företaget har störst negativ 

påverkan på miljön. Målen kan vara utformade på olika sätt men de ska vara mätbara. Något 

att tänka på vid framtagandet är att målen måste vara möjliga att uppnå. Hon förklarar vidare 

att för högt satta mål, som man vet på förhand inte kommer kunna uppnås, är meningslösa. 

Tidsaspekten är också viktig att ha i åtanke när miljömål formuleras. Tidsramen för när målen 

ska vara uppnådda kan se olika ut beroende på dess omfattning, men i regel handlar det om ett 

eller ett fåtal år. En möjlighet är att koppla målen till en budget, vilket blir allt vanligare. 

Genom att avsätta resurser för att nå målen inom en budgeterad tidsram finns det större chans 

att lyckas uppnå dem. Vidare berättar Hofverhagen om vikten av att följa upp de mål som 

framställts. Hennes uppfattning är att uppföljning sker i för liten utsträckning. Det är vanligt 

att miljömål sätts upp och att en handlingsplan tas fram som sedan inte följs upp. Genom att 

tilldela tydliga ansvarsområden ökar sannolikheten att åtgärder och uppföljning inte 

försummas. 
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Kalmar Öland Airport arbetar med ett samlat internt måldokument med uppställda mål för 

bland annat flygsäkerhet, regularitet och miljö. Utgångspunkten för målframställningen har 

varit de villkor och krav som ställs, framförallt från myndigheter.  Därutöver tas hänsyn till 

vad allmänheten förväntar sig av företaget. Att ställa upp miljömål är en fortlöpande process 

som innebär att de måste vara uppmärksamma på sin omgivning. Stort fokus ligger på 

intressenterna såsom resenärer, allmänheten och ägarna som utgörs av kommunen. Målen 

ställs i regel upp årsvis men uppföljning av målen sker regelbundet under ledningsmöten. 

Herrloff poängterar vikten av att ha ett fungerande egenkontrollsystem och att brister i 

uppföljningsarbetet är vanligt förekommande. 

 

Ett tydligt miljömässigt mål som flygplatsen arbetar mot är användning av flygbiobränsle. 

Målet går ut på att blanda i fem procent biobränsle i deras Jet A1-bränsle och sedan successivt 

öka mängden. I dagsläget kommer biobränslet främst från restprodukter från frityrolja. I 

framtiden är dock förhoppningarna att användningen av biobränsle från skogen ska utökas. 

Herrloff beskriver den begränsade tillgången på detta bränsle som problematiskt och att 

priserna är tre till fyra gånger högre än det ordinarie bränslet. Dock ser han goda möjligheter 

till framsteg i utvinningsprocesserna från skogsråvaran. Ett annat mål de satt upp är att 

reducera kväveutsläppen. För att avisa landningsbanan används urea som är en kvävehaltig 

kemisk förening. Genom den anlagda våtmarken Kalmar Dämme kan kvävet reduceras 

genom en naturlig process hos våtmarken. Det uppsatta målet går ut på att 50 procent av 

kvävet ska kunna renas bort. 

 

Generellt anser Herrloff att man i utvecklingen av miljömål bör utgå från den verksamhet som 

bedrivs. Man bör utgå från kärnverksamheten för att identifiera var de största förbättringarna 

kan göras. Ett möjligt tillvägagångssätt kan vara att titta på de största utsläppen verksamheten 

bidrar till, exempelvis föroreningar till vatten, luft och mark. Herrloff berättar vidare att de 

nationella målen kan fungera som en bra utgångspunkt i utvecklandet av ett miljöarbete då de 

täcker in många viktiga områden. Företagen bör då titta vilka mål som är lämpliga för den 

specifika verksamheten. För flygplatsens del finns de nationella miljökvalitetsmålen 

behandlade i Koncessionsbeslutet. Flygplatsen är dock inne i en ny miljöprövningsprocess för 

att få till stånd ett nytt beslut. Övergödning är ett av de viktigaste målen de arbetar med. För 

att begränsa klimatpåverkan har de bland annat bytt värmesystem till bergvärme och deras 

egna fordon såsom lastbilar, fältfordon och brandbilar är fossilfria. Tillsammans med Kalmar 

Energi ska de bygga Sveriges största solcellspark. 
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4.2 Böta Kvarn-gruppen AB i praktiken 

4.2.1 Presentation av koncernen 

Böta Kvarn-gruppen AB är en koncern vars koncept går ut på att erbjuda totalentreprenad 

inom energianläggningar. Koncernstrukturen, som den ser ut idag, är relativt nybildad. Niclas 

Jonsson startade en pelletsfabrik i byn Böta Kvarn som är belägen utanför Ruda i Småland. 

Efter några år i branschen började han inrikta sin verksamhet mer mot industrin. Idén gick ut 

på att göra energikonverteringar inom processindustrin för att ersätta användningen av olja 

mot bioenergi. Energiskiftet leder till minskade koldioxidutsläpp. Skiftet till bioenergi är 

positivt både ekonomiskt- och miljömässigt. Verksamheten utvecklades snabbt då efterfrågan 

på verksamhetens produkter och tjänster ökade. Fler bolag bildades och koncernstrukturen 

växte fram. I dagsläget har koncernen cirka 120 anställda fördelat på totalt nio bolag (se 

bilaga 1). I och med den snabba expansionen har Jonsson lämnat sin tidigare position som VD 

för att inta rollen som koncernchef. 

 

Koncernen kan idag hantera alla aspekter inom industrin gällande omställning från fossila 

bränslen till bioenergi. Koncernen är uppbyggd för att kunna bidra med en helhetslösning till 

kunden där de kan få allt från samma leverantör. De vill genom sin lösning undvika att hyra in 

externa tjänster. Helhetslösningen är ett unikt koncept på marknaden. De nio bolagen erbjuder 

tillsammans allt från projektering och byggnationer av hela industrianläggningar till service, 

drift av anläggningar samt försäljning av pellets. Helhetslösningen innebär en säkerhet för 

kunden genom att de slipper kontakta olika leverantörer vid eventuella problem. Inom loppet 

av cirka fem timmar kan de vara på plats hos kunder i södra och mellersta Sverige. Den 

senaste investeringen i företaget Blomsterström Industri AB (Bindab) ska bidra till 

materialförsörjningen, främst i form av stål. Koncernen försöker ligga i framkant gällande 

utveckling, de tänker i banor som sträcker sig tio år framåt. De försöker titta på framtida 

möjligheter, därav utvecklingen av helhetslösningen. 

4.2.2 Förnybar energi - en central del inom Böta Kvarn-gruppen  

Böta Kvarn-gruppen arbetar med att leverera 100 procent förnybar energi till sina kunder. I 

den lilla byn Böta Kvarn tillverkas kvalitetspellets som säljs och levereras direkt till kunden. 

Kunderna finns utspridda främst i södra och mellersta Sverige. Råmaterialet till pelletsen 

kommer från kända leverantörer. Pelletsen produceras av spån och flis som är restprodukter 

från sågverk. De sågverk som används ligger främst i närområdet. Produktionen av pellets 
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sker genom att råvaran torkas och mals ned. Sedan pressas den samman under högt tryck till 

pellets. Det som utmärker företagets pelletstillverkning är att den malda råvaran förvärms med 

ångtryck innan den pressas samman, vilket leder till att pelletsen blir hårdare pressad och 

därmed håller en högre kvalitet. 

 

Böta Kvarn-gruppen hjälper sina kunder att reducera koldioxidutsläpp på olika sätt. Ett av 

koncernens bolag äger bioenergianläggningar och säljer energin till kund. De kan även bistå 

med uthyrning av anläggningar. Ett annat bolag utför energikartläggningar i syfte att fasa ut 

fossila bränslen hos industriföretag. Inom koncernen genomförs även installationer och 

service av energianläggningar. Anpassning av redan existerande anläggningar är också en del 

av verksamheten, för att ge möjligheten att kunna konvertera till biobränsle. De kan dessutom 

utföra byggnationer av hela industrier. För året 2017 har flertalet ordrar tecknats av 

industrikunder som ska genomföra ett energiskifte från fossila bränslen till pellets.  I dessa fall 

handlar det om en energikonvertering från olja eller gasol till pellets. 

 

För egen del arbetar koncernen med energibesparingar av olika slag. I det nyligen uppköpta 

bolaget Bindab sker större delen av uppvärmningen genom att fjärrvärme köps in av extern 

part. Dessutom har företaget en oljepanna för uppvärmning av lackeringsbox. Under året 

planeras uppvärmningssystemet ersättas med en pelletspanna. Denna konvertering skulle 

innebära både minskade värme- och energikostnader samt reducerad negativ miljöpåverkan. I 

bolaget där pelletstillverkningen sker, har de nyligen investerat i ett ventilationssystem med 

värmeåtervinning. Systemet använder energin i frånluften till att värma upp den inkommande 

luften. På detta sätt sker en energibesparing med cirka 160 000 - 180 000 KWh per år. 

4.2.3 Certifiering inom Böta Kvarn-gruppen 

Böta Kvarn-gruppen befinner sig i ett stadie där de, med bolaget Bindab i spetsen, planerar att 

genomföra ett antal certifieringar. I dagsläget arbetar företaget med certifieringen EN 1090-1. 

