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Abstract
This thesis aims to investigate what requirements companies have in order to achieve a 
successful legislative compliance control. The implementation of an environmental 
management system can help the company to structure their business and succeed with 
their environmental legislative compliance. Both small and medium sized businesses 
perceive that it is difficult and time consuming because the legislation can be difficult to
interpret if you do not have the required knowledge. There are many companies that 
hire help in the form of consultants who audit their compliance, but this leads to a risk 
that the company will be exposed when the knowledge does not remain in the company 
if the consultant would cancel the cooperation. There are not so many tools today for 
businesses to obtain good legal compliance. The methods used are usually checklists 
included in the control program, and it costs a lot of resources to do everything needed. 
This study strives to deliver the expressed needs of the businesses. The companies 
surveyed in this study wished that there would be extra help to keep track of the laws 
pertaining to their business, but also that the legal text should be clearer. The legislative 
compliance systems of today must become easier to use and more effective for the 
environmental manager to work with. If the research had increased in this area, perhaps 
a new system may be able to meet the unconscious needs of companies and helped them
to develop and become more independent.

Keywords:
Environmental management systems, legislative compliance control, control program, 
need analysis, small medium- sized enterprises.

Sammanfattning
Detta examensarbete riktar sig till att utreda vilka önskemål företag har för att uppnå en 
lyckad lagefterlevnadskontroll. Att införa ett miljöledningssystem kan hjälpa företaget 
att strukturera upp sin verksamhet och lyckas med sin lagefterlevnad. Både små och 
stora företag uppfattar att egenkontrollen är svår och tidskrävande eftersom lagen kan 
vara svår att tolka om man inte har den kunskap som krävs. Det är många företag som 
hyr in hjälp i form av konsulter som reviderar laglistan, men detta leder till en risk i sig 
att företaget blir blottat då kunskapen inte stannar kvar i företaget om konsulten skulle 
avbryta samarbetet. Det finns inte så många hjälpmedel idag för att företag skall kunna 
uppnå god lagefterlevnad. De metoder som används är oftast checklistor som ingår i 
kontrollprogrammet, och det kostar mycket resurser för företaget. I behovsanalyser kan 
man få fram vad företagen önskar i så kallade uttalade behov. I studien intervjuas tre 
medelstora företag och de önskar att det skulle finnas extra hjälp att hålla koll på de 
lagar som gäller för sin verksamhet, men även att lagtexten görs tydligare. Dagens 
lagefterlevnadssystem måste bli mer lättanvända och effektiva för den miljöansvarige 
att jobba med. Om utvecklingen av exempelvis appar hade ökat inom detta område hade
kanske nya system kunnat uppfylla de omedvetna behoven företag har, och hjälpt dem 
att utvecklas till att erhålla en god lagefterlevnadskontroll.

Nyckelord:
Lagefterlevnad, kontrollprogram, miljöledningssystem, små och medelstora företag, 
behovsanalys.
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1. Inledning
Att införa ett miljöledningssystem i sin verksamhet är ett bra sätt att effektivisera 
organisationens miljöarbete (Almgren & Brorson 2003, s. 16). Genom målstyrning 
utarbetar man bland annat policys, rutiner, mallar och instruktioner för  att följa 
miljölagstiftningen. Det är frivilligt för företag att använda miljöledningssystem och i 
flera av dem är lagefterlevnaden ett grundkrav och detta skapar förutsättningar att lagen 
tillämpas i företagets struktur. Det är dock inte alltid företag har den kunskap  som krävs
för att kunna tolka miljölagstiftning och andra lagkrav som miljöledningssystem 
innehåller. Detta problem ser man främst hos mindre företag, men även större företag 
kan uppleva problem med lagefterlevnadskontrollen på grund av omfattande 
miljölagstiftning och andra lagkrav som måste efterlevas (Axelsson 2008). Detta kan 
bero på att miljöledningssystem som finns idag fokuserar på att miljöarbetet skall leda 
till ständig förbättring. Istället kan införandet av systemen utvecklas till en ständig kamp
för att överleva på marknaden (Lilja 2010). Företag måste förändra och utveckla sig i 
snabb takt för att långsiktig överleva, och för detta krävs kunskap och hjälpmedel som 
många företag inte har råd med.

Behovsanalyser är en bra metod att använda för att utreda de önskemål företag har för 
en lyckad lagefterlevnadskontroll. I detta examensarbetet används Kanomodellen 
(Bergman & Klefsjö 2002, s 28) som beskriver olika kvalitetsdimensioner i 
kundtillfredsställelse. I  Kanomodellen analyseras tre olika behov: basbehoven, uttalade 
behov och omedvetna behov. Basbehoven är viktiga och är nästintill outtalade eftersom 
de är så självklara för kunden, och om dessa inte är uppfyllda blir kunden missnöjd. Om
man använder en bil som exempel kan det vara att bilen förväntas ha rätt däck när man 
köper den, utan att kunden skall behöva skriva det på en kravspecifikation. För ett 
företag som använder en tjänst kan basbehoven betyda  att företaget kontinuerligt tar del
av laguppdateringar från ett konsultbolag, som företaget inte förväntas att söka efter 
själv. De uttalade behoven kan tas fram i olika kundundersökningar och är viktiga 
funktioner hos produkten (Tontini, Søilen & Silveira, 2013). Det är sådant som kunden 
har bestämt sig för vad den vill ha, t. ex. rätt färg på billacken och att 
drivmedelsförbrukningen skall vara låg. För ett företag kan uttalade behov  innebära att 
förändra kommunikationen med myndigheten, t.ex. att muntlig information föredras 
framför skriftlig. De omedvetna behoven kan kunderna inte sätta ord på, men dessa 
skall överträffa kundens basbehov och uttalade behov. Det kan vara att en produkt som 
genom teknisk utveckling har uppnått bättre kvalitetsvärde, t ex. att bilen har 
mugghållare på bra ställen eller att USB- uttag finns vid varje sittplats. För detta kan det
för företag betyda nya hjälpmedel som man inte visste fanns, t.ex. nya checklistor och 
andra dokument som förenklar företagets lagefterlevnadskontroll. I Kanomodellen mäts 
kundtillfredsställelse på y- axeln och graden av uppfyllelse på x- axeln (figur 1).
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Figur 1. Kanomodellen visar tre typer av behov: basbehov, uttalade behov och omedvetna behov. Företag 
uppnår nödvändig kvalité genom att uppfylla basbehoven, förväntad kvalité genom uttalade behov och 
attraktiv kvalité genom omedvetna behov. 

I Kanomodellen är företaget kunden i sammanhanget. Företaget köper tjänster från 
konsultbolag men även varor från olika leverantörer. Det är svårare att veta vad man 
som kund kräver från en tjänst än vad man kräver från en vara. Varor är objekt som det 
är lättare att sätta en kravspecifikation på. Dessa krav kan vara exempelvis vara att 
produkten skall vara hållbar, säker att använda och lätt att underhålla. Dessa är bara 
några av de kvalitetsdimensionerna som gäller för varor (Bergman & Klefsjö 2002, 
s.23). För tjänster är det inte lika lätt, därför att dessa inte kan testas av kunden innan 
köpet och kunden blir inte ägare av något när köpet har genomförts. Det finns även 
olika kvalitetsdimensioner för en tjänst där särskilt trovärdighet för leverantören spelar 
stor roll. Leverantören måste också vara tillänglig och villig att kommunicera med 
kunden, just för att dessa dimensioner är kopplade till kundens förtroende för 
leverantören. Likaså som för varor, är det viktigt att tjänsten är utformad på rätt sätt och 
att innehållet i den motsvarar eller överträffar kundens behov. Det som de båda 
kvalitetsdimensionerna har gemensamt är att det handlar om att skapa ett värde åt 
kunden. Bergman och Klefsjö (2002) poängterar att det är essentiellt att producenten för
en vara eller tjänst måste lära känna sin kunder för att veta vad den är i behov av. 
Kvalité värderas både subjektivt och objektivt, det vill säga att modellen visar 
korrelationen mellan kundens "nöjd känsla" och "tillståndet av den fysiska upplevelsen"
av produkten (Lilja 2010).
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2. Syfte
Syftet med detta examensarbetet är att undersöka vilka behov och önskemål företag har 
för att uppnå en lyckad och effektiv lagefterlevnadskontroll, som är förenlig både med 
miljöbalkens regler och de krav som ställs i ISO 14001.

