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Förord 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och är utfört åt LKAB på uppdrag av 
projektledningen för energi- och miljöledningssystem, under höstterminen 2005. 
Examensarbetet är det sista momentet i min utbildning på högskoleingenjörsprogrammet i 
miljö- och kvalitetsmanagement vid Luleå tekniska universitet.  Syftet med arbetet är att 
undersöka effekter av införande av miljöledningssystem i LKAB Svappavaara med avseende 
på mottagandet i organisationen. 
 
Jag vill tacka personal vid LKAB som på många olika sätt hjälpt mig att genomföra arbetet, 
speciellt min handledare Mikael Westerlund. Jag vill också tacka min handledare vid Luleå 
tekniska universitet, Helena Instedt, som stöttat och hjälpt mig under arbetets gång. Sist men 
inte minst vill jag tacka min familj, speciellt Micke och mamma Elisabeth. 
 
Johanna Hägglund Malmberget 2005-10-31



 
 

  

Sammanfattning 
För att leva upp till ökande omvärldskrav har miljöledningssystemstandarder tagits fram som 
ett hjälpmedel. LKAB Svappavaara har fungerat som ett pilotprojekt i LKABs pågående 
arbete med att införa miljöledningsstandarden ISO 14001 i hela koncernen.  
 
Syftet med detta examensarbete har varit att utvärdera effekterna av införandet av 
miljöledningssystem i LKAB Svappavaara med avseende på mottagandet i organisationen. 
Arbetet ska också ge vägledning inför framtida arbete med att införa miljöledningssystem 
inom LKAB.  
 
Arbetet har avgränsats till att endast behandla organisatoriska delar av 
miljöledningssystemet: kommunikation, utbildning, ledningens arbete, integrering av 
miljöledningssystem i kvalitetsledningssystem, revision och anställdas delaktighet. 
Undersökningen har genomförts genom intervjuer, enkät samt litteraturstudier. 
 
Slutsatser från arbetet: 

• Effekter som uppstått i företaget efter införandet är förbättringar i det organisatoriska 
arbetet, det har blivit mer ordning och reda i verksamheten och miljöarbetet har 
systematiserats. Miljöprestanda har ännu inte förbättrats men kommer troligtvis att 
göra det i framtiden eftersom förståelsen för miljöarbetet har ökat och miljön anses 
vara en del av det dagliga arbetet. 

 
• Den lokala ledningen har tillsatt tillräckligt med resurser, stöd och engagemang för 

miljöarbetet, vilket är viktigt för ett lyckat miljöarbete. Den lokala ledningen hade 
behövt mer stöd och resurser från stödfunktioner under införandet. 

 
• Information kan förbättra anställdas delaktighet och attityd gentemot 

miljöledningssystem. Behov av utökad information till medarbetare, entreprenörer 
och andra inblandade i företagets verksamhet har framkommit. 

 
• Utbildningen som getts i samband med införandet av miljöledningssystem anses ha 

varit givande. Det har varit bra med den anpassade utbildning som gavs i 
Svappavaara. Visst behov av ytterligare utbildning framkom. 

 
• Införandet har underlättats av att LKAB redan arbetade efter kvalitetsledningssystem. 

Miljö, arbetsmiljö och kvalitet hör ihop på ett naturligt sätt i Svappavaara och därför 
anses det positivt med integrerade revisioner. 

 
• Anställda är delaktiga i miljöarbetet utifrån befattning. Anställdas delaktighet är en 

förutsättning för att lyckas med att införa och driva ett miljöledningssystem samt 
förbättra miljöprestanda, det är därför viktigt att försöka öka anställdas delaktighet. 
Ett sätt att åstadkomma ökad delaktighet är att bryta ned detaljerade miljömål och 
anpassa dem till den enskilda arbetsplatsen. Detta ökar också integreringen av 
miljöledningsarbetet i det övriga arbetet.  

 
• Interna och externa revisioner anses har varit givande. De ses som en bekräftelse på 

att miljöarbetet går åt rätt håll.  



 
 

  

 
• Förändringarna som upplevts anses bero på miljöledningssystemet vilket tyder på en 

positiv inställning till systemet och vad det kan göra för en organisation. 
 