Certifieringen innebär att de som tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål 

och aluminiumkonstruktioner ska kvalitetsmärka sina produkter. Märkningen intygar att de 

uppfyller vissa krav på hälsa, miljö och säkerhet. I ett nästa skede planerar de att använda 

ledningssystemet ISO 9001 för att kvalitetssäkra koncernens produkter och tjänster. Vidare 

avser de även att certifieras enligt ISO 14001 för att strukturera arbetet med att minska 

verksamhetens miljöbelastning. 
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4.2.4 Stålåtervinning i Bindab 

Bolaget Bindab utför legoarbeten av olika metaller, såsom plåt, stål och stångmaterial. De 

arbetar med kundanpassade helhetslösningar och har en komplett maskinpark belägen i 

Blomstermåla. Företaget utför bland annat laserskärning, valsning, bearbetning och 

pulverlack. De köper in plåt och stångmaterial, cirka 600 till 700 ton per år av vardera. I 

produktionen utnyttjas cirka 60 till 70 procent av plåten. Spillet återvinns till 100 procent 

genom att det återgår till stålverken för att återanvändas vid nyproduktion. Allt spill tas 

tillvara, till och med spånet. De lämnar även blandmaterial, som består av olika material, till 

återvinning. Det är viktigt att stålresterna sorteras så att blandmaterial separeras från det rena 

stålet eftersom blandmaterialet ger en sämre kvalitet vid återvinning. Upphämtningen av allt 

spillmaterial görs av Stena Recycling AB. 

4.2.5 Koncernens fordon och transporter 

I dagsläget transporteras bränslepelletsen upp till 40 mil. Att pelletsen transporteras så långa 

sträckor beror på att företaget vill garantera kvaliteten på pelletsen. Möjligheten finns att köpa 

in pellets av leverantörer närmare slutkunden, men för att säkerställa att pelletsen håller god 

kvalitet görs inte detta. Transporterna sker med egna fordon, vilka är utrustade med 

miljömotorer av klass Euro 6 som innebär minskade utsläpp av luftföroreningar. Anledningen 

till att sådana fordon användas är för att de vill värna om miljön. 

 

Bolaget Bindab använder inga egna transportfordon vid längre transporter utan vänder sig 

istället till speditörer. De försöker i den mån det är möjligt att nyttja de lokala åkerierna. 

Leveranser av stål, plåt, rostfritt stål och aluminium sker vanligen från Jönköpings- och 

Göteborgsområdet. Vid dessa materialinköp försöker företaget i så stor utsträckning som 

möjligt samordna transporterna med de lokala speditörerna om de också har körningar i dessa 

trakter. Detta gynnar båda parter genom att kostnaderna blir lägre och den negativa 

miljöpåverkan blir mindre. De truckar som bolaget äger för nyttjande i produktionen är el- 

eller dieseldrivna. 

4.2.6 Koncernens kemikalieanvändning  

Bindab är det företag inom koncernen som i störst utsträckning använder sig av kemiska 

produkter. I bolaget används dessa produkter främst i måleriet. Kemikalierna består mestadels 

av målarfärg, spackel och pulverlack. Utöver det, finns i produktionen, olika gaser såsom 
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exempelvis syrgas och svetsgas. I övrig är det inga större mängder kemikalier som brukas. 

Beträffande lösningsmedel finns Miljötillstånd från kommunen som begränsar den mängd 

som företaget får släppa ut. Kommunen ställer också krav på att det finns oljeavskiljare för 

tvätt av fordon.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det material som tagits fram i teorin och empirin. Kapitlet består av 

tre delar baserat på studiens olika delsyften. Den första delen ämnar redogöra för möjliga 

tillvägagångssätt att utforma miljöpolicy och miljömål, för små och medelstora företag. I den 

andra delen utvecklas en modell som ska vara behjälplig i detta arbete. I den sista delen 

appliceras modellens tillvägagångssätt på Böta Kvarn-gruppen, för att i praktiken ta fram 

policy och mål. 

 

 

5.1 Möjliga tillvägagångssätt i miljöarbetet 

Swaim et. al. (2013) beskriver att miljömässig hållbarhet innefattar minimering av skadlig 

miljöpåverkan och att det handlar om att bevara jordens naturresurser. De talar bland annat 

om reducering av föroreningar, utsläpp och avfall. Blowfield & Murray (2011) menar att 

dessa medför en rad utmaningar för företagen. Efter att i empirin samlat in material från två 

olika perspektiv, ett internt från ett företag och ett externt från en konsult, har vi kunnat 

urskilja många likheter i deras resonemang kring utmaningarna för företagen. Det har 

framkommit under intervjuerna att den föränderliga omgivningen medför en rad utmaningar. 

Respondenterna beskriver att olika intressenter i större utsträckning kan sätta högre press på 

företagen att fokusera på miljöfrågor. Båda beskriver miljöarbetet som en självklarhet och att 

företag ofta vill minska den negativa miljöpåverkan, men Hofverhagen förklarar att 

möjligheten kan begränsas till följd av knappa resurser.  

 

Genom våra intervjuer har vi uppmärksammat att företags miljöarbete kan drivas av mer än 

bara lagstiftning och de krav som ställs av myndigheter. Hofverhagen och Herrloff beskriver 

att det har skett en förändring i incitamenten till att bedriva ett miljöarbete bland företag. De 

uttrycker att näringslivets miljöarbete förändrats till att mer och mer utgöra en 

konkurrensfördel. Företagarna (2015) beskriver att den ökade miljömedvetenheten i samhället 

bidragit till att förväntningarna på företagens miljöprestationer ökat, och därmed förändrat 

drivkraften till att uppfylla dessa förväntningar. De beskriver vidare att miljöarbete kan leda 

till ökad lönsamhet och på så sätt förstärks företagens incitament till nya miljöinitiativ. 
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Vi har under arbetets gång uppmärksammat att miljöarbetet hos mindre företag kan vara 

problematiskt av olika anledningar. I en rapport framtagen av Naturvårdsverket (1999a) visas 

att det är det vanligare att ha ett strukturerat miljöarbete bland större företag och att det finns 

en tendens till lägre prioriterat miljöarbetet bland mindre företag. Anledningen beskrivs vara 

att de ofta saknar metoder och verktyg för att utveckla arbetet. Detta bekräftar Hofverhagen 

genom att det främst bland små företag saknas resurser, i form av både kunskap och 

ekonomiska medel, även om viljan ofta finns.  Både Hofverhagen och Herrloff har uttryck att 

det kan vara fördelaktigt att ta in en extern part som kan se verksamheten och miljöarbetet 

från ett utomstående perspektiv. Herrloff uttrycker vidare att det finns en risk att bli 

förblindad av den egna verksamheten och därmed missa viktiga aspekter i miljöarbetet. Vi 

anser att kombinationen av intern och extern kunskap är ett gynnsamt sätt att gå tillväga. På 

detta sätt kombineras den interna erfarenheten och kunskapen om verksamheten, med extern 

specialkompetens inom området. Även om vi bedömer detta förfarande som idealt kan det, för 

mindre företag i synnerhet, innebära ekonomiska svårigheter. Risken finns att det generellt 

uppstår konflikter mellan miljöarbetet och de ekonomiska intressena, vilket innebär att 

kostnader kan hindra genomförandet av miljöarbetet. 

 

Efter noggrann genomgång av teori och empiri bedömer vi att det inte går att finna ett 

generellt tillvägagångssätt för att utveckla ett miljöarbete som lämpar sig för alla företag. 

Eftersom varje företag är unikt och verkar i varierande branscher, så bör också 

tillvägagångssättet anpassas efter dess specifika förutsättningar. Hofverhagen beskriver att de 

som miljökonsulter inte kan erbjuda en paketlösning som passar alla företag. Istället erbjuder 

de anpassade lösningar efter företagens behov. Det möjliga tillvägagångssätt som beskrivs av 

Naturvårdsverket (1999a) samt Gierow et. al. (2001) upplever vi fungera för alla företag, men 

är däremot av övergripande karaktär. Det syftar främst till att kartlägga verksamhetens 

miljöaspekter. Naturvårdsverket beskriver vidare att de nationella miljökvalitetsmålen kan 

fungera som ett bra stöd för företagen i arbetet att identifiera verksamhetens miljöaspekter. Vi 

anser också att dessa mål kan fungera som vägledning för företag som inte redan har ett 

strukturerat miljöarbete. Dock är målen av generell karaktär, vilket även Hofverhagen 

poängterar. Hon menar att de till viss del kan användas som en utgångspunkt, men att störst 

fokus bör ligga på att analysera den egna verksamheten och utgå ifrån den. 

 

Gierow et. al. (2001) tar upp miljöledningssystemet ISO 14001 som ett lämpligt verktyg för 

miljöarbetet. Naturvårdsverket (1999a) beskriver att strukturen i miljöledningssystemet kan 
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vara behjälplig vid identifiering av miljöaspekterna. Där förespråkas en miljöutredning vilken 

går ut på att finna de områden där företaget har störst negativ påverkan på miljön och som de 

kan påverka. För småföretagen beskrivs att det kan bli kostsamt att genomföra certifieringen, 

men de hävdar att systematiken ändå kan användas. Vi upplever att en miljöcertifiering inte 

borde vara det första steget som företagen tar i utformandet av ett miljöarbete. Dels är det som 

ovan nämnts kostsamt och dels innebär det ett omfattande arbete. Vi håller däremot med 

Naturvårdsverket i resonemanget att systematiken i miljöledningssystemet kan användas som 

vägledning i arbetet. Med detta menar vi att standarden kan köpas in för att användas som 

stöd och råd, utan att själva certifieringen genomförs. Om företaget senare väljer att 

genomföra certifieringen underlättas processen om miljöarbetet redan baserats på standarden. 

Herrloff berättar att certifieringen för flygplatsen inte varit en utgångspunkt för miljöarbetet 

men att arbetet däremot anpassats därefter. 