2.1 Frågeställningar

1. Vilka för- och nackdelar har de system för lagefterlevnadskontroll som företag 
använder idag?

2. Vad saknas i dagens system för lagefterlevnadskontroll för att de ska bli 
lättanvända och effektiva?

3. Vilka basbehov och omedvetna behov finns det för lagefterlevnadskontroll?

3. Material och metod
3.1 Val av metod
Till studien lämpade det sig bäst med en kvalitativ metod med fokus på djupintervjuer. 
Med intervjuer erhåller man mer preciserad information än vid en enkätundersökning 
och kan ställa följdfrågor om något är oklart. Studiens design liknar den som 
rapporterats av Zobel (2006). En större kvantitativ studie med enkätresultat hade 
medfört låsta svarsalternativ och bortfall, då företag kan glömma att svara på enkäterna, 
och passande därmed inte full med ändamålet. Till den kvalitativa studien behövdes en 
teoretisk bakgrund och denna erhölls genom litteraturstudier och artikelsök i samråd 
med handledaren. Artikelsöken skedde genom Linnéuniversitetes biblioteksdatabas 
(OneSearch & Science Direct) och sökorden som användes var: miljörevision, 
lagefterlevnad, miljöledningssystem, small medium- sized enterprises (SME), 
environmental management systems (EMS) och ISO 14001 Sweden.

3.2 Litteraturstudie
Vetenskapliga rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en djupare grund till 
studien. Rapporterna handlade om både små och stora företag och bidrar därför med 
liknande resultat och kan därmed jämföras med intervjuresultaten. Böcker om 
lagefterlevnad och miljörevisioner lästes för att utreda vilka luckor och hjälpmedel det 
finns i dagsläget, men de beskrev också hur rättsläget ser ut idag och vilka 
miljöledningssystem som finns. Böcker om kvalitetsledning lästes för att få rätt 
perspektiv på kvalitetsbegreppet och hur Kanomodellen används. Ordförklaringar till de
begrepp som används finns i bilaga A.

För att söka på globala standarder användes databasen e-nav och lagtexterna hittades på 
riksdagens hemsida med svenska författningssamlingar.

3.3 Intervjuer med företag
Djupgående intervjuer gjordes hos tre olika företag. Arla, Atlas Copco och Kalmar 
Lantmän. Företagen valdes utifrån att de var lokaliserade i Kalmar, var små eller 
medelstora, tillståndspliktiga och hade jobbat med miljöledningssystem under en lång 
tid. Företagen fick under en timme vardera svara på frågor om hur deras 
lagefterlevnadskontroll går till, för- och nackdelar med systemet de använder idag och 
vilka förändringar de önskar i framtidens lagefterlevnadssystem. Intervjufrågorna finns i
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bilaga B och har framtagits med inspiration från checklistorna som finns på sidan 70-71 
i boken Miljörevision (Almgren & Brorson, 2003). Intervjuerna spelades in med en 
diktafon och skrevs sedan ner för att kunna bearbetas till en löpande text. De redovisas 
kvalitativt under rubriken "Resultat". Underlag för intervjuteknik har böckerna 
Psykologiska undersökningsmetoder (Wedin  & Sandell, 2010) och Intervju som metod 
(Dalen 2008) använts.

3.4 E-postintervjuer
E-postintervjuer skickades till Jari Hiltula, miljöchef på Östersunds kommun, Marie 
Johansson, miljöinspektör på Kalmar kommun och Anders Fjällborg, miljöchef på 
Kirunas kommun. Intervjuernas syfte var att erhålla tillsynsmynigheternas perspektiv på
egenkontroll och lagefterlevnad hos små och medelstora företag. Kommunerna är små 
och medelstora samt medför geografisk spridning för ett varierat resultat. Frågorna var 
öppna, vilket menas med att svaren är skrivna med den tillfrågades egna ord. 
Intervjufrågorna liknar företagens intervjufrågor och intervjutekniken har studerats i 
Intervju som metod (Dalen 2008). I bilaga C finns brevet som skickades.

4. Teoretisk bakgrund
4.1 Bevisbörderegeln & miljöbalken
Bevisbörderegeln finner man i kapitel 2 i Miljöbalken (1998:808) och innebär att 
verksamhetsutövaren skall dokumentera sina aktiviteter genom egenkontroll. Innan 
bevisbörderegeln infördes i samband med miljöbalken år 1999 så var det upp till 
myndigheten att bevisa att någon gjort fel genom inspektioner. Idag måste istället 
verksamheten visa att de har gjort rätt. Som en förlängning av bevisbörderegeln finns 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901)  som ställer krav att 
man måste kontrollera sin lagefterlevnad. Detta då verksamhetsutövare har ansvar att 
veta hur den egna verksamheten påverkar människa och miljö. Det krävs att företaget 
har rätt kompetens för att veta hur omgivningen påverkas och därför skall kontinuerliga 
mätningar i verksamheten göras och sedan följas upp. På detta sätt kan man förebygga 
och åtgärda problem innan följden blir allvarlig skada, vilket är själva syftet med 
egenkontrollen.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll berörs av de som driver en 
yrkesmässig verksamhet och är anmälnings eller tillståndspliktiga. De kan vara 
miljöfarliga verksamheter som i sin drift, använder och släpper ut farliga ämnen som 
kan störa miljön och människans hälsa. Förordningen kräver att verksamhetsutövaren 
skall ha dokumenterade rutiner gällande mätningar, kemikalieförteckningar samt 
uppdateringar och ändringar av dessa, utbildning av personal för att upprätthålla 
kompetensen, fördelning av ansvaret för miljöfrågor och rutiner för att identifiera risker 
vid särskilda händelser. I egenkontrollen ingår också att varje år skriva en miljörapport 
som skickas in till tillsynsmyndigheten. I denna förklarar verksamhetsutövaren hur 
villkoren har efterlevts, men också vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra sin 
verksamhet. Miljörapporten ger en bra grund för myndigheten att utöva tillsyn. 
Verksamhetsutövaren skall kunna bevisa för tillsynsmyndigheten att de följer 
lagstiftningen.  Myndighetens kontroll av verksamheten sker via periodiska 
undersökningar (tidigare kallade periodiska besiktningar) och syftar till att granska 
verksamhetens egenkontroll, att drift och underhåll sköts på rätt sätt samt att villkoren 
efterlevs. Den periodiska undersökningen sker främst i samband att kontrollera att 
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verksamheten drivs optimalt ur miljösynpunkt.