 
 



 
 

  

Abstract 
To live up to the increased demands from the surrounding world, environmental 
management standards have been produced as an aid. LKAB Svappavaara has been a pilot 
project in LKAB´s progressive work with implementing the environmental standard ISO 
14001 in the entire organization. 
 
The purpose with this degree project has been to evaluate the effects of the implementation 
of an environmental management system in LKAB Svappavaara with emphasis on 
organizational reception. The project shall also give guidance for future work with 
implementation of environmental management systems in LKAB.  
 
The investigation has been demarcated to solely discuss organizational parts of the 
environmental management system: communication, education, management work, 
integration of environmental management system into quality management system, revision 
and employee participation. The investigation has been conducted through interviews, 
inquiry and literature studies. 
 
Conclusions from the degree project: 

• Effects that has appeared in the company after the implementation is improvements 
in the organizational work, it has become more order in the day to day work and the 
company’s environmental work has been systematized.  Improvements in the 
environmental performances have not yet been improved, but it will probably show 
in the future because the understanding of environmental work has increased and the 
environmental work now is seen as a part of the daily work.  

 
• The local management has assigned enough resources, support and showed 

engagement for the environmental work, which is important for a successful 
environmental work. The local management would have needed more support and 
resources from support functions during the implementation.  

 
• Information can improve employee participation and attitudes toward environmental 

management systems. A need for further information to employees, contractors and 
other involved in the company’s activity have appeared.   

 
• The education given in connection to the implementation of the environmental 

management system was considered as rewarding. A good thing was the custom 
made education that was given in Svappavaara. The need for further education has 
have appeared to some extent.  

 
• The implementation has been facilitated by the already existing quality management 

system at in LKAB. Environment, working environment and quality are connected in 
a natural way in Svappavaara and integrated revisions are therefore considered as 
positive. 

 



 
 

  

• Employees feel that they are participating in the environmental work depending on 
position. Employee participation is a condition for succeeding with implementation 
and the operating environmental management system and to improve the 
environmental performance. It is therefore important to increase employee 
participation. One way of achieving increased participation is to break down detailed 
environmental targets and connect them to the individual working place. This will 
also increase the integration of the environmental management system into other 
work. 

 
• Internal and external revisions are considered as being rewarding. They are seen as a 

confirmation that the environmental work is going in the right direction.  
 

• The changes that have been experienced are considered being due to the 
environmental management system which indicates a positive attitude towards the 
system and what it can mean to an organisation. 
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1 Inledning 
Här beskrivs bakgrund, problemdiskussion, syfte och avgränsningar av arbetet. 

1.1 Bakgrund   
Sedan 1950-talet har miljöfrågorna förändrats från att ha handlat om utsläpp från industriers 
skorstenar till 1970-talet då många av dessa punktkällor kunde tas bort tack vare ny och 
effektiv reningsteknik (Miljöeffekter, 2000). Idag har miljöfrågorna en annan dimension, det 
handlar mer om en helhetssyn med ett från ”vaggan till graven” tänkande för den 
miljöpåverkan som industrier och liknande orsakar.  
 
Många företag har börjat arbeta alltmer förebyggande när det gäller miljön. Pådrivande 
faktorer i denna utveckling har varit en ökad kunskap hos myndigheter och allmänhet samt 
den dåliga publicitet i media som kan drabba de företag som missköter sig. Ett led i denna 
utveckling är att många företag väljer att använda sig av miljöledningssystem (MLS). 

1.2 Problemdiskussion 
En god miljöorganisation är idag ett måste för att överleva på längre sikt. För att leva upp till 
de ökande kraven har miljöledningssystemstandarder tagits fram som ett hjälpmedel för att 
företag och andra organisationer ska kunna strukturera sitt miljöarbete och arbeta 
systematiskt och effektivt. Förutom att skapa ett effektivare miljöarbete med ständiga 
förbättringar har MLS som syfte att skapa trovärdighet. Detta gäller speciellt MLS som 
granskats av en tredje, oberoende part. Att införa MLS är frivilligt och kompletterar alltså 
lagstiftning och andra krav. ISO 14001 är den dominerande standarden inom miljöledning 
(Ammenberg, 2004).  
 