 

5.2 Modell för framtagande av miljöpolicy och miljömål  

För att sammanställa kartläggningen av möjliga tillvägagångssätt för att utforma miljöpolicy 

och miljömål för små och medelstora företag har vi tagit fram en modell. Modellen syftar till 

att lyfta fram viktiga utgångspunkter som företagen kan använda i arbetet att ta fram policy 

och mål. Eftersom vi konstaterat att det är svårt att finna ett tillvägagångssätt som passar alla 

företag, har vi valt att bygga vår modell utifrån företagens kärnverksamheter. Genom att ta 

utgångspunkten i den så anpassas tillvägagångssättet till företagens specifika egenskaper. 

 



 - Analys - 

38 
 

 

Figur 2. Modell för processen att utveckla miljöpolicy och miljömål. 

 

Modellen är uppbyggd som en tidsaxel som visar vägen framåt i en process att utveckla 

miljöpolicy och miljömål. Utöver kärnverksamheten har vi identifierat fyra andra viktiga 

faktorer att beakta. 

 

Kärnverksamheten - som utgångspunkt 

Inledningsvis i processen att utforma policy och mål anser vi det vara betydelsefullt att 

verksamheten analyseras ingående, för att fastställa dess förutsättningar. Detta går ut på att 

kärnverksamheten först analyseras utifrån dess viktigaste huvudområden. Ett företags 

huvudområde utgörs vanligtvis av de produkter som tillverkas eller de tjänster som utförs. 

Alla aktiviteter inom området bör också analyseras för att klarlägga hur verksamheten 

fungerar i praktiken. Detta är av stor vikt för att i ett senare skede kunna avgöra 

verksamhetens påverkan på miljön. Resurserna och kompetenserna inom företaget bör även 

kartläggas för att avgöra vilka verktyg som finns att tillgå. Vidare kan företagets 

organisationsstruktur vara av betydelse för analysen av kärnverksamheten. Om 

organisationsstrukturen är komplex, i exempelvis en koncern med många bolag, kan 

verksamheterna i respektive bolag behöva analyseras separat. Därefter bör analyserna 

sammanställas ur ett koncernperspektiv. 
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Gierow et. al. (2001) och Naturvårdsverket (1999a) beskriver att tillvägagångssättet för att 

utveckla ett miljöarbete inleds med att verksamhetens miljöpåverkan kartläggs och att 

miljöaspekterna värderas. Vi anser dock att detta tillvägagångssätt förbiser ett viktigt steg om 

kärnverksamheten inte analyseras ingående i inledningsskedet. Att försumma detta steg kan 

fungera om man redan är väl insatt i verksamheten och dess aktiviteter. Vid anlitande av 

extern part anser vi dock att detta steg är högst relevant för att skaffa grundläggande kunskap 

om verksamheten. Hofverhagen och Herrloff har båda uttryckt vikten av att, i utvecklandet av 

ett miljöarbete, utgå från den verksamhet som bedrivs för att sedan se vilka förbättringar som 

kan åstadkommas. 

 

Lagar och krav 

De lagar och krav som företaget omfattas av måste beaktas i processen att ta fram policy och 

mål. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan omfattningen av kraven variera. Vår 

rekommendation är att göra en bedömning av vilka kunskaper som företaget besitter med 

hänseende till gällande lagstiftning. Saknas kunskapen kan en extern part anlitas för att 

underlätta detta arbete.  

 

Naturvårdsverket (1999a) beskriver inte lagstiftning som en av faktorerna att ta i beaktande 

vid utformning av ett miljöarbete. För de flesta företag kan det tyckas vara en självklarhet att 

följa lagstiftningen. Vi anser dock att det borde vara en faktor att framhäva eftersom vi 

uppmärksammat svårigheter för företag inom detta område. Här påpekar Hofverhagen att det, 

främst för mindre företag, kan vara problematiskt att hålla sig uppdaterad vid förändring av 

lagar och krav. Detta arbete kan vara både tids- och resurskrävande då nya krav tillkommer 

och revideras kontinuerligt. Vi bedömer att omfattningen av faktorn “lagar och krav” kan 

variera med både bransch och storlek på företaget. För exempelvis flygplatsen beskriver 

Herrloff att lagstiftning och myndighetskrav är den främsta utgångspunkten i miljöarbetet, då 

verksamheten som bedrivs är hårt reglerad. Varje företag bör således göra en bedömning av 

hur deras specifika situation ser ut och eventuellt utse en ansvarig på området.  

 

Miljöaspekter 

Att analysera företagets miljöaspekter utgör en grundpelare i processen att ta fram policy och 

mål. Med miljöaspekter avser vi verksamhetens produkter och aktiviteter som orsakar negativ 

miljöpåverkan och som företaget kan påverka. Enligt Naturvårdsverket (1999a) bör 

verksamhetens miljöpåverkan kartläggas och värderas. Detta möjliggör att utröna vilka 
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miljöförbättringar som bör satsas på. Hofverhagen och Herrloff är överens om att det är 

angeläget att identifiera företagets viktigaste miljöaspekter. Hofverhagen tar även upp 

miljöutredning och riskanalys som ett verktyg i detta arbete för att urskilja de mest betydande 

aspekterna. Herrloff beskriver att ett tillvägagångssätt kan vara att titta på de områden där 

företaget bidrar till störst negativ påverkan.    

 

Vi bedömer att det finns svårigheter att finna ett tillvägagångssätt att identifiera 

miljöaspekterna som lämpar sig för alla företag. Eftersom varje företag är unikt ser även dess 

miljöpåverkan olika ut. Den analys av kärnverksamheten som utförts i inledningsskedet av 

processen är därför en lämplig grund att utgå från. Hänsyn bör även tas till förändringar i 

aspekterna som kan ske om kärnverksamheten utvecklas. Vi har under studiens gång 

uppmärksammat några vanliga områden som många företag berörs av. Herrloff tar upp 

utsläpp till luft, vatten och mark, vilket är vanligt förekommande inom många verksamheter. 

Transporter utgör ett område som berör många företag och där flertalet förbättringar kan 

åstadkommas. Detta är något som Gierow et. al. (2001) belyser genom att förespråka en rad 

förbättringsåtgärder för transportfordon. Användningen av råmaterial och naturresurser är ett 

område som är lämpligt för tillverkande företag att ha i åtanke. Utöver detta är 

energianvändningen en aspekt som de flesta företagen har goda möjligheter att själva påverka. 

 

Intressenter 

Ett av de främsta skälen till att bedriva ett miljöarbete är enligt Svenskt Näringslivs (2006) att 

tillgodose att de krav som ställs på företag från olika intressenter uppfylls. Företags 

intressenter utgör på så vis en viktig faktor att ta hänsyn till i utformandet av policy och mål. 

Vi anser att begreppet intressenter är brett och kan innefatta en rad olika aktörer. Därför är 

det, i ett inledningsskede av intressentanalysen, viktigt att identifiera vilka som är mest 

betydande för verksamheten. Olika intressenter befinner sig i olika beroendeställning vilket 

avgör dess möjligheter att påverka varandra. Därför är det angeläget att reflektera kring vilka 

intressenter som kan påverka företaget, samt vilka möjligheter de har att påverka 

dem.  Hofverhagen beskriver exempelvis att Volvo är ett företag som ställer höga krav på sina 

leverantörer, vilket beror på att de befinner sig i en position där det är möjligt. I andra fall kan 

ett företags starka beroende av en viss intressent leda till att krav inte kan ställas i samma 

utsträckning. Hofverhagen uttrycker att externa faktorer fått utökad betydelse då den nya ISO-

certifieringsstandarden ställer krav på företagen att försöka påverka leverantörer och kunder.  
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Vi har kunnat notera att det är av stor vikt att företag är uppmärksamma på vilka krav och 

förväntningar olika aktörer har på dem. Herrloff uttrycker vikten av att vara lyhörd på sin 

omgivning och att lägga stort fokus på verksamhetens intressenter, såsom exempelvis 

kundernas behov. Hofverhagen och Herrloff nämner först och främst kunder och leverantörer 

som intressenter företag behöver ta hänsyn till. Företagens intressenter innefattar dock många 

fler än dessa. I processen att ta fram policy och mål kan de olika intressenternas roll variera. 

Anställda spelar till exempel en betydande roll, dels i arbetet med att ta fram policy och mål, 

och dels i arbetet mot att nå upp till målen. Myndigheter innehar också en viktig roll då de 

fastställer de lagar och krav som företag måste arbeta utifrån. Samhället är också en intressent 

att ta hänsyn till i processen att ta fram miljöpolicy och miljömål, eftersom ett företags 

miljöaspekter i hög grad påverkar samhället. 

 

Oavsett vilka intressenter som tas i beaktande så utgör kommunikationen en viktig funktion. 

Hofverhagen påstår att kommunikation och information är nyckelfaktorer i miljöarbetet. Vi 

instämmer i detta och anser vidare att det kan underlätta i arbetet att ta fram policy och mål. 

Genom att exempelvis informera och kommunicera med sina medarbetare kan de känna sig 

mer motiverade och delaktiga i processen.  