4.2 Miljöledningssystemen  ISO 14001 och ISO 9001
4.2.1 ISO 14001 
ISO 14001 är en global standard för företag som vill optimera sitt miljöarbete (Almgren
& Brorson 2003, s.23). Den introducerades 1996 med syfte att miljöledningssystemet 
skall leda till ständiga förbättringar i företagets miljöprestanda. Miljöprestandan kan 
man mäta genom till exempel minskade utsläpp, avfallsmängder och relation till 
omgivningen. Det finns fem huvudkomponenter inom ISO 14001 och dessa är:

 Miljöpolicy
 Planering
 Införande och drift
 Kontroll och korrigerande åtgärder
 Ledningens genomgång.

I standarden kan verksamhetsutövaren använda sig utav ett  system som kallas PDCA- 
cirkeln (Plan, Do, Check Act). Planera, genomför, följ upp och förbättra på svenska. På 
detta sätt kan man exempelvis följa sina utsläppsminskningar kontinuerligt som leder 
till ständiga förbättringar. ISO-serien handlar också mycket om att man skall åta sig att 
följa lagen, för i standarden är det ett minimikrav. Man skall också åta sig att arbeta på 
ett problemorienterat sätt genom att först identifiera organisationens miljöaspekter, och 
sedan begränsa dessa till de som är mest betydande för sin verksamhet. PDCA-cirklen 
är egentligen en förenklad bild om hur  arbetet i ISO 14001 går till. De fem punkterna 
som är listade ovan är huvudkomponenterna, men under dessa finns ett antal "skall-
krav" som organisationen måste uppfylla för att kunna bli certifierade. Anledningen till 
att strukturen är så detaljerad är för att det inte skall uppkomma frågor, utan att man 
skall nå ständiga förbättringar på bästa möjliga sätt genom att följa planen.

I ISO 14001 ingår lagefterlevnaden i flera standardelement. I företagets miljöpolicy 
skall mål upprättas som tar hänsyn till lagkrav och de betydande miljöaspekterna. 
Processerna övervakas och mäts i utgångspunkt från miljöpolicyn för att sedan kunna 
följas upp och förbättra organisationens miljöprestanda. I standardens avsnitt om Lagar 
och andra krav (4.3.2,  ISO 14001:2004) står det utförligt att det skall finnas rutiner för 
att identifiera och ha tillgång till lämpliga lagkrav och andra krav som organisationens 
miljöaspekter berörs av. För att utvärdera att lagar och andra krav följs så insätts rutiner 
för att kontrollera att tillämpliga lagkrav efterlevs. Dessa rutiner kan innebära att 
miljörevisioner och externa revisioner sker regelbundet för att säkerställa att 
miljölagstiftningen efterlevs (SS-EN ISO 14001:2004).

Att övervaka och mäta organisationens aktiviteter (4.5.2. ISO 14001:2004) är även ett 
krav i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). Det finns fler 
parallella regler med förordningen, bland annat att lagar och andra krav skall efterlevas 
och följas upp i organisationens miljöarbete. Dessa paralleller underlättar för företaget 
att uppfylla sina mål med förbättrad miljöprestanda.

4.2.2. ISO 9001
ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitetsledning (ISO 9001:2008). ISO 9001 och 
ISO 14001 är utformade för att komplettera varandra men fungerar lika bra individuellt 
eftersom många komponenter liknar varandra i de båda systemen. Syftet med ISO 9001 
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är att uppfylla kundkrav genom kvalitetsledning och genom ständig förbättring följa 
standarden för processer och tillverkning (SS-EN ISO 9001:2008).

4.2.3. Hur en lagrevision går till 
I ISO 14001 och andra miljöledningssystem står det uttryckligen som ett krav att man 
skall kontrollera sin lagefterlevnad. Detta görs genom interna lagrevisioner där de som 
genomför revisionen kan vara egna resurser inom företaget. Revisorn planerar sin 
revision och följer tre huvudsteg av revisionsmetodik (Almgren & Brorson 2003, s.30). 
Först skall revisorn samla in information från miljöansvarige på företaget. Det kan vara 
listor om miljölagar och andra lagkrav som verksamheten berörs av. Revisorn kan också
intervjua personal och undersöka om de följer lagstiftningens krav och egna 
instruktioner och rutiner som gäller. Sedan skall revisorn utvärdera den insamlade 
informationen och verifiera att företagets kontrollverksamhet sköts på rätt sätt. Som 
sista steg behöver revisorn formulera slutsatser och informera företaget om förhållanden
som behöver förbättras. För en organisatorisk och oberoende revision kan man inte 
använda sig utav internrevision. Då använder man sig av tredjepartsrevision som 
använder samma metodik som interrevision med skillnaden av en oberoende part. 
Företag blir reviderade på detta område med jämna mellanrum (SS-EN ISO 
19011:2011).

Idag finns det tre olika sätt för företag att uppnå lagefterlevnad (Alriksson1). Dessa 
presenteras nedan.

 Komplett beskrivning av lagkrav
I det här sättet utgår miljöansvarige på företaget från ett lagregister som 
företaget har och fyller i själv de uppdateringar som ändrats. Detta sätt kan 
medföra osäkerhet då det krävs stor kunskap hos den anställda att inte göra fel. 
Detta sätt tar också längst tid eftersom att man måste kolla igenom varje lag så 
att allt stämmer. Dock medför detta sätt en större bevisföring eftersom 
miljöansvarige kan lämna kommentarer om vilken del av företaget som berörs 
av ändringen och när den ägde rum.

 Företaget kontrollerar listan själv 
I det här sättet utgår miljöansvarige på företaget också från en laglista som man 
istället checkar av allt på samma gång utan att veta om lagarna är uppdaterade 
genom en JA/NEJ ruta. Det här sättet går fort men ingen bevisföring sker. Detta 
är vanligast hos små företag då rätt kompetens ofta saknas. 

 Lagefterlevnadsrevision
Det här sättet är det säkraste då företaget hyr in extern hjälp i form av konsulter 
som reviderar företagets laglista. Detta kan antingen ske temporärt i form av 
stickprov eller som ett långtgående kontrakt mellan företag och konsult. Har 
företaget ett kontrakt med konsultföretaget så skickas laguppdateringar 
kontinuerligt till företaget med lagar som berör dem. Sedan kontrollerar 
företagets miljöansvarige att lagarna stämmer och lämnar kommentarer i 
laglistan om tillämpningar. Detta sätt är mest tillförlitligt men dyrast och ses 
därför mest hos större företag. 

1

 Stina Alriksson Fil. dr Linnéuniversitetet, föreläsning i Miljöledningssystem den 10 
september 2013
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5. Liknande studier
5.1 Lagefterlevnad hos små företag
Idag är det ett mycket högre tryck på företag att arbeta med miljöfrågor och införa 
miljöledningssystem än vad det var förut (Zorpas 2009). Detta beror från första början 
på statlig reglering i form av förbud och hot, som sedan skulle ersättas av samhällets 
medvetenhet och förändrad marknadsföring. Miljömålsstyrd tillsyn - miljökvalitetsmål, 
miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan - slutsatser, 
framtidsbild och åtgärder av Axelsson (2008) handlar om hur små företag kan 
motiveras att uppnå miljökvalitetsmål genom förbättrad miljötillsyn, utan att försämra 
näringslivet i Sverige. Studien omfattar bland annat intervjuer och enkäter till landets 
kommuner samt intervjuer med små företag. 

De företag som har intervjuats i studien (Axelsson 2008) tycker att egenkontrollen är 
tidskrävande och svår, dels beroende på att miljölagstiftningen är svår att tolka och 
kunskap om miljön saknas. De tillfrågade företagen önskar att lagstiftningen görs 
tydligare samt att stöd från myndigheter och kommuner ökar för lyckad lagefterlevnad. 
Studien (Axelsson 2008) pekade på att om kommuner och myndigheter arbetade nära 
företagen med muntlig information, ökade detta lagefterlevnaden hos de små företagen.