November 2004 certifierades LKABs verksamhet i Svappavaara enligt ISO 14001. 
Anledningen till införandet av MLS är att företaget vill begränsa påverkan på den yttre 
miljön som orsakats av företagets verksamhet och bemöta omvärldskraven som ställs på 
LKAB i avseende på miljö och energi.  
 
Verksamheten i Svappavaara är också certifierad enligt energiledningsstandarden SS667750. 
Miljö- och energiledningssystemet ingår i LKABs verksamhetssystem V@L 
(Verksamhetssystem @ LKAB) som bygger på kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2000. 
Systemet innehåller också dokumentation om LKABs arbetsmiljöarbete baserat på 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. 
 
LKABs arbete fortgår med att successivt införa miljöledningssystem i hela verksamheten. En 
utvärdering av införandet i Svappavaara kan ge en bild av hur väl miljöledningssystemet 
blivit mottaget i organisationen och vilka effekter det gett. Detta kan ge vägledning för hur 
LKAB ska fortsätta med sitt miljöledningsarbete, både i Svappavaara och i hela 
organisationen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera effekterna av införandet av miljöledningssystem i 
LKAB Svappavaara främst med fokus på mottagande organisation. Genom att undersöka 
införande av miljöledningssystem enligt tidigare erfarenheter och teorier kan jämförelser 
göras med LKAB Svappavaaras införande och effekter av införandet. Utvärderingen ska 
också ge vägledning inför framtida arbete med införande av MLS i LKAB. 
 
Frågeställningar/områden som studien avser besvara: 
A) Effekter 
Vad har anställda lärt sig före, under och efter certifiering? Vilken är inställningen/attityden 
till MLS?  
Fungerar den lokala ledningens arbete och har införandet av MLS varit till hjälp? 
Har förståelsen för miljöarbetet och syftet med detta ökat? 
Kommunikation- har tillräcklig intern information getts?  
Utbildning- har den gett bra resultat, vad har man främst lärt sig och behövs mer utbildning? 
 
B) Funktion 
Hur fungerar det löpande arbetet efter certifieringen, har något i arbetssättet förändrats? 
Har integreringen mellan miljö- och kvalitetsledningssystem fungerat i det dagliga arbetet?  
Är medarbetarna delaktiga i arbetet och i vilken omfattning 
Har revisioner varit till nytta? 
 
C) Förbättringsområden 
Vad kunde ha gjorts bättre? 
Råd och tips inför fortsatt projektarbete 
Finns behov av fortsatt stöd eller hjälp från stödfunktioner?  
 
D. Kommer effekterna från miljöledningssystemet eller från andra faktorer? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet skall i första hand inrikta sig på utfallet och verksamheten lokalt i Svappavaara och 
inte på certifieringen och revisionsresultatet som har värderats av SP certifiering. Arbetet 
avgränsas också till utvärdering av miljöledningssystem och inte något av de andra 
ledningssystemen som LKAB använder sig av. 
 
Arbetet inriktar sig på mottagandet av MLS i organisationen och därför ligger tonvikten i 
studien på det organisatoriska miljöarbetet vid införandet av MLS inom områdena 
kommunikation, utbildning, ledningens arbete, integrering av MLS i kvalitetsledningssystem 
(KLS), revision och anställdas delaktighet. Andra områden som också berör MLS behandlas 
därför inte ingående. 
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2 Metodbeskrivning 
I detta kapitel presenteras forskningsansats och de metoder som använts för datainsamling. I 
diskussionskapitlet (kapitel 8) diskuteras valda metoder ytterligare. 

2.1 Forskningsansats 
Forskning kan delas in i tre olika tillvägagångssätt, induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats. 
Deduktiv ansats härleder slutsatser ur allmänna lagar utan stöd av empiriska iakttagelser av 
verkligheten (Nationalencyklopedin, 2005a). Motsatsen till deduktiv är induktiv ansats som 
innebär slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal empiriska, 
enskilda fall (Nationalencyklopedin, 2005b). Det finns ytterligare ett angreppssätt som är en 
kombination av de två, abduktion. Enligt Nationalencyklopedin (2005c) är abduktion 
slutledningar som tas utifrån empiri och teori i en slags växelverkan. I denna studie har 
abduktion använts. Den teori, erfarenheter och kunskap som undertecknad samlat in har 
tillsammans med empiri från LKAB analyserats och skapat slutsatser i den här rapporten.  
 