 

Ambitioner 

Vi har uppmärksammat att ambitionsnivån att bedriva miljöarbete kan variera mellan olika 

företag. Naturvårdsverket (1999a) beskriver att det är vanligt bland större företag att ha ett 

välutvecklat miljöarbete medan det bland mindre företag kan vara bristfälligt. Här påpekar 

Hofverhagen att viljan ofta finns bland dessa företag men att det brister i kunskap och 

resurser. Vi bedömer att företagens ambitionsnivå är en viktig faktor att ta hänsyn till. Att 

lägga ribban för miljöarbetet är en viktig utgångspunkt då det får konsekvenser för policyns 

och målens omfattning. Om ambitionsnivån är att endast följa gällande lagstiftning, så 

upplever vi att policy och mål blir näst intill oväsentligt. Är ambitionen å andra sidan att ligga 

i framkant med miljöarbetet och ha en tydlig miljöprofil är det viktigt att löpande titta på 

ytterligare områden där möjlighet finns att göra skillnad. Innebörden av policyn och målen 

speglar verksamhetens ambitionsnivå. Ju högre ambitionsnivå företaget har, desto mer 

betydelsefull blir processen att ta fram dessa. För Kalmar Öland Airport beskriver Herrloff att 

de utöver lagkraven aktivt arbetar för att hålla en hög nivå, vilket innebär att miljöarbetet är 

en fortlöpande process med strävan mot ständig förbättring.  
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Företagarnas undersökning (2015) visar att miljöarbete bland mindre företag vanligtvis är 

affärsdrivet. Vi bedömer därmed att lönsamheten är en viktig aspekt att väga in vid 

beslutandet om ambitionsnivå. Att sätta en ambitionsnivå som inte är ekonomiskt försvarbar 

kan leda till att arbetet fallerar.  

 

Faktorernas kopplingar 

Tanken med modellen är att analysen av kärnverksamheten ligger till grund för vidare analys 

av varje faktor. Alla faktorer i modellen sätter tillsammans ramarna för miljöarbetets 

omfattning och de hänger samman på olika sätt. Vi avser belysa några av dess ömsesidiga 

kopplingar till varandra för att ge en ökad förståelse för modellen. Att följa lagstiftningen är 

den lägsta ambitionsnivå ett företag kan sätta. I vilken omfattning företaget väljer att ta 

hänsyn till intressenter bestäms också av den ambitionsnivå de har. Ett stort externt fokus 

tyder exempelvis på högre ambitioner. De lagar och krav som ställs utgör grunden för arbetet 

att identifiera miljöaspekterna. Vidare är det ambitionsnivån som bestämmer i vilken 

omfattning miljöaspekterna tas hänsyn till. Ett företag som exempelvis har högre ambitioner 

arbetar löpande och i större utsträckning med att förbättra miljöaspekterna. 

 

Modellens anpassningsbarhet  

När modellen tillämpas för kartläggning av respektive faktor bör utgångspunkten, som 

tidigare nämnts, alltid vara kärnverksamheten. Ordningsföljden på faktorerna kan varieras 

efter behov. Tillvägagångssättet som beskrivs i modellen är främst anpassat till små och 

medelstora företag.  Modellen skulle i praktiken kunna tillämpas även av större företag. Detta 

var dock inte vår avsikt, då vi främst uppmärksammat ett behov av verktyg och metoder för 

framställande av policy och mål för de mindre företagen. Modellen är inte heller anpassad för 

större företag eftersom vi anser att de i regel har andra förutsättningar och inte är i lika stort 

behov av en grundläggande modell. Förutsättningarna består först och främst av större 

ekonomiska resurser. Utöver det kan det finnas en dedikerad miljöansvarig som besitter 

kunskap inom området. Dessa förutsättningar leder till att vi bedömer att större företag inte 

har samma behov av stöd i miljöarbetet som de mindre företagen. 

 

Hur stort fokus ett företag lägger på de olika faktorerna kan variera beroende på vilken 

verksamhet som bedrivs samt vilken situation de befinner sig i. Med detta menar vi 

exempelvis att vissa organisationer, såsom Kalmar Öland Airport, är mer lagstyrda än andra. 

På så sätt kan större arbete behöva läggas på lagar och krav. Den situation företaget befinner 
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sig i kan exempelvis innebära hur långt verksamheten kommit i sitt miljöarbete. Befinner sig 

företaget i inledningsskedet kan fokus med fördel läggas på alla faktorer, medan ett företag 

som redan har ett etablerat miljöarbete kan välja fokus efter behov. 

 

Efter att ha analyserat kärnverksamheten och beaktat de fyra faktorerna som ovan beskrivits 

bedömer vi att det finns goda förutsättningar att formulera miljöpolicy och som slutligen 

ligger till grund för målformuleringen. 

 

5.2.1 Miljöpolicyns utformning 

Vi har kommit fram till att miljöpolicyn utgör en grundpelare i företags miljöarbete. 

Hofverhagen uttrycker att miljöpolicyns syfte är att fungera som en ledstjärna i miljöarbetet. 

Hon beskriver även att enligt den nya miljöcertifieringsstandarden sätts större fokus på att 

strategier och miljöaspekter analyseras innan miljöpolicyn formuleras. Detta anser vi ligga i 

linje med hur vi avser att vår modell ska användas i processen att ta fram policy och mål. 

Även Herrloff belyser vikten av att innan policyformuleringen analysera miljöaspekterna och 

verksamhetens miljöpåverkan. Tillvägagångssättet i vår modell ämnar möjliggöra att 

miljöpolicyn kopplas till verksamhetens ändamål och förutsättningar. Gierow et. al. (2001) 

menar att miljöpolicyn ska visa verksamhetens avsikt med miljöarbetet, laguppfyllelse samt 

hur negativ miljöpåverkan kan minskas. Vi har kommit fram till att en policy lämpligtvis bör 

visa företagens arbete med att skydda miljön och förebyggande av föroreningar, i enlighet 

med vad miljömässig hållbarhet fokuserar på enligt Swaim et. al (2013). De beskriver att 

skadlig miljöpåverkan bör minimeras genom exempelvis reducering av föroreningar. Policyn 

bör också belysa företagets förebyggande av miljöpåverkan som uppstår till följda av dess 

aktiviteter. Vi har gjort bedömningen att policyn ska vara av generell karaktär för att på så sätt 

fungera som en utgångspunkt vid utformning av konkreta miljömål. För att policyn ska fylla 

sitt syfte bör den vara ett levande dokument som ständigt uppdateras i takt med förändringar 

internt och i omvärlden. Vi anser att miljöpolicyn är ett bra verktyg för att förmedla 

företagens miljöarbete och dess ambitionsnivå och miljöaspekter. Herrloff beskriver hemsidan 

som ett användbart verktyg för att kommunicera miljöarbetet till företagets olika intressenter.  
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5.2.2 Miljömålens kvalitativa egenskaper  

För att leva upp till miljöpolicyn rekommenderar vi att ett antal mål formuleras. Dessa mål 

bör ligga i linje med det som uttrycks i policyn. Naturvårdsverket (1999b) redogör för att 

målen måste ge slagkraft och därför vara enkla, formulerade kortfattat och endast ett fåtal. 

Miljömålen bör dessutom vara mätbara. Vi instämmer i detta och kan tillägga att målen bör 

vara begripliga och därmed inte ge utrymme för feltolkningar. Vi anser att mätbarheten är av 

stor vikt för att kunna fastställa hur väl målen uppnåtts, men vi har dock uppmärksammat att 

det ibland kan vara problematiskt att mäta målen i kvantitativa termer. Ett annat sätt att mäta 

måluppfyllnaden kan därför vara i kvalitativa mått. Detta kan vara exempelvis att miljöfarliga 

ämnen utrangeras och ersätts med bättre alternativ. Hofverhagen poängterar att målen måste 

vara realistiska och möjliga att uppnå, annars blir de meningslösa. Hon uttrycker vidare att det 

är viktigt att koppla målen till en bestämd tidsram men att den kan se olika ut beroende på 

målens omfattning. Vi anser att detta är av stor vikt för måluppfyllnaden då det finns en risk 

att de faller i glömska om en tidsram inte preciseras. För att uppnå målen spelar även 

kommunikationen en viktig roll, då måluppfyllelsen är beroende av att de integreras i hela 

verksamheten. Att målen kontinuerligt hålls uppdaterade är likt miljöpolicyn betydande för att 

utveckling och förbättring ska kunna uppnås. 

 

5.2.3 Handlingsplan och utvärdering 

I samband med framställandet av miljömål har vi uppmärksammat att det är angeläget att en 

handlingsplan tas fram. Zobel (2009) menar att framtagandet av en handlingsplan är viktigt 

vid utformning av miljömål. Trots att han beskriver det i samband med ISO-certifiering så 

bedömer vi att en sådan kan användas även i detta sammanhang, då det ökar chanserna till 

måluppfyllelse.  

 

Vid genomförandet av studien har vi observerat att utebliven utvärdering av miljöarbetet är 

vanligt förekommande. Företagarna (2015) beskriver att de utifrån en undersökning kommit 

fram till att knappt var tredje företag utvärderar sitt hållbarhetsarbete och vilka effekter det 

medför. Hofverhagen och Herrloff uttrycker båda att de upplever att uppföljning sker i alltför 

liten uträckning. Vi anser det vara högst angeläget att följa upp miljöarbetet. I synnerhet är det 

viktigt att uppföljning av uppsatta miljömål sker för att kunna avgöra om de faktiskt uppnåtts. 
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Gierow et. al. (2001) uttrycker vikten av att företag följer upp dess miljöaspekter. 

Instruktioner, manualer och checklistor uppges vara behjälpliga i detta arbete. 

 

Hofverhagen påpekar att måluppfyllnaden kan utebli om handlingsplan och utvärdering 

förbises. Hon poängterar vikten av att utse resurser och ansvariga, samt sätta en tidsram för 

när resultaten ska vara uppfyllda och utvärdering ske. Hon beskriver också att 

handlingsplanen med fördel kan följas upp löpande och att eventuella revideringar kan göras 

vid behov. Vi anser även att det är fördelaktigt om uppföljning sker löpande för att få 

indikationer på om man är på väg i rätt riktning.  