I rapporten (Axelsson 2008) berättas det även om en workshop där de som berörs av 
miljötillsyn på olika sätt deltog. De medverkande var bland annat företag, kommuner, 
länsstyrelser, branschorganisationer och Naturvårdsverket. Syftet med workshopen var 
att få fram åtgärder på hur morgondagens miljötillsyn kan bli effektivare ur ett 
miljömåls- och näringslivsperspektiv. Ett förslag var att skapa en samverkan för en 
nationell och nätbaserad miljöportal som kan användas som en kostnadseffektiv hjälp 
för både miljöinspektörer och företag. Där skall checklistor, handböcker och 
"miljöstartpaket" finnas för nya och befintliga företag för ökad och effektiv 
lagefterlevnad. I samband med miljöportalen kom förslaget att en ny myndighet bör 
bildas. Den myndigheten skulle vara ansvarig för miljöportalen och erbjuda företagen 
kundtjänst för miljölagstiftning, men även sammanställa material till handböcker och 
checklistor som stödjer företagen, utan att det blir för dyrt för dem.

För att sammanfatta rapporten skriver Axelsson (2008) att de största drivkrafterna för 
god lagefterlevnad hos små företag är kunskapen om miljön och kunskap om 
lagstiftningen, inte rädslan för miljöbrott. Det betyder att det är bättre att arbeta 
förebyggande än att tvingas tillta åtgärder för lagefterlevnad.

5.2 Lagefterlevnad hos större företag
Även om små företag ibland kännetecknar att ha större problem med lagefterlevnad, så 
redovisas här en rapport om hur stora företag jobbar för att förbättra sin egna. Rapporten
Effektivare miljöledningssystem- en studie om brister, behov och möjligheter till 
förbättring (Axelsson, Almgren & Hjelm, 2003) handlar huvudsakligen om 
miljöledningssystem och hur dessa kan förbättras, men även om lagefterlevnadskontroll 
och brister i denna hos tillfrågade företag. Fokuset ligger på den sistnämnda delen som 
redovisas nedan.

Att införa ett miljöledningssystem innebär höga kostnader och är resurskrävande. 
Oberoende hur stort företaget är så kräver införandet många arbetstimmar och det är lätt
hänt att miljöfrågorna blir bortprioriterade då fokuset ofta läggs på att klara standardens 
krav, och på att systemdokumentationen hålls vid liv. Ledningens engagemang har 
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också stor inverkan på företagets miljöarbete. Är engagemanget bristande kan det gå ut 
över medarbetarna som då också bortprioriterar miljöfrågorna, vilket leder till en 
bristande lagefterlevnad (Axelsson, Almgren, Hjelm, 2003). Många 
miljöledningssystem, särskilt ISO 14001 fokuserar på ständig förbättring och förbättrad 
miljöprestanda hos företagen, men kommer i kläm när lagstiftningen är 
processorienterad (Heras-Saizarbitoria, Dogui & Boiral, 2013). Av de tillfrågade 
företagen anser en del att den emissionsinriktade lagstiftningen är otillräcklig för att 
kunna hantera frågor om miljöaspekter från produkter (Axelsson, Almgren & Hjelm, 
2003).

Sammanfattningsvis var de största problemen, enligt de tillfrågade företagen, att 
avsaknaden av kunskap att strukturerat arbeta med miljöfrågor saknades hos vissa i 
ledningen. Dessa personer i ledningen menar att det  finns en brist av hjälpmedel för att 
kunna tolka standardens krav och innehåll och att detta delvis berodde på att en del har 
bakgrunden att arbeta med kvalitetsområdet och var ovana inom miljöområdet 
(Axelsson, Almgren & Hjelm, 2003).

6. Resultat
6.1 Intervju på Arla
Elisabeth Arnér har jobbat med miljö- och kvalitetsfrågor i 20 år på Arla. I början var 
det bara ISO 9001 som Arla var certifierade mot men med tiden kom ISO 14001 och 
därmed större  fokus på miljöfrågor. Arnér har tidigare jobbat på Borgholms mejeri med
verksamhetssystem och miljöfrågor. I samband med att mejeriet på Öland lades ner, 
fortsatte hon på en likvärdig tjänst på Kalmar Mejeri, där hon nu har jobbat sedan 2004. 
Till en början behövdes systemen förbättras och byggas om, och sedan blev det ett 
större  fokus på miljöfrågor. I sin tjänst sköter Arnér all extern och intern rapportering 
och är kontaktperson mot flera myndigheter. Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar 
Kommun är Arlas tillsynsmyndighet och de brukar komma och inspektera 
verksamheten.

I tjänsten ingår också riskbedömning av kemikalier. Mejeriet har ett nytt databaserat 
system som heter Chemsoft, där alla kemikalier som Arla Foods använder i sin 
verksamhet finns inlagda. I systemet finns också ett verktyg för riskbedömningar vilket 
är ett bra hjälpmedel i bedömningsarbetet. "Kemikalier är ett komplext ämne då det 
alltid hittas nya förnödenhetsprodukter när man är ute, och det vore önskvärt att det 
fanns mera tid till att jobba med substutition och hantering av de kemikalier som Arla 
använder", säger Arnér. Målet är att alla mejerier skall använda samma sorts kemikalier
och minska det totala antalet för att uppfylla sina mål med kemikaliehanteringen. 

Angående lagefterlevnaden prenumererar Arla på en tjänst via konsultföretaget Natlikan
–WSP, vilket innebär att Arnér får e-post varje vecka om nya miljölagstiftningar eller 
ändringar som berör verksamheten i Kalmar. "I början hade Natlikan ett bra system 
som gjorde att man fick en bra överblick genom en vågrät tabell. Nu har de bytt 
upplägg till en lodrät modell, vilket gör den jobbigt att läsa". Arnér förklarar att det blir 
mycket fler sidor än när man har en vågrät överblick, och för att systemet idag gör att 
man måste gå in på varje lag för att se lagtexten (Bilaga D, Lagregister).

Arnér tycker att lagstiftningen överlag är svår att tolka eftersom det bygger på "enligt 
paragraf.." och "enligt förordningen.." och gör att man kan behöva gå igenom flera 
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förordningar för att komma fram till vad hela ändringen betyder. Natlikan gör en 
förenklad  kommentar om vad ändringen betyder, exempelvis: "den här förändringen 
innebär..", så att miljöansvarige inte skall behöva läsa hela författningen. I 
prenumerationen ingår också ett lagefterlevnadsverktyg, som underlättar just kontrollen 
av att man efterlever den lagstiftning man berörs av. "Det krävs mycket resurser för att 
ha full koll på lagstiftningen, och det optimala hade varit att bara jobba med 
miljöfrågor. Men ansvaret är ändå uppdelat då det är många kollegor som samarbetar 
med miljö, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor". 

De viktigaste delarna i Arlas kontrollprogram är kopplat till de villkor som ligger i deras
miljötillstånd, det vill säga utsläpp till luft och vatten och hur dessa mäts och när, samt 
vilka riktvärden de måste hålla sig till. Det är svårt att säga vilken del som är viktigast i 
kontrollprogrammet eftersom det är många komponenter som spelar in. 