Undersökningen är gjord i form av en fallstudie efter önskemål från uppdragsgivare. 
Fallstudie valdes eftersom syftet med arbetet är att undersöka effekterna av införandet av 
MLS i Svappavaara med avseende på mottagandet i den lokala organisationen. Studien avser 
en avgränsad organisation (Svappavaara) vars arbete ska granskas och jämföras med teorier 
och erfarenheter från tidigare studier. Utifrån detta ska slutsatser dras. Enligt 
Nationalencyklopedin (2005d) är en fallstudie en detaljerad undersökning av ett särskilt 
fenomen - t.ex. en individ eller en grupp - i ett större forskningssammanhang och används 
för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller 
stärka hypoteser. Termen åsyftar oftast studier av individer och mindre grupper men används 
också för särskilda studier av t.ex. en organisation eller ett samhälle.  
 
Efter önskemål från uppdragsgivare har också en enkätundersökning genomförts. Den 
genomfördes för att komplettera intervjuerna och för att få ett statistiskt underlag. Med 
enkäter kan fler åsikter fångas upp och därmed kan validiteten (användbarheten, relevansen) 
av arbetet öka. Enligt Nationalencyklopedin (2005e) är enkät en form av 
intervjuundersökning som baseras på att de intervjuade skriftligen besvarar frågor i ett 
formulär. Enkät kan användas till att undersöka en grupps inställning till något, kartlägga 
mönster eller liknande. Nackdel med enkät är att det kan vara svårt att formulera frågor och 
anvisningar på ett sådant sätt att man blir förstådd på samma sätt av alla de intervjuade. En 
annan svårighet ligger i att få tillräckligt många av de tillfrågade att besvara enkäten. 

2.2 Metodval för datainsamling 
Kvalitativ metod är en metod som kan användas för att försöka förstå eller hitta mönster av 
något fenomen. Metoden kännetecknas av att den inte använder siffror eller tal utan är en 
metod att använda när intresset ligger i att försöka förstå människors sätt att reagera eller att 
urskilja varierande handlingsmönster. Svaren erhålls ofta i verbala formuleringar, skrivna 
eller talade. Kvantitativ metod är en metod som kan användas när intresset ligger i att kunna 
ange frekvenser och resultatet som erhålls. Metoden ger ett statistiskt underlag. Svaren anges 
ofta i sifferform och datainsamlingmetoden kan vara enkät (Trost, 2005). Både kvalitativ och 
kvantitativ metod har använts i denna undersökning, tonvikten ligger dock på den kvalitativa 
metoden.  
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Den kvalitativa metoden valdes eftersom det är en metod för att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenhet hos något fenomen. Metoden bedömdes passande eftersom 
arbetet till stor del handlar om att ta reda på uppfattningar och attityder kring införandet av 
MLS. Kvalitativ metod valdes att genomföras i form av intervjuer. Enkätundersökningen 
som genomförts är både kvalitativ och kvantitativ. Förutom intervjuer och enkät har en 
litteraturstudie genomförts, vilket kan ses som en kvalitativ metod.   

2.2.1 Litteraturstudie 
Arbetet har inletts med en litteraturstudie för att förbättra kunskaperna inom området och för 
att finna relevant teori att använda i analysen av det empiriska materialet. Litteraturstudien 
har koncentrerats på införande och drift av MLS. Litteratur har erhållits genom sökande i 
Luleå tekniska universitets biblioteks katalog Lucia, nationella bibliotekskatalogen Libris, 
databaser samt tidskrifter. Litteraturstudier har även genomförts genom att studera 
referenslitteratur enligt tidigare studier inom området. En dokumentgranskning på företaget 
har dessutom genomförts. Dokumentationsstudien är kompletterad med muntlig information 
från personal på LKAB. Miljöledningsstandarden ISO 14001:1996 har använts som referens 
eftersom LKAB i Svappavaara är certifierade enligt denna version av standarden. 