 

5.3 Applicering av modellen på Böta Kvarn-gruppen 

Vid ett första möte med representanter från koncernen beskrev de att de inte har ett nedskrivet 

miljöarbete. Efter att ha studerat koncernen bedömer vi dock att det finns en stor 

miljömedvetenhet och att de arbetar med att minska den negativa miljöpåverkan på en rad 

olika sätt. Miljöarbetet är inte nedskrivet i form av varken policy eller mål, vilket enligt 

Hofverhagen är vanligt förekommande bland mindre företag. Nedan presenteras de viktigaste 

utgångspunkterna vi identifierat för att framställa miljöpolicy och miljömål för Böta Kvarn-

gruppen.   

 

Koncernens kärnverksamhet 

I ett inledningsskede analyserade vi kärnverksamheten genom att titta på koncernens 

huvudområden. Här identifierades verksamhetens betydande produkter och tjänster. 

Koncernen inriktar sig på förnybar energi. Deras helhetskoncept går ut på att erbjuda allt från 

försäljning av bränslepellets, till byggnationer av hela industrianläggningar för omställning 

från fossil energi till bioenergi. Ur miljösynpunkt har vi fastställt bränslepelletsen som en 

viktig produkt i kärnverksamheten. Naturvårdsverket (1999a) beskriver att miljöeffektiva 

produkter förbrukar så lite resurser som möjligt och ger upphov till minimala föroreningar 

under hela livscykeln. Vi anser att bränslepellets klassificeras som en miljöeffektiv produkt 

eftersom den enligt Boverket & Naturvårdsverket (2000) tillhör de förnybara energislagen. 

Detta innebär att energin kommer från källor som hela tiden förnyas och att förbränningen 

medför lägre utsläpp av främst koldioxid och svaveldioxid. En annan betydande produkt är de 
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stålkomponenter som koncernen tillhandahåller. En fördel med stål som material är enlig 

Broadbent (2016) att det är 100 procent återvinningsbart, med fortsatt god kvalitet. 

 

Vi ser pelletstillverkningen som en betydande aktivitet i kärnverksamheten med hänseende på 

miljön. I samband med tillverkningen tillkommer transporter både av råvaran och de färdiga 

produkterna. Stora resurser läggs på dessa transporter då exempelvis bränslepelletsen 

transporteras upp till 40 mil. Transporterna bedömer vi på så sätt som en viktig aktivitet i 

kärnverksamheten. Vi ser också metallackeringen som en aktivitet av stor betydelse inom 

bolaget Bindab genom dess användning av kemiska produkter. Dessutom finns en oljepanna 

för uppvärmning av lackeringsbox.  

 

Omfattningen av lagar och krav 

Beträffande lagar och krav har vi haft svårigheter att göra en bedömning av vad som gäller för 

hela koncernen. Detta på grund av att verksamheterna inom de nio bolagen skiljer sig åt 

avsevärt och därmed även den lagstiftning de lyder under. Dessutom är bolagen utspridda på 

olika platser i södra- och mellersta Sverige, vilket innebär att de omfattas av olika kommunala 

regler. I bolaget Bindab, som vi varit på plats hos, ställs till exempel krav på hälsa, miljö och 

säkerhet. Ett annat exempel på myndighetskrav är det Miljötillstånd de måste ansöka om från 

kommunen. Som utomstående part anser vi det vara svårt att göra en bedömning om vilken 

kunskap koncernen besitter i fråga om lagstiftning. Vi som extern part kan endast informera 

om vikten av att hållas uppdaterad kring gällande lagstiftning. Eftersom koncernen består av 

nio olika bolag blir arbetet att kontinuerligt vara uppdaterad omfattande. En lösning på detta 

problem uttrycker Hofverhagen vara att prenumerera på en laglista, utformad för den 

specifika verksamheten, som uppdateras löpande. 

 

Koncernens betydande miljöaspekter 

I inledningsskedet med att finna koncernens mest betydande miljöaspekter tittade vi på de 

nationella miljökvalitetsmålen. Dessa gav oss generella områden att beakta. Naturvårdsverket 

(1999a) har gjort en bedömning av vilka miljökvalitetsmål som är relevanta för företag inom 

industrisektorn. Med hjälp av dessa fann vi att Böta Kvarn-gruppen genom sin verksamhet har 

goda möjligheter att begränsa klimatpåverkan genom, som Naturvårdsverket beskriver, 

reducering av koldioxidutsläpp. Vidare fann vi även att målet giftfri miljö var högst relevant 

då det främst belyser användning av kemikalier. Industrins tunga transporter tar 
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Naturvårdverket upp som ett område där förbättringar kan göras för att bidra till att målen 

frisk luft och ingen övergödning uppnås. 

 

Utifrån de generella områden vi funnit relevanta bland de nationella miljökvalitetsmålen 

började vi precisera de miljöaspekter där vi ansåg att koncernen bidrar till störst negativ 

effekt, men även har goda möjligheter att påverka. De viktigaste aspekterna bedömer vi vara 

följande: 

 

Utsläpp till luft har vi identifierat som den främsta miljöaspekten för koncernen. Här bedömer 

vi att de har både negativ och positiv påverkan. Den negativa påverkan fann vi främst i de 

utsläpp som sker på grund av de omfattande transporterna, vilka är en av aktiviteterna vi 

funnit betydande i kärnverksamheten. Enligt Gierow et. al. (2001) är transporter den största 

orsaken bakom utsläpp av kväve- och koloxider samt kolväten. Huvudområdet förnybar 

energi i kärnverksamheten ger en positiv påverkan genom att ersätta fossila bränslen med 

bioenergi. 

 

Kemikalieanvändningen har vi identifierat som en viktig miljöaspekt inom aktiviteten 

metallackering i kärnverksamheten. Här finns enligt Gierow et. al. (2001) en rad 

förbättringsmöjligheter gällande hantering, produktval och avfall. Vidare beskriver de 

att företagens behov av kemikalier bör ses över för möjlig effektivisering. 

 

Energianvändningen är en vital aspekt inom hela kärnverksamheten eftersom huvudområdet 

för koncernen utgörs av bioenergi. Här har vi även uppmärksammat förbättringsmöjligheter 

inom aktiviteten metallackering då uppvärmningssystemet för lackeringsboxen utgörs av en 

oljepanna. Naturvårdsverket (1999a) beskriver att energisektorn ger störst upphov till 

koldioxidutsläpp i landet och att det finns flertalet möjligheter till reducering. Ett 

tillvägagångssätt beskrivs vara att välja mer miljövänliga energikällor. 

 

Stålanvändningen ser vi slutligen som en miljöaspekt som bör tas hänsyn till. Detta på grund 

av att stålkomponenterna tillhör koncernens kärnverksamhet och att det finns 

återvinningsmöjligheter. Enligt Broadbent (2016) är stålindustrin en integrerad del av den 

cirkulära ekonomin. Jawhir & Bradley (2016) argumenterar för att den cirkulära ekonomin är 

en nödvändighet för att uppnå hållbar utveckling. Därför anser vi att stålanvändningen är en 
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betydande aspekt för koncernen då de kan bidra till hållbar utveckling genom återvinning av 

stål.  

 

Identifiering av intressenter 

De intressenter vi identifierat som mest relevanta för Böta Kvarn-gruppen i arbetet att utforma 

policy och mål är deras kunder, lokala speditörer, leverantörer, kommuner samt medarbetarna.  

 

Kunderna anser vi vara den främsta intressenten för koncernen att ta hänsyn till då 

verksamheten, likt andra företag, är beroende av att kunderna efterfrågar dess produkter och 

tjänster. Böta Kvarn-gruppen har utvecklat ett helhetskoncept för att tillfredsställa kundernas 

behov från en och samma leverantör. De tänker i långsiktiga banor för att ligga i framkant när 

det gäller att se till kundernas behov. Vår bedömning är att kunderna kan kopplas till 

miljöaspekten utsläpp, eftersom verksamhetens koncept går ut på att hjälpa kunder minska 

deras koldioxidutsläpp genom att konvertera till bioenergi. 

 

Vi har kommit fram till att de olika kommunerna utgör viktiga intressenter för koncernen på 

så sätt att de måste följa de krav som ställs. Här ser vi tydligt kopplingen mellan intressenter 

och faktorn lagar och krav som beskrivs i vår modell. Kommunen ställer exempelvis krav på 

bolaget Bindab att det måste finnas oljeavskiljare vid tvätt av fordon. 

 

Leverantörerna av skogsråvara för pelletstillverkning är en intressent koncernen är beroende 

av. Här har vi fått informationen att ett samarbete med sågverken, i fråga om att bygga nya 

tillverkningsanläggningar i anslutning till dem, skulle kunna minska transportsträckorna. 

Härigenom kan vi urskilja en koppling till miljöaspekten utsläpp då kortare transportsträckor 

skulle reducera utsläppen. 

 

Lokala speditörer utgör ytterligare en intressent som vi uppmärksammat ha betydelse för 

koncernen i miljöarbetet. Att samordna transporterna med dessa om de befinner sig i samma 

områden är gynnsamt ur både miljömässig- och ekonomisk synpunkt. Utsläppen kan på så vis 

reduceras vilket också är den största miljöaspekten vi funnit för Böta Kvarn-gruppen. 

 

Medarbetare har vi slutligen identifierat som intressenter av stor betydelse. De anställda 

spelar en viktig roll i arbetet att framställa policy och mål då de kan bidra med en betydande 
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infallsvinkel. I arbetet mot att uppnå målen är medarbetare också avgörande om dessa 

involverar hela organisationen.   