Det kostar både tid och pengar att kontrollera och installera bland annat nya 
mätinstrument, utrustning och programvara för att säkerställa att lagen efterlevs. Arla 
har satt in extra åtgärder för att minska sina utsläpp, bland annat genom att installera 
flera mätare vid avloppsvatten och disk- och sanitetsvatten som sedan skall till 
neutraliseringstanken där ytterligare mätare finns. Detta ingår i kontrollprogrammet och 
en del av det är att även dokumentera och journalföra allt. Systemet har blivit mer 
datoriserat på senare tid. Ett exempel är att datorn säger till när nästa kontroll är och vad
man skall göra istället för att manuellt kontrollera det genom listor.

"När det gäller lagefterlevnad var det nog ingenting som var bättre förut", säger Arnér. 
Hon berättar att det utfördes nog inte helt regelrätta efterlevnadskontroller då, men detta
ingår ju i standardkraven enligt ISO 14001, och därför genomför man nu en 
efterlevnadskontroll en gång per år. "Att vara en miljöfarlig verksamhet har gjort att 
kraven har blivit fler och fler de senaste 10 åren, men kraven har också blivit 
tydligare", fortsätter hon."Idag stramar man åt villkoren för verksamheterna mycket 
mer än vad man gjorde förut, och det är också mera fokus på miljöpåverkan. Samtidigt 
måste man titta på de ekonomiska aspekterna när det t ex gäller 
miljöpåverkandeinvesteringar". 

En sak som har förenklats genom åren är kommunikationen med myndigheter. "Det är 
inte lika strikt längre", säger Arnér. Det är accepterat att man kan ringa om man har 
frågor och skicka formulär via e-post, fast de större ansökningarna eller överklagande 
ärenden skickas som vanligt via post.

6.2 Intervju på Kalmar Lantmän
Sylvie Sällqvist är QMS- samordnare på Kalmar Lantmän, som är en ekonomisk 
förening där de huvudsakligen tillverkar och säljer foder. De är certifierade enligt ISO 
9001, men ISO 14001 har de inte hunnit certifierat sig mot. Sällqvist började jobba på 
Kalmar Lantmän 1998  med kvalitetsfrågor, sedan breddade hon sin tjänst med miljö 
och brandskyddsfrågor. I kvalitesfrågorna är det viktigt att produkterna uppfyller 
kvalitesmålen och därför är det viktigt att ta hygien- och proteinprover. "Produkterna 
tillverkas utifrån deras egenskaper och har aldrig samma ämnessammansättning från 
början, därför är labbet en viktig del av produktionen", säger Sällqvist.

Natlikan WSP gör laglistan (Bilaga E, Kontrollprogram) till Kalmar Lantmän och de 
har sedan en miljökonsult som hjälper dem med särskilda utredningspunkter. 
Miljökonsulten hyrs in från konsultföretaget Miljöassistans Norden AB. En gång i 
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halvåret går de igenom laguppdateringar med Natlikan WSP om olika förändringar, och 
vartannat år är det miljörevisioner och den externa konsulten kontrollerar att lagen 
efterlevs. Konsulten hjälper även till att bryta ner lagarna så att de kan hantera dem i 
checklistorna (Bilaga F, revisionschecklista). Dessa checklistor går man igenom en gång
i kvartalet på verksamheten, men många saker kan man inte göra på vintern, som att 
kolla brunnarna utomhus.

Det som är svårast att efterleva är lukten och den är för tillfället en utredningspunkt hos 
Länsstyrelsen. "Vi tar luftprover i stora plastpåsar och skickar dem till Köpenhamn där
en panel får bedöma vår lukt från fodertillverkningen", säger Sällqvist. Tillbaka 
kommer ett värde på lukten och olika preparat testas för att minska lukten, bland annat 
har en vätska fått viss effekt. De har även flyttat utsläppspunkterna högre upp så att 
lukten skall spädas ut  på vägen ner. Ett annat problem är att efterleva bullerkraven då 
spannmålssäsongen gör att Lantmännen får leveranser på nätterna, men det är åtgärdat 
nu och mäts kontinuerligt.

"Innan miljöbalken och bevisbörderegeln infördes hade alla i huvudet det man skulle 
göra", säger Sällqvist. "De lagar man fick reda på följde man men andra lagar visste 
man inte fanns. På den tiden fanns ingen uppföljning som man har idag. Men då fanns 
inte miljöbalken eller bevisbörderegeln". Lantmännen gjorde alla punkter som 
behövdes, såsom att mäta buller och stoft, men mycket enklare och manuellt. Idag är det
hårdare krav men det är bättre koll på verksamheten och det som gäller. Sällqvist 
upplever att det är många krav som kan vara svåra att leva upp till. "Antingen är 
lagkraven så detaljerade att man kan göra det praktiskt, eller så otydliga att det är 
svårt att veta vad som gäller".

Det kostar mycket tid och pengar att åtgärda ändringar och andra krav. Alla 
miljöinvesteringar som sker är med i alla lantmännens förändringar. Det är viktigt att 
alltid tänka på miljön då verksamheten förbrukar mycket energi och ser till bästa 
tillgängliga teknik, och Kalmar Lantmän ser till att det inte får kosta för mycket då de är
en ekonomisk förening.

Något som Sällqvist upplever som ett problem idag är de kemiska produkterna de köper
in och använder i verksamheten. Några produkter är sevesoklassade och dessa har olika 
nummer som skall slås upp i lagen om vad som gäller för dem. "Det gäller även nya 
kemikalier vi köper in", säger Sällqvist. Det är inte alltid leverantörerna skriver de olika 
komponenterna i produkterna för det är yrkeshemligheter. Men det gör det svårare för 
lantmännen att veta om det är sevesoklassade produkter eller inte.

Kalmar Lantmän har Kalmar kommun som tillsynsmyndighet men det är Länsstyrelsen 
som skriver ut miljötillståndet. Kontakten med myndigheterna är bra då det bara är att 
skicka e-post eller ringa om man har frågor, och myndigheterna kan göra detsamma då 
förhållandet är ömsesidigt.

"Vi har själva gjort en databas eftersom vi har så många olika tillstånd", säger 
Sällqvist. De får e-post om påminnelser om besiktningar och andra saker som måste 
göras, exempelvis om tillstånd som måste förnyas. Ansökningar och miljörapporter 
läggs också in i systemet. Kalmar Lantmän har en egen tekniker som har programmerat 
databasen,  och han har även gjort andra databaser som de använder sig utav som har 
varit till stor hjälp så att verksamheten håller koll på det som skall göras. 
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Sällqvist avslutar med att påpeka att checklistor är ett bra hjälpmedel i tjänsten men att 
det i framtiden skulle vara bra med något mellanting på arbetsplatsen. "Det optimala 
hade varit någon som är både konsult och medarbetare som kommer med tips", avslutar
hon.

6.3 Intervju på Atlas Copco Construction tools PC AB
Olof Sjöstrand jobbar sedan 2005 som IMS- koordinator på Atlas Copco Construction 
tools PC AB i Kalmar, som är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg - och 
anläggningsteknik. Fabriken i Kalmar tillverkar olika verkstadsmaskiner som säljs på 
världsmarknaden och har Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun som 
tillsynsmyndighet. De är certifierade mot flera ledningssystem, bland annat  ISO 14001 
och  ISO 9001.

Sjöstrand jobbar med miljö- och arbetsmiljöfrågor och i hans tjänst ansvarar han för att 
fånga upp alla lagförändringar som sker och att hitta olika arbetssätt för att klara kraven.
Till sin hjälp att tolka lagstiftningen har de anlitat konsultföretaget DGE Mark & Miljö, 
som genom en prenumeration uppdaterar ändringar som gäller för Atlas Copco i Kalmar
och gör dem lättolkade (Bilaga G, Lagregister).