2.2.2 Intervjuer 
Enligt Ammenberg (2004) finns det två sätt att studera effekter av miljöledningssystem för 
att se om de uppnådda effekterna beror av MLS eller av andra faktorer såsom eldsjälar, 
lagkrav eller liknande. Antingen jämförs organisationer med och utan MLS med varandra för 
att genom jämförelser kunna dra slutsatser av miljöledningssystemets effekter eller genom 
utfrågning av företag om förändringarna som uppstått genom miljöledningsarbetet beror på 
miljöledningssystemet. Att fråga om förändringarna i miljöarbetet kommer från MLS ger 
också en bild av vad medarbetare i organisationen anser om MLS. På grund av tidsaspekten 
(10 veckors arbete) valdes det senare alternativet att genomföras i form av intervjuer. 
Nackdelen med intervjuer kan vara att de intervjuade är subjektiva och att det kan vara svårt 
att sia om situationen utan ett MLS (Ammenberg, 2004). Fördelen med intervjuer är att de är 
en bra metod att fånga upp information och attityder som inte framgår av dokumentation. 
Det är också möjligt att ställa följdfrågor och föra dialog med respondenten. Då arbetets 
syfte är att undersöka anställdas attityder och åsikter kring införandet av MLS ger intervjuer 
god validitet åt arbetet. 
 
Eftersom arbetet med miljöledningssystem berör många olika befattningar inom företaget 
och dessa kan ha olika erfarenheter av miljöledningsarbetet har personer på olika nivåer i 
organisationen intervjuats. På detta sätt ökar också reliabiliteten (tillförlitligheten) i arbetet.   
För att få en så representativ bild som möjligt av miljöledningsarbetet i organisationen är det 
viktigt med variation i svaren enligt Trost (2005).  Variation i svaren kan erhållas om 
intervjuerna hålls med personer som berör miljöledningssystemet på olika sätt. För att finna 
personer som befinner sig på olika nivåer i företaget har före detta delprojektledaren för 
införande av MLS i Svappavaara hjälpt till. Denne ansågs lämplig att hjälpa till med detta 
eftersom han känner till organisationen och vet vilka som är lämpliga att ge en bild av 
införandet av MLS.   
 
Intervjuerna genomfördes som kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer har så gott som 
alltid en låg grad av standardisering vilket innebär frågornas formuleringar kan variera från 
person till person och att frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss respondent. 
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Struktueringsgraden är också låg vilket innebär att respondenten får stort utrymme att svara 
inom (Davidson, Patel, 2003). Frågorna är utarbetade för att få svar på arbetets syfte i 
samarbete med handledare på Luleå tekniska universitet och handledare på företaget 
(intervjuguide bilaga 1 och utförlig intervjuguide bilaga 2). 

2.2.3 Enkät 
Enkätundersökningen hade som mål att nå cirka 20 anställda som arbetar i Svappavaara och 
som inte omfattas av intervjuundersökningen. Anledningen till att alla anställda (hela 
populationen) inte omfattas av enkäten är tidsaspekten då examensarbetet omfattar 10 
veckor. En annan anledning till detta val är att en högre andel respondenter troligtvis svarar 
om mindre antal enkäter delas ut och därmed ökar reliabiliteten. För att få en högre 
reliabilitet i svaren är det bättre att välja ett mindre stickprov och se till att så många som 
möjligt svarar (Kylén, 2004).  Urvalet av respondenter har gjorts genom stratifiering 
(uppdelning). Vid ett stratifierat urval har man delat upp populationen i intressanta grupper. 
Ur varje grupp slumpas de som ska vara med i undersökningen. Genom det begränsade 
urvalet sjunker antalet uppgiftslämnare och därför kan troligtvis en högre svarsprocent 
erhållas. Svaren kan också anses typiska för hela populationen (Kylén, 2004). Uppdelning 
valdes eftersom företaget och undertecknad ansåg det vara intressant att se eventuella 
skillnader mellan enheterna (bilaga 4). Vid jämförelse av enkätsvaren mellan drift och 
underhåll i analyskapitlet har det arbete som bedrivs av produktionschefer för respektive 
enhet (drift och underhåll) analyserats för att finna orsaker till skillnader. Dessa 
produktionschefer är chefer för de respondenter som deltagit i enkäten.  
 
Tanken med uppdelningen var också att kunna använda svaren från de båda enheterna 
sammanslaget för att få ett helhetsintryck av hela populationen (empiriavsnitt, enkäternas 
resultat).  
 