 

Bedömning av ambitionsnivån 

Att göra en bedömning av ambitionsnivån för Böta Kvarn-gruppens miljöarbete upplever vi 

problematiskt för oss som inte är en del av den interna verksamheten. Vår uppfattning är dock 

att ambitionerna är höga även om policy och mål inte finns nedskrivna. Denna uppfattning har 

vi fått genom att företaget verkar inom bioenergibranschen, vilket vi anser vara högst relevant 

ur miljösynpunkt. På så sätt bidrar de till att minska nettoemissionerna främst av koldioxid. 

Detta anser vi i sig tyda på en hög miljömedvetenhet. I tidigare avsnitt har vi även belyst en 

rad miljöåtgärder de redan arbetar med. Vi anser det vara viktigt kommunicera sitt miljöarbete 

både internt och externt och därmed visa vilken ambitionsnivå som finns inom verksamheten. 

Ambitionerna kan genom detta resonemang knytas till intressenterna, då förtroendet för 

företaget kan öka genom att delge sina intressenter hur man aktivt arbetar med 

miljöförbättringar. 

 

5.3.1 Utformning av policy och mål för Böta Kvarn-gruppen 

Den miljöpolicy och miljömål vi tagit fram bygger på de miljöaspekter och intressenter vi 

identifierat som mest betydande. Lagar och krav anser vi utgöra en grundpelare i miljöarbetet 

och ser det som en självklarhet att de efterlevs och genomsyrar hela arbetet. Med anledning av 

detta har vi valt att inte skriva ned laguppfyllelse som en separat punkt i policyn, vilket vi 

uppfattat vara vanligt bland företag. Vidare resonerar vi att ambitionsnivån bör avspeglas i 

policyns och målens utformning. Den policy vi utformat (se bilaga 2) beskriver i generella  

termer hur Böta Kvarn-gruppen bidrar till hållbar utveckling och vad miljöarbetet går ut på.  

 

Målen vi tagit fram är av övergripande karaktär och uppdelade efter miljöaspekterna och 

intressenterna. Under varje mål preciseras vad målen konkret går ut på och hur de ska 

uppfyllas. Vi har varit noggranna med att målen ska vara nära kopplade till policyn och visa 

hur policyn ska efterlevas. Antalet mål begränsades till fyra stycken för att inte bli alltför 

omfattande och mista slagkraften. Alla målen kan mätas antingen kvantitativt eller kvalitativt 

för att möjliggöra uppföljning. Nedan kommer varje mål att diskuteras kortfattat: 
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 Öka effektiviteten i våra transporter - Detta mål behandlar miljöaspekten utsläpp. 

Under denna aspekt identifierade vi transporterna som det område där koncernen har 

goda förutsättningar att påverka. I policyn tar vi upp att de egna fordonen ska vara 

utrustade med miljömoter av Euro 6 klass för att reducera utsläppen av miljöfarliga 

ämnen. I målet preciseras möjligheten att förkorta transportsträckorna inom 

pelletstillverkningen, genom att strategiskt placera en ny produktionsanläggning i 

anslutning till ett av sågverken för att på så sätt minska koldioxidutsläppen. Konkret 

skulle denna åtgärd reducera utsläppen med 1 000 ton per år. I övrigt behandlar målet 

användningen av lokala speditörer vid transporter, i den utsträckning det är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt. 

 

 Minska våra kunders klimatpåverkan genom reducerade koldioxidutsläpp - Detta mål 

baseras på intressenterna i form av kunder. Kunderna kopplade vi även till 

miljöaspekten utsläpp. Att hjälpa kunderna reducera sina utsläpp belyses även i 

policyn men under målet har vi utfört beräkningar för fyra tecknade ordrar under 

2017. Dessa kunder konverterar till pellets från antingen eldningsolja eller gasol. 

Genom dessa ordrar beräknas koncernen reducera kundernas koldioxidutsläpp med 

cirka 6 000 ton, i enlighet med Naturvårdsverkets (2017) beräkningsmodell för 

bränsleförbränningsaktiviteter (beräkningsmall se bilaga 4). 

 

 Utföra energibesparingar i egna anläggningar - Detta mål baseras på miljöaspekten 

energianvändning. Genom det planerade bytet från oljepanna, till pelletspanna för 

uppvärmning av lackeringsboxen, har beräkningar av koldioxidreducering utförts. 

Totalt skulle bytet innebära reducering med 230 ton (beräkning se bilaga 4). I övrigt 

tar målet upp att möjligheter till ytterligare energibesparingar inom hela koncernen ska 

ses över. 

 

 Minska miljöpåverkan vid kemikaliehantering - Detta mål behandlar miljöaspekten 

kemikalieanvändning. Här fokuserar vi på produktval och inköp. Eftersom ett av 

bolagen hanterar en rad kemikalier så syftar målet till granskning vid inköpen, för att i 

största möjliga mån välja kemikalier med minst miljöpåverkan.   

 

Den sista miljöaspekten stålanvändning, har vi valt att belysa i miljöpolicyn. Där beskrivs att 

koncernen arbetar med återvinning av restprodukter, vilket är något som koncernen löpande 
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gör genom återvinning av allt stål. Därför anser vi att åtvinningen lämpar sig bra i policyn (se 

bilaga 2) då det är ett fortgående arbete. 

 

Efter att policy och mål är utformade är det sedan upp till koncernen att se till att de efterlevs. 

För att detta ska fungera är de av stor vikt att miljöarbetet är väl förankrat i hela 

organisationen. Detta är något som också Hofverhagen påpekade som vitalt, men då i tal om 

miljöledningssystem. För att leva upp till policyn och målen rekommenderar vi koncernen att 

upprätta en konkret handlingsplan samt löpande göra utvärdering under arbetets gång.  
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6. Slutsats  

 

Detta kapitel ämnar besvara studiens forskningsfrågor och därmed uppfylla syftet. Kapitlet 

är, liksom analysen, indelat i tre avsnitt som grundar sig i studiens olika delsyften. I 

respektive avsnitt delges de resultat som framkommit ur analysen, tillsammans med 

tillhörande reflektioner. 

 

 

6.1 Kartläggning av möjliga tillvägagångssätt 

Vi har kunnat konstatera att det inte är möjligt att generellt säga hur små och medelstora 

företag ska gå tillväga i utvecklandet av miljöpolicy och miljömål. Att företag har olika 

förutsättningar, strukturer och miljöaspekter innebär att generaliserbarheten blir problematisk. 

Vår slutsats är därför att tillvägagångssättet bör anpassas efter det specifika företaget. 

Speciellt för de små- och medelstora företagen har vi funnit många utmaningar i utvecklandet 

av ett miljöarbete. Dessa har generellt mindre ekonomiska resurser till sitt förfogande än 

större företag. De mindre företagen har i regel viljan att bedriva miljöarbete men det kan 

brista i kunskap och tid. Dessutom har vi uppmärksammat att det finns ett behov av lämpliga 

metoder och verktyg för att underlätta miljöarbetet för dessa företag. Vi har funnit att de 

nationella miljökvalitetsmålen samt certifieringsstandarden ISO 14001 kan vara behjälpliga 

som vägledning i arbetet. De nationella målen anser vi vara lämpliga, speciellt i 

inledningsskedet av ett miljöarbete, som en grund att bygga vidare på. De kan underlätta vid 

identifiering av företagets mest relevanta miljöaspekter, genom att de belyser områden att 

fokusera miljöarbetet på. ISO-standarden är ett bra stöd för att utforma ett strukturerat 

miljöarbete, men att utföra certifieringen kan bli alltför kostsamt för det mindre företaget. 

Genom att använda relevanta delar av standarden, utan att certifieringen genomförs, kan de 

finna vägledning för hur miljöarbetet kan byggas upp. 

 

Vi har upplevt att den information vi funnit, inom området att utveckla policy och mål, är 

knapphändig och av generell karaktär. De tillvägagångssätt som exempelvis Naturvårdsverket 

och Gierow et. al. beskriver, tar inte konkret upp vilka faktorer som bör tas i beaktande. 
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Eftersom tillvägagångssätten är generella tar de inte hänsyn till företagens specifika 

förutsättningar och därmed upplever vi att en betydande aspekt förbises.  

 

6.2 Modellens avsikter 

Med avsikten att underlätta för de små och medelstora företagen i arbetet med att utforma 

miljöpolicy och miljömål har vi utvecklat en modell (se figur 2). Modellen illustrerar en 

process som utgår från företagets kärnverksamhet, där vi belyser fyra faktorer som vi funnit 

vara mest betydande för företagen att ta i beaktande i utformandet av policy och mål. Nedan 

följer en sammanfattning av vad vi avser att modellen ska behandla: 

 

 Kärnverksamheten - Tanken med att modellen tar utgångspunkt i kärnverksamheten är 

att tillvägagångssättet på så vis anpassas till det specifika företaget. Att först ingående 

analysera verksamheten och dess förutsättningar ämnar underlätta vidare analys av de 

olika faktorerna, då de viktigaste huvudområdena och aktiviteterna identifieras. 

Analysen syftar även till att klargöra hur verksamheten fungerar i praktiken. 

 

 Lagar och krav - Avsikten med att analysera de lagar och krav som företaget omfattas 

av är att de framförallt utgör en grundpelare i företagens miljöarbete. Detta är något 

företagen måste rätta sig efter och därmed bygga upp miljöarbetet kring. Därutöver 

syftar faktorn till att uppmärksamma att lagar och krav uppdateras kontinuerligt, vilket 

medför att policy och mål också kan behöva ändras. 

 

 Miljöaspekter - Att analysera verksamhetens miljöaspekter syftar till att finna de 

områden där företaget har störst negativ påverkan. Tanken är också att utröna var 

företaget har möjligheter att genomföra förbättringar och på så sätt bidra till 

miljömässig hållbarhet. 