"Kontrollprogrammet är en integrerad del av miljöledningssystemet och inget som vi 
har vid sidan om", säger Sjöstrand. De olika checklistorna har också strukturerats upp i 
samma dokument, miljö, arbetsmiljö och kvalité. Det som Atlas Copco i Kalmar har 
haft svårast att efterleva är utsläpp av processvatten då det varit delade meningar med 
myndigheten om vad som egentligen gällde. "Vi var enade när tillståndet trädde i kraft 
men när den nytillkomna miljöinspektören påpekade att vi inte alls efterlevde kraven för
processvattnet fick vi göra ytterligare åtgärder för att minska utsläppshalterna". Han 
förklarar att  problemet från början nog var missförstånd med myndigheten och att 
miljökonsekvensbeskrivningen var för vag, men att det är åtgärdat nu så att de följer 
kraven.

Det har kostat både tid och pengar genom åren att efterleva lagen. För 10 år sedan 
samarbetade Atlas Copco med Högskolan i Kalmar som gjorde laguppdateringarna, 
sedan använde de sig utav Notisums tjänst då ledningen i Atlas Copco hade bestämt att 
alla koncerner inom företaget skulle använda sig utav deras tjänst. "Problemet var att 
de var för dyra och att de inte erbjöd samma support om hur lagtexten berör oss. Det 
var mycket jobb att tolka och hitta rätt ändringar som tog lång tid", säger Sjöstrand. 
"Lagstiftningen är skriven på ett speciellt sätt och det är inte alltid man vet hur man 
skall tolka den". Idag upplever Sjöstrand att det är mycket bättre med DGE: s tjänst och 
det tar inte lika lång tid längre eftersom de hjälper verksamheten. Med deras hjälp 
uppdateras laglistan två gånger per år och om det kommer en ny lag eller andra krav tas 
åtgärder för det. Till detta så har Atlas Copco en lagrevision en gång per år och den sker
via en extern partner som kontrollerar att de efterlever lagen.

När det gäller miljöinvesteringar så får verksamheten i Kalmar pengar från högsta 
ledningen när de behöver det, så länge det kan betalas av inom två år. "Det är inte så att
vi har en speciell budget för miljöinvesteringar som andra företag kanske har. Vi vill 
hela tiden vara så kostnadseffektiva och effektiva som möjligt inom företaget för att 
vara ledande på marknaden", säger Sjöstrand.

Sjöstrand berättar att kommunikationen med olika myndigheter fungerar bra då de 
brukar ha olika fokusområden på workshops och informationsmöten, t ex när det sker 
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en ändring i verksamheten. Även kommunikationen inom företaget fungerar bra. Det är 
möte en gång i månaden med ledningen där de går igenom vilka krav som skall 
uppfyllas och använder PDCA- cirkeln i princip alla projekt de gör. Efter en månad 
följer de upp vad alla har gjort och hur det har gått. "Det fungerar bra med snabb 
kommunikation på det sättet", säger han.

6.4 E-postintervjuer
6.4.1 Östersunds Kommun
Jari Hiltula är miljöchef på Östersunds kommun. Han anser att det är avsatt en lämplig 
mängd tid och resurser för att inspektionen av verksamheter skall ligga på en lagom 
nivå. Detta på grund av att de jobbat med risk och målbedömningar, vilket innebär att 
de anpassar sin tillsynstid efter vilken risk, vilka miljömål och den erfarenhet de har av 
verksamheten.

Hiltula säger att företagens arbete med lagefterlevnad under en 10- års period har till 
viss del förändrats. Östersunds kommun har de senaste 5-6 åren jobbat hårt med 
egenkontrollen, vilket har lett till att de flesta företag har bra koll på sin lagefterlevnad. .
"Gällande miljöledningssystemen är det knöligare. Vem äger uppgifterna från en 
revision och det är alltid beställaren. Därmed blir det en svårighet att få ut alla 
uppgifter från revisionen. Vidare är det väl bara något fall i Sverige där man blivit av 
med sitt certifiering trots lagöverträdelser2."Hiltula menar att ledningssystemen är ett 
bra sätt för företag att organisera sin egenkontroll och ta tag i miljöaspekter som är 
viktiga för verksamheten.

"Kontrollen av verksamheter skulle kunna förbättras genom större fokus på 
miljöpåverkan för verksamheten". Det hjälpmedlet som företag behöver är en bra 
egenkontroll för att själva följa upp sin lagefterlevnad. "Vår erfarenhet är att en 
bra/relevant egenkontroll är resurseffektiv för företag eftersom de snabbt/enkelt kan ta 
ställning till "nyheter" inom miljöområdet/lagstiftning."", avslutar Hiltula.

6.4.2 Kalmar Kommun
Marie Johansson är miljöinspektör på Kalmar Kommun. Hon anser att det är avsatt en 
lämplig mängd tid och resurser för inspektionen av verksamheter. Tiden är satt efter en 
tidsmodul som Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram. Denna tiden är 
justerbar beroende på en risk och erfarenhetsbedömning som görs av kommunen för 
respektive företag.

Det finns inga större skillnader på företagens arbete med lagefterlevnad jämfört med 10 
år sedan. "För 10 år sedan var det mer populärt att införa miljöledningssystem i 
verksamheten pga krav från producenterna högre upp i kedjan, men detta har avtagit 
av flera anledningar3". I till exempel USA styrs företagens miljöarbete av marknadens 
krav och i Sverige har det varit så att det är lagen som i störst utsträckning gjort att 
företag måste ha koll på miljön, kundkraven är dock på ingång här med. Vi har inte 
vetskap av ens 10 % av alla kemikalier idag. "Den svenska och europeiska 
kemikalielagstiftningen räcker därför inte riktigt till för att skydda oss mot dessa 
eventuella effekter i dagsläget. Å andra sidan stiftas inte lagar från vi har långsiktig 
forskning som säger att det ger effekter. Det blir som en ond spiral i vissa fall", säger 
Johansson.

2 Jari Hiltula, miljöchef på Östersunds kommun,  e-postintervju den 28 juli 2014
3 Marie Johansson, miljöinspektör på Kalmar kommun,  e-postintervju den 19 augusti 2014
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Tillsynsmyndighetens kontroll av verksamheter skulle kunna förbättras på olika sätt 
beroende på vad som vill uppnås. När det gäller att kontrollera påverkan på yttre miljö 
så är det kanske inte fler kontroller som behövs. "Det behövs en ökad medvetenhet i 
samhället så att vi tar till oss problemen som finns. Företagen måste se till att de har en
bra egenkontroll så att de inte genomför förbättringar först när olyckan har skett", 
säger Johansson. "Vetskapen att vi finns gör att många verksamheterna sköter sig, stora
som små företag".

Större företag som förstår nyttan med egenkontrollen tycker oftast inte att den är 
resurskrävande. "För mindre företag blir det mer jobb men utan en bra egenkontroll så 
finns det risk att de kan de orsaka lika stora olyckor som större företag".

Det bästa hjälpmedlet som företag behöver för att lyckas med sin 
lagefterlevnadskontroll är en bra egenkontroll. "Det är därför bra att införa ett 
miljöledningssystem då det är bra hjälpmedel finns för att hålla sig uppdaterad", 
avslutar Johansson.

6.4.3 Kiruna Kommun
Anders Fjällborg är miljöchef på Kiruna Kommun. Han tycker att det är avsatt lämplig 
tid och resurser för inspektionen av verksamheter. De senaste 10 åren har företagens 
miljömedvetande och arbete med lagefterlevnad generellt blivit bättre, särskilt hos 
medelstora och stora verksamheter som har infört miljöledningssystem i sin verksamhet.