 

 Intressenter - Vi har funnit att det finns ett beroendeförhållande mellan företag och 

dess intressenter. Faktorn syftar därför till att identifiera verksamhetens mest 

betydande intressenter. Tanken är att uppmärksamma om det kan vara fördelaktigt att 

anpassa arbetet efter deras förväntningar och krav. 
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 Ambitioner - Att fastställa verksamhetens ambitionsnivå i fråga om miljöarbete syftar 

till att lägga ribban för miljöarbetets omfattning. Tanken är att ambitionsnivån ska 

speglas i policyn och målen.  

 

Processen som modellen beskriver knyts samman genom en analys av hur faktorerna förhåller 

sig till varandra. Detta ger en samlad bild av de viktigaste områdena att koncentrera 

miljöarbetet på. Alla faktorer tillsammans sätter ramarna för hur miljöpolicy och miljömål 

utformas. Analysen av faktorerna kan variera i omfattning beroende på företagets situation 

och ordningsföljden kan anpassas efter dess förutsättningar. Med situation menas exempelvis 

i vilket stadie av miljöarbetet företaget befinner sig eller om en konsult anlitats. 

 

Vi har kommit fram till att miljöpolicyn utgör en grundpelare i företags miljöarbete och syftar 

till att staka ut arbetets riktning. Den ska visa hur företaget arbetar med att minska dess 

negativa miljöpåverkan. Policyn bör vara av generell karaktär och ligga till grund för 

utformning av konkreta miljömål. Den är också användbar för att kommunicera miljöarbetet 

till olika intressenter. 

 

Vi har funnit att miljömålen ska vara tydligt formulerade för att undvika feltolkningar och 

med fördel endast utgöras av ett fåtal. Så långt det är möjligt ska målen vara mätbara för att 

möjliggöra uppföljning. Det är av stor vikt att målen som sätts upp är realistiska och 

genomförbara, annars förlorar de sitt syfte. För att ytterligare stärka möjligheten till 

måluppfyllnad anser vi att en tidsram för målen bör preciseras och att resultaten följs upp 

löpande. 

 

Reflektioner kring modellen  

Vår bedömning är att den modell vi utvecklat uppfyller studiens syfte genom att beskriva ett 

möjligt tillvägagångssätt, som tillämpats i praktiken på Böta Kvarn-gruppen. Hur modellen 

används som analysverktyg kan se olika ut beroende på om den används av intern eller extern 

part. Med detta menar vi att olika fokus kan behöva läggas på de olika faktorerna beroende på 

vilken kunskap som besitts av användaren. Som intern part, med goda kunskaper kring 

företagets förutsättningar, underlättas exempelvis analysen av kärnverksamheten. För en 

extern part, som besitter specialkunskap inom miljöområdet, hade rimligtvis analysen av lagar 

och krav samt miljöaspekter blivit enklare. 
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Eftersom studien endast omfattat två respondenter för att besvara den första frågeställningen, 

har det lett till ett begränsat empiriskt material. Detta skulle kunna innebära att fler betydande 

faktorer identifierats med fler respondenter. Vi är medvetna om att trovärdigheten för 

modellens tillämpning hade stärkts om den testats på fler företag än Böta Kvarn-gruppen. 

Dock var detta inte möjligt inom ramen för studiens omfattning. Vidare resonerar vi att 

appliceringen av modellen på koncernen tyder på att den är tillämpbar i verkligheten. 

Eftersom modellen innefattar faktorer som berör företag inom olika branscher anser vi det 

vara rimligt att modellen går att tillämpa även för dessa.  

 

6.3 Identifiering av utgångspunkter för Böta Kvarn-gruppen 

Efter att ha applicerat vår framtagna modell på Böta Kvarn-gruppen kan vi konstatera att 

modellen går att tillämpa på ett verkligt företag. Genom att nyttja tillvägagångssättet i 

modellen har vi tagit fram både miljöpolicy och miljömål för koncernen (se bilaga 2 & 3).  

 

De utgångspunkter vi identifierat som mest betydande för koncernen, med hjälp av modellen, 

är kärnverksamheten, miljöaspekter och intressenter. Genom att först analysera 

kärnverksamheten fick vi en uppfattning om vilka faktorer vi skulle lägga störst fokus vid. 

Eftersom vi saknade den interna kännedomen om verksamheten var det två faktorer som var 

svårare att få grepp om, lagar och krav samt ambitionsnivån. Här gjorde vi bedömningen att 

dessa faktorer delvis speglades i den analys vi utförde av kärnverksamheten. Med detta menar 

vi att det miljöarbete koncernen redan bedrev, rimligtvis baserats på de lagar och krav som 

ställs. Miljöarbetet tyder också på att ambitionerna finns. Större fokus valdes på så sätt att 

läggas vid miljöaspekter och intressenter. Detta var ett avvägande vi gjorde på grund av 

begränsad tid och möjlighet till vidare fördjupning. Vi upplevde dock att det fungerade att 

lägga mindre fokus vid vissa faktorer och ändå uppnå ett tillfredsställande resultat för 

koncernen. 

 

Policyn som formulerats beskriver i generella termer hur koncernen bidrar till hållbar 

utveckling genom minskad negativ miljöpåverkan. Policyn beskriver miljöarbetets riktning 

och vad arbetet går ut på (se bilaga 2). De miljömål vi kommit fram till vara mest lämpade för 

koncernen är effektivisering av transporter, minskning av kunders klimatpåverkan, 

energibesparing och kemikaliehantering. Målen visar hur policyn ska efterlevas och varje mål 
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innehåller en precisering av vad de konkret går ut på samt hur de ska uppfyllas (se bilaga 3). 

Målen bygger på de miljöaspekter vi identifierat som mest betydande för verksamheten. 

Dessa utgörs av utsläpp, energianvändning och kemikalieanvändning, vilka är de aspekter vi 

funnit bidra till störst negativ påverkan. Alla mål kan mätas antingen kvantitativt eller 

kvalitativt för att möjliggöra uppföljning.  

 

Reflektioner kring resultaten för Böta Kvarn-gruppen 

Responsen på vårt arbete från Böta Kvarn-gruppen har varit positiv och de uttryckte att vi 

fångat in verksamhetens viktiga aspekter. Att vi först och främst valt att fokusera på 

utsläppsaspekten såg de som positivt eftersom stor del av koncernens verksamhet fokuserar på 

reducering av koldioxidutsläpp. Energiaspekten ansåg de vara högst aktuell i och med bytet 

från oljepanna till pelletspanna. Kemikaliehanteringen var ett område de inte utvecklat i så 

stor utsträckning ännu. Därmed ansågs det vara en väsentlig förbättringsaspekt.  

 

Policyn och målen ansågs vara ytterst relevanta och något koncernen förväntas kunna leva 

upp till, vilket är en förutsättning vid utformningen av miljöpolicy och miljömål. Tanken är 

att dessa ska kommuniceras både internt och externt. Internt ska de förmedlas till 

medarbetarna och externt främst via hemsidan. De uttryckte att fördelen med ett nedskrivet 

miljöarbete, i form av policy och mål, är att det underlättar för kommunikation av arbetet utåt. 

Förhoppningsvis kan det också utgöra en konkurrensfördel. Vi har även rekommenderat dem 

att upprätta en handlingsplan med tillhörande tidsram för att underlätta måluppfyllnaden. I 

och med att målen som utformats är mätbara möjliggörs uppföljning i större utsträckning.  

 

Koncernen hade, i inledningsskedet av denna studie, inget nedskrivet miljöarbete. Dock 

uppmärksammade vi att det fanns det en miljömedvetenhet och en strävan att minska den 

negativa miljöpåverkan. Vi har upplevt vissa svårigheter med att utforma policy och mål för 

Böta Kvarn-gruppen och att som extern part sätta sig in i verksamheten. Speciellt med tanke 

på dess komplexa organisationsstruktur med verksamheter som skiljer sig åt på många plan. 

Svårigheterna med att sätta oss in i verksamheterna, utgjordes främst av antalet bolag och dess 

geografiska spridning. Modellen har dock varit till hjälp med att strukturera arbetsprocessen, 

från utgångspunkten kärnverksamheten ända fram till utformning av policy och mål. Vi är 

medvetna om att ett bättre resultat för Böta Kvarn-gruppen hade kunnat åstadkommas om vår 

modell hade applicerats på respektive bolag, istället för på koncernen som helhet. Då 

begränsningar fanns, både tidsmässigt och geografiskt var detta dock inte möjligt. Eftersom 
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policy och mål framställts i nära samarbete med Böta Kvarn-gruppen är vi medvetna om att 

risken finns att objektiviteten har blivit lidande. Dock har vi gjort vårt yttersta för att ha detta i 

åtanke under hela processen. Den information vi tagit del av från våra övriga respondenter, 

med kunskap inom miljöområdet, har bidragit med andra infallsvinklar än koncernens. 

Därmed anser vi att objektiviteten förstärkts. 

 

En utmaning för koncernen i framtiden kan bli att se till att miljöpolicy och miljömål 

utvecklas löpande, speciellt då koncernen expanderar i den takt de gör. I och med 

expansionen kan kärnverksamheten samt faktorerna i modellen också ändras, därmed kan det 

vara lämpligt att uppdatera policy och mål.  