Kontrollen av verksamheten skulle kunna förbättras genom att framtaga uppdaterade 
branschspecifika informationskrifter med dels miljörisker och relevant lagstiftning för 
den branschen. Detta skulle kunna vara till hjälp för både företagen och 
tillsynsmyndigheten.

Fjällborg upplever inte att egenkontrollen ger för mycket resursåtgång och ansvar för 
företagen. "Det är dock klart att större företag med en egen miljöavdelning har mer 
resurser och ofta bättre koll än små företag4". De hjälpmedel som skulle behövas för 
företag för att enklare följa upp sin lagefterlevnad är en lathund där lagtexten förklaras 
på ett språk som alla förstår. "Kanske även branschspecifik för att inte bli för 
omfattande", avslutar Fjällborg.

4 Anders Fjällborg, miljöchef på Kiruna kommun,  e-postintervju den 22 augusti 2014
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7. Diskussion
Det var många saker som inte var bättre förr i tiden, men med införandet av 
bevisbörderegeln och miljöbalken blev arbetet med lagefterlevnad mer naturligt för 
verksamheter, och i kombination med att företag valde att åta sig lagen i 
miljöledningssystemen blev strukturen sakta men säkert bättre. Problemet och syftet 
med själva examensarbetet är att det i dagsläget fortfarande saknas hjälpmedel som kan 
förenkla företagens lagefterlevnadskontroll. Det är mycket att hålla reda på och de 
tillfrågade företagen höll alla med om att lagtexterna är svåra att tolka och är i behov av 
hjälp att tolka dem. De företag Axelsson hade frågat hade alla påpekat samma sak: att 
egenkontrollen är tidskrävande och svår samt att miljölagstiftningen är svår att tolka.  
Resultaten från Axelsson (2008) stärker resultaten från intervjuerna i det här 
examensarbetet. Det finns inte resurser till att ta sig tiden för en enskild anställd på 
miljöavdelningen att kunna exakt allt som förväntas att kunna. Att anlita ett 
konsultbolag leder i sig till att företaget blir blottat. Det är en skör balansgång att låta en
konsultfirma sköta ett företags lagregister, när sedan konsulten försvinner eller att 
tjänsten avbryts av olika anledningar, så stannar inte kunskapen kvar hos företaget. Det 
är en av anledningarna till att det finns behov för bättre lagefterlevnadsverktyg. Det är 
en risk företag tar för att erhålla sin lagefterlevnad. Att ha en god kontakt med 
myndigheten kan underlätta företagets kontroll, men ett exempel där det går fel och 
missuppfattningar ofta uppkommer är när anställda hos en myndighet ger företaget ett 
godkännande men när sedan denna ersatts av någon annan är det längre inte godkänt. 
Detta kan orsaka stor förvirring om vad som egentligen gäller, som i exemplet med 
Atlas Copcos processvatten.

Ett företag måste tjäna pengar för att
hållas rullande genom resurser
såsom personal och kompetens
(figur 2). Dessa måste följa lagen
och ha ett system för uppföljning,
där bland annat PDCA- cirkeln kan
användas. För att kunna förbättras
måste de få feedback från kunder
och medarbetare, där de sedan inför
förbättringar för dessa och kan
utvecklas internt eller etablera sig
mer ute på marknaden.

I och med att tiderna förändras,
förändras också basbehoven. Förut
utfördes dokumentation av
företagens aktiviteter och påminnelser manuellt. Idag räknar vi med tekniken på ett sätt 
man inte gjorde förut. Det skall vara elektroniskt genomförbart att lagra data och göra 
denna tillgänglig till företagets alla medarbetare. Man kan jämföra det med att när vi 
köper en tv förväntar vi oss att bilderna är i färg, och inte svart-vit. I intervjuresultaten 
pratas det knappt om basbehov eftersom de är så självklara. Det pratas inte heller om 
omedvetna behov eftersom man inte är medveten om dem. Företagen kan bara säga det 
som de vill ska förbättras, men kommer nya produkter på marknaden kan helt plötsligt 
de omedvetna behoven vara uppfyllda, och det är dit man vill nå med kvalitetsanalyser: 
att överträffa kundens behov.
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Figur 2. Identifierade basbehov hos ett företag ritad i 
form av en behovstrappa. Den beskriver företagets 
grundstenar för att kunna utvecklas i sin verksamhet 
och ute på marknaden.



I intervjuresultaten har det uppkommit flera uttalade behov från företagen som kan 
kopplas till kanomodellen (Figur 3). Bland annat  från Sylvie Sällqvist på Kalmar 
Lantmän att det hade varit bra med något mellanting som hjälpmedel. Någon som är 
konsult, men anställd på företaget och kan komma med tips. De tillfrågade företagen har
antingen en bra överblick av lagtexten eller önskar det. Med dessa behov identifierade i 
Kanomodellen vet vi att det behövs ytterligare något bättre hjälpmedel för att uppnå 
optimal kundtillfredställelse i attraktiv kvalité. 

Figur 3. Kanomodellen med identifierade behov från intervjuerna med företagen

Exempel på omedvetna behov och attraktiv kvalité skulle kunna vara en automatisk 
laguppdatering som förenklar ett företags lagefterlevnadskontroll. Ett mjukvaruprogram
med verktyg som innehåller all information ett företag behöver för att lyckas med sin 
lagefterlevnad. Det finns lagar, miljöledningssystem och kontrollprogram som ger 
struktur till sitt arbete, men inte hur tolkningen skall göras. Anders Fjällborg på Kiruna 
kommun säger att en lathund skulle behövas för tolkning av lagtexten, och gärna en 
branschspecifik sådan som både företag och tillsynsmyndighet kan använda. Denna 
tolkning är nödvändig för både små, medelstora och stora företag så att lagen följs, men 
att även olyckor inte skall ske. Marie Johansson på Kalmar kommun säger att en olycka 
från ett mindre företag kan göra lika stor skada som en olycka från ett stort företag. 
Därför är egenkontrollen så viktig och att egenkontrollsförordningen, som är en stor lag,
ytterst väsentlig för alla företag oavsett storlek.

Dagens lagefterlevnadssystem behöver bli mer lättanvända och effektiva för den 
miljöansvarige att jobba med. Om utvecklingen av appar till läsplattor hade ökat hade 
kanske nya system kunnat uppfylla de omedvetna behoven företag har och hjälpt dem 
att utvecklas och bli mer oberoende. Idag finns tekniken och vi måste börja använda den
på de ställen där det gynnas mest. Exempelvis så skulle checklistorna kunna datoriseras 
så att läsplattor används för att ta foton på att t ex brandsläckarna har rätt symboler, så 
att dessa sedan förs in i datorn och lagras till nästa revision.
 
Man kan föreställa sig ett perfekt scenario för en god lagefterlevnadskontroll, det skulle 
exempelvis kunna vara att alla i företagets ledning är utbildade miljörevisorer. Ett 
företag måste se till att rätt kompetens finns när de behöver det. Sylvie Sällqvist 
berättade om deras IT-tekniker som hade utformat ett eget system där alla dokument 
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lades in samt att påminnelser skickades ut om det som skulle göras. Programmet ökade 
deras medvetenhet och hjälpte till att strukturera deras verksamhet. Detta är ett exempel 
på hur en bra egenkontroll fungerar på ett effektivt sätt. Jari Hiltula på Östersunds 
kommun säger att det bästa hjälpmedlet för företag är att strukturera upp sin 
lagefterlevnad genom att ha en bra egenkontroll. På det sättet tar företag del av nyheter 
som rör miljölagstiftning snabbt och enkelt. 