 

Avslutningsvis ser vi fram emot att följa hur miljöpolicyn och miljömålen kommer att 

användas i utvecklingen av Böta Kvarn-gruppens miljöarbete.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning är att applicera vår modell på fler företag, i olika branscher 

och av olika storlekar, för att pröva dess generaliserbarhet. Detta hade varit av intresse för att 

utröna om den kan vara till nytta för företag inom olika verksamhetsgrenar. Då vi själva 

ifrågasatt modellens tillämpbarhet på större företag hade det varit intressant att undersöka om 

detta påstående stämmer. 
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Bilaga 1 - Koncernstruktur Böta-Kvarngruppen AB 

 

Böta-Kvarngruppen AB är koncernens moderbolag och bildades 2016. Koncernen har totalt 

cirka 120 anställda. 

 

BK Bränsle Pellets AB tillverkar och säljer bränslepellets. De utför transporter direkt till 

kund. Bolaget bildades år 2006 och pelletsfabriken är belägen i Böta Kvarn.  

 

BK Consulting AB erbjuder konsulttjänster med fokus på energisystem för att fasa ut fossila 

bränslen. De utför energikartläggningar riktade mot processindustrin. Företaget bildades år 

2008. 

 

BK Energi AB äger pelletsanläggningar och säljer energi till kund. De hyr även ut 

anläggningar. Bolaget bildades år 2014. 

 

BK Industriservice AB utför platsinstallationer och sköter service av anläggningar. De 

anpassar även existerande anläggningar för att kunna utföra energiomställningar. De bistår 

även med reservdelar. Företaget är beläget i Norrköping och bildades år 2016. 

 

BK Construction AB arbetar med entreprenad för nyproduktion. De projekterar och bygger 

fastigheter med stål som bärande stomme. Bolaget bildades år 2016. 

 

BK Fastighet AB består av en tomt i Norrköping där en verksamhetsbyggnad planeras 

uppföras. Företaget bildades år 2016. 



  

 

 

P O Service Bygg & Måleri AB utför byggservice och renovering av fastigheter för företags 

räkning. Företaget ägs av ett Holdingbolag där Böta-Kvarngruppen äger 51 procent. Bolaget 

är beläget i Stockholm och bildades 1986 men köptes upp 2015. 

 

Blomsterström Industri AB utför legoarbeten av olika metaller, såsom plåt, stål och 

stångmaterial. De erbjuder kundanpassade helhetslösningar. De har en komplett maskinpark 

och personal för att utföra laserskärning, valsning, bearbetning och pulverlack. Företaget 

bildades 1983 men köptes upp år 2017. 

  



  

 

 

Bilaga 2 - Miljöpolicy                                                                   

 

Miljöpolicy                                       

 

Böta Kvarn-gruppen arbetar för en grönare planet. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att 

långsiktigt främja nyttjande av förnybar energi. Vårt miljöarbete går ut på att:  

 

 Tillhandahålla och sälja miljöanpassade produkter. 

 

 Hjälpa våra kunder att minska deras klimatpåverkan genom reducering av 

koldioxidutsläpp. 

 

 Minska koldioxidutsläppen vid våra transporter. 

 

 Våra egna transportfordon ska ha miljömotorer av klass Euro 6. 

 

 Arbeta med energibesparing i de egna anläggningarna. 

 

 I så stor utsträckning som möjligt välja de kemikalier med minst miljöpåverkan. 

 

 Arbeta med återvinning av restprodukter. 

 Öka miljömedvetenheten i alla delar av verksamheten, genom att engagera alla 

medarbetare. 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 3 - Miljömål 

 

Miljömål  

För att leva upp till miljöpolicyn arbetar vi med fyra övergripande miljömål. Under varje mål 

presenteras hur målen ska uppfyllas. 

 

Öka effektiviteten i våra transporter   

 Idag läggs stora resurser på transporter inom pelletstillverkningen. För att minska 

transportsträckorna planeras att strategiskt placera en bränslepelletsfabrik i direkt 

anslutning till ett av sågverken. På så sätt kan bränsleförbrukningen minskas, vilket 

leder till reducerade koldioxidutsläpp med minst 1 000 ton per år. 

 

 Vi planerar att etablera minst en ny produktionsanläggning per år för att på så sätt 

minska koldioxidutsläppen vid transporterna. 

 

 I den utsträckning det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska lokala speditörer 

användas vid transporter. 

 

Minska våra kunders klimatpåverkan genom reducerade koldioxidutsläpp 

 Vi erbjuder våra kunder möjlighet att konvertera från fossil energi till bioenergi och på 

så sätt bidra till minskad negativ miljöpåverkan. Under 2017 beräknas kundernas 

koldioxidutsläpp reduceras med 6 000 ton. 

 

Utföra energibesparingar i egna anläggningar 

 Målet är att under 2017 byta värmesystem i ett av bolagen till en pelletspanna. Genom 

att använda förnybar energi vid uppvärmningen beräknas koldioxidutsläppen minska 

med 230 ton per år. I övriga bolag sker all uppvärmning redan med bioenergi. 

 

 Möjligheter att göra ytterligare energibesparingar inom hela koncernen ska ses över. 

 

Minska miljöpåverkan vid kemikaliehantering  

 I arbetet med att hantera kemikalier finns en skaderisk för både miljö och hälsa. Våra 

kemiska produkter granskas därför innan inköp sker. I valet mellan olika kemikalier 

försöker vi, i största möjliga utsträckning, välja de med minst miljöpåverkan. 

 

 

Vi arbetar med att utveckla och upprätthålla fungerande miljöledningssystem. 

Målet är att certifieras enligt ISO 14001. 



  

 

Bilaga 4 - Beräkningsmall 

 

 

 

Energibesparing i egna anläggningar: 

 

Utsläppen beräknas besparas med: 80 m³ * 10 MWh/m³ * 288 kg/MWh = 230 400 kg per år. 

 

(Oljeförbrukningen för uppvärmning av lackeringsbox är 80 m³ per år och energiinnehållet i 

olja är 10 MWh/m³. Emissionsfaktorn för eldningsolja (Eo1) enligt Naturvårdsverket är 288 

kg/MWh). 

  



  

 

Bilaga 5 - Intervjufrågor Envicon Miljökonsult 

 

Etiska aspekter 

 Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen? 

 Får vi spela in intervjun? 

 

Företagsinformation 

 Hur skulle du beskriva företagets verksamhet? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vilka tidigare erfarenheter ha du? 

 Vilka branscher är vanligast att ni arbetar inom? 

 Vilka fördelar ser ni med att företag tar hjälp av en miljökonsult? 

 

Miljöarbete 

 Varför är det viktigt för er att arbeta med miljön? 

 Vilka förändringar har skett i intresset för miljöarbete bland företag de senaste 

åren? 

 Vilka är de största drivkrafterna för företag? 

 Hur skiljer sig miljöarbetet i små och stora företag? 

 Vilka olika svårigheter finns beroende på företagets storlek? 

 När ett företag ska påbörja ett miljöarbete, är det bäst att ta hjälp utifrån eller att 

börja internt? 

 Hur arbetar ni när ni hjälper era kunder med miljöarbetet?  

 

Miljöledningssystem 

 Hur hjälper ni företag med miljöcertifiering? 

 Hur vanlig/bra är ISO-certifieringen som utgångspunkt för att påbörja ett 

miljöarbete? 

 

 

 

 



  

 

Miljöpolicy och miljömål 

 Hur arbetar ni med att hjälpa företag att utveckla miljöpolicy och miljömål? 

 Vad bör man tänka på när man utvecklar dessa? 

 Var ska man börja när man vill komma igång? 

 Vilka utgångspunkter bör man ta fasta på? 

 På vilket sätt kan de nationella miljökvalitetsmålen fungera som utgångspunkt? 

 

Kommunikation 

 På vilket sätt är det viktigt att företag kommunicerar sitt miljöarbete utåt? 

 Hur kan man involvera hela personalen i miljöarbetet inom ett företag? 

 Hur vanligt är det att företag ställer miljökrav på sina leverantörer? 

 

Uppföljning 

 Hur hjälper ni företag i uppföljningsarbetet? 

 Görs uppföljningar i tillräckligt stor utsträckning bland företagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Bilaga 6 - Intervjufrågor Kalmar Öland Airport 

 

Etiska aspekter 

 Får vi använda ditt och företagets namn i uppsatsen? 

 Får vi spela in intervjun? 

 

Företagsinformation 

 Hur skulle du beskriva företagets verksamhet? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut i miljöarbetet? 

 Hur länge har ni arbetat med miljöfrågor?  

 

Miljöarbete 

 Varför är det viktigt för er att arbeta med miljön? 

 Vilka är drivkrafterna? 

 Hur gick ni tillväga i början av miljöarbetet? 

 Vad behöver ni specifikt fokusera på i er bransch? 

 I vilken utsträckning omfattas ni av regelverk? 

 

Miljöledningssystem 

 Hur arbetar ni med ISO-certifiering? 

 Är detta en utgångspunkt för miljöarbetet? 

 

Miljöpolicy och miljömål 

 Hur går ni tillväga för att ta fram en miljöpolicy? 

 Vad bör lämpligtvis miljömålen gå ut på? 

 Hur går ni tillväga för att ta fram lämpliga miljömål? 

 Vilka utgångspunkter hade ni i utvecklandet av målen? 

 Hur kan de nationella miljökvalitetsmålen användas som utgångspunkt? 

 Vad bör man generellt tänka på när man utvecklar dessa? 

 

 

 



  

 

Uppföljning 

 Hur följer ni upp ert miljöarbete? 

 Vilken betydelse har uppföljningsarbetet? 

 

Kommunikation 

 Hur kommuniceras miljöarbete utåt? 

 På vilket sätt upplever ni att kommunikationen är viktig? 

 Vilka krav ställs på leverantörer? 

 Hur är det möjligt att involvera personalen i miljöarbetet? 

 