Axelssons workshop (2008) beskrev en idé: att bilda en ny myndighet som skall ha 
kontroll över nätbaserade "Miljöportalen", där kundtjänst erbjuds och alla dokument 
som miljöinspektörer och företag använder finns tillgängliga att använda, utan att det 
blir en kostnadsfråga. Att även startpaket skall erbjudas till de nyetablerade företagen så
de vet vad som gäller med lagefterlevnadskontrollen. För företag som inte har råd med 
hjälp från konsulter skulle detta vara en bra idé. Att det finns en växel som man kan 
ringa så man kan fråga i förväg om man gör rätt i dagsläget, och därifrån få muntlig 
information och sedan skriftlig information som skickas via e- post. Eftersom lagen idag
är mycket omfattande för företag att ta till sig kan man fundera på om de nya lagkraven 
är nödvändiga att införa överhuvudtaget. En del lagar kanske inte behövs och då måste 
man ifrågasätta om det finns ett behov av lagarna innan man inför dem, det vill säga att 
förstudier görs på området. Det kan vara så i dagsläget att det finns för mycket lagar i 
förhållande till vad företaget kan fördela i resurser. Om uppmärksamheten riktas till 
detta område så kommer det förmodligen i framtiden finnas god utvecklingen av appar 
och databaser riktade till företagens omedvetna behov för en fortsatt god 
lagefterlevnadskontroll.

8. Slutsatser
Det finns några för- och nackdelar i dagens lagefterlevnadssystem som företagen har 
delat med sig av under intervjuerna. Dessa är listade nedan.

Nackdelar
 Lagstiftningen är svår att tolka utan hjälp från konsultföretag.
 Tidskrävande om programmets strukturer fallerar. Detta gäller främst 

användarvänlighet i laglistan som konsultföretaget erbjuder.  
Fördelar

 Checklistor är till stor hjälp när det gäller miljö och kvalitet (även arbetsmiljö).
 Hjälp från konsultföretag finns närhelst företaget behöver det.

Det finns några saker som saknas i dagens lagefterlevnadssystem som bör göra dem 
användarvänligare och effektivare. Företagen och tillsynsmyndigheterna har delat med 
sig av sina idéer under intervjuerna. Dessa är listade nedan.

 Lathund för hur lagtexten skall tolkas, gärna branschindelat för företag och 
myndigheter

 En tydligare kemikalielagstiftning för både Sverige och EU
 Konsult som är anställd på företaget och kommer med tips
 Lättolkade lagefterlevnadssystem som ger en bra överblick över hur företagen 

berörs av lagen
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Under intervjuerna med företagen har det framkommit vilka basbehov som finns i 
dagsläget och hur dessa skulle kunna utvecklas till omedvetna behov. Dessa är listade 
nedan.
 
Basbehov

 En bra kontakt med myndigheter möjliggör snabb kommunikation.
 Elektronisk lagring av data gör att all personal har tillgång till information 

snabbt när de behöver det.
 En bra egenkontroll för en fungerande verksamhet.

Omedvetna behov
 Utveckling av appar och databaser för att förenkla lagefterlevnadskontrollen.
 Datoriserade checklistor som lagras elektroniskt till nästa revision.
 Automatisk uppdatering av lagkrav för att spara resurser såsom tid.

8.1 Framtida forskning
Det finns behov av enkla hjälpmedel till exempel i form av läsplattor eller en databas 
där företag kan registrera sig och få hjälp med sin lagefterlevnad. Denna databas, eller 
allmän plattform, skulle kunna användas till att företag får den hjälp de behöver. 
Utveckling av systemen kan få fram fler lösningar i dagsläget och göra dem mer 
användarvänliga att hantera för både företag och de som jobbar med miljötillsyn.
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Bilaga A. Ordförklaringar

Betydande miljöaspekter - De aktiviteter inom ett företag som orsakar störst påverkan 
på miljön
EMS - Environmental management systems
IMS-koordinator - Integrated management systems
Intern lagrevision - Granskning över företagets lagefterlevnad
ISO - International Organization of Standardization 
Miljörevision - Granskning med förutbestämda kriterieröver en organisations 
miljöarbete
Miljökvalitetsmål - De nationella miljömål som Sveriges riksdag har åtagit sig att 
uppfylla
Miljöprestanda - Mätbara resultat som är kopplat till företagets betydande 
miljöaspekter.
Miljötillsyn - Tjänstemän från myndigheter eller kommun som kontrollerar och följer 
upp att företaget följer bland annat tillstånd, egenkontrollen och miljöbalken
PDCA- Plan, Do, Check, Act
QMS - koordinator- Quality management systems
SIS - Swedish Standards Institute
SME -  small medium sized enterprises
Tredjepartsrevision - Revisionen utförs av en utomstående och oberoende part
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Bilaga B.  Intervjufrågor

 Beskriv de viktigaste delarna i företagets kontrollprogram.

 Vad är kostnaden för kontrollen av lagefterlevnad under ett normalår? 
Tid och pengar

 I vilka situationer upplever ni att det är svårt att tolka miljölagstiftningen?

 Innebär egenkontrollen för mycket resursåtgång? 

 Innebär egenkontrollen för mycket ansvar?

 Vilka system har ni för att bevaka miljölagstiftningen?

 Hur går det till i praktiken att bevaka miljölagstiftningen? T ex. hyra in konsult, 
periodisk besiktning 

 Vilken lagefterlevnad är svårast att kontrollera och/eller efterleva?
 

  Möjliggör företagets lagefterlevnadssystem fortsatta miljöinvesteringar?

 Beskriv vilka för och nackdelar ni finner med systemet idag jämfört med för 10 
år sedan.

 Vilka egenskaper i dagens efterlevnadssystem tycker ni är bra och vill behålla?

 Tycker ni att det saknas någon funktion i systemet ni använder idag?

 Hur gör ni när det kommer nya lagar och regler för att säkerställa vad som 
gäller? T ex. utbildar personal, frågar konsulter, tar hjälp av kommunen eller 
inget alls.

 Vad skulle myndigheter och andra organ kunna göra för att göra systemet 
enklare?
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Bilaga C. E-postintervjufrågor

Hej,

Jag heter Louise Mattsson och läser sista året på Miljöanalytikerprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Mitt examensarbete handlar om hur små och medelstora 

företag kontrollerar sin lagefterlevnad och hur denna kan förbättras i framtiden. Det jag 

önskar av Er är att ni svarar på dessa fem frågor som ni finner här nedan.

1. Är det avsatt en lämplig mängd tid/resurser för att inspektionen av verksamheter 
ska ligga på en lagom nivå?

2. Hur har företagens arbete med lagefterlevnad förändrats under de senaste 10 
åren (t.ex. med hjälp av miljöledningssystem och/eller miljöbalkens införande)?

3. Hur skulle kontrollen av verksamheter kunna förbättras? 

4. Innebär egenkontrollen för mycket ansvar och resursåtgång för företag idag?

5. Vilka hjälpmedel skulle du säga att små- och medelstora företag behöver för att 
själva effektivt kunna följa upp sin lagefterlevnad? 
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Bilaga D. Lagregister, Arla
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Bilaga E. Kontrollprogram, Kalmar Lantmän
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Bilaga F. Revisionschecklista, Kalmar Lantmän

IX



Bilaga G. Lagregister, Atlas Copco
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