Uppdelning har gjorts genom att lika många enkäter delats ut vid de två existerande 
enheterna i Svappavaara, drift och underhåll. Det arbetar 50 personer på underhåll och 62 på 
drift. Drift och underhåll är i sin tur indelade i anrikningsverk och pelletsverk. Enkäterna 
delades ut i anrikningsverk för både drift och underhåll och fördelades med 10 enkäter för 
vardera enhet. Enkäterna delades ut till respondenterna och samlades in av produktionschef 
vid underhåll och produktionstekniker vid drift (produktionschefen var borta och hänvisade 
till produktionstekniker).  En tidsgräns sattes för sista inlämningsdatum, vilket sattes till två 
veckor efter utdelning.  
 
Vid analys av enkätsvaren har jämförelser gjorts mellan respondenters svar på frågor som 
handlar om utbildning, åsikt MLS, information, ledningens stöd och anställdas delaktighet 
(bilaga 5). Denna jämförelse gjordes eftersom det enligt teori finns samband mellan dessa 
faktorer.  
 
Enkätundersökningen (bilaga 3) är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ i den 
meningen att frågornas svar är i sifferform och kvalitativ eftersom det finns utrymme att 
efter i stort sett varje fråga uttrycka sina egna synpunkter. De två sista frågorna är öppna. 
Frågorna är helt standardiserade. Frågorna är också strukturerade förutom de två sista 
frågorna som lämnar fritt svarsutrymme åt respondenten (Davidson, Patel, 2003). Frågorna 
är utarbetade för att få svar på arbetets syfte i samarbete med handledare på Luleå tekniska 
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universitet och handledare på företaget. Svarsintervallet valdes utifrån tidigare gjorda 
enkäter av uppdragsgivaren. 
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3 Företagspresentation  
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som tillverkar förädlade 
järnmalmsprodukter för ståltillverkning. De är också en växande leverantör av 
mineralprodukter till andra branscher. LKAB-malmen har ett högt järninnehåll och består till 
största delen av magnetit. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska 
stålverk. Andra viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. LKAB har 
cirka 3500 medarbetare. Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra 
Sverige och Norge. I Svappavaara arbetar cirka 130 medarbetare (LKAB, 2005).  
 
Järnmalm som förs till Svappavaara bryts i Kiruna gruva, se figur 1. I Kiruna sorteras 
järnmalmen från övrigt material i sovringsverket och transporteras sedan med tåg till 
Svappavaara anrikningsverk. I anrikningsverket mals rågodset sönder till ett fint pulver i 
flera olika steg och separeras med hjälp av magnetseparatorer för att få bort oönskade 
beståndsdelar. Det anrikade godset (sligen) blandas med vatten till en slurry och pumpas till 
pelletsverket. Där avvattnas den med hjälp av stora filter och blandas med bindemedel samt 
olika tillsatsmedel beroende på vilken pelletsprodukt som tillverkas. Olivin, kvarsit, kalksten 
och dolomit är exempel på tillsatsmedel. Blandningen matas in i stora rulltrummor där 
råkulorna tillverkas (Insidan, 2005). Råkulorna transporteras därefter in i en jättelik 
roterande ugn (kiln) och bränns till pellets i 1250 grader celsius värme. Därmed får pelletsen 
en hård yta och tål den långa transporten med tåg och båt till kunder runt om i världen. De 
glödheta kulorna kyls till cirka 50 grader celsius innan de tippas ned i en bergsficka som 
ligger under pelletsverket. Därifrån lastas de automatiskt i järnvägsvagnar för vidare färd 
med tåg till Narviks hamn (Insidan, 2005). 
 
Figur 1.  Översikt över LKABs verksamhet (Insidan, 2005) 
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4 Teori  
I detta avsnitt presenteras erfarenheter och teorier från införande och drift av MLS, faktorer 
som påverkar effekter av införandet och driften av ett MLS samt erfarenheter från att införa 
MLS i organisationer med verksamhet lokaliserad på flera platser. Teoriavsnittet ligger till 
grund för analysen av företagets miljöledningsarbete. 

4.1 Införande och drift av MLS  
ISO 14001 har inga absoluta krav på miljöarbetet. Det innebär att det till exempel inte finns 
krav på hur mycket en organisation får använda sig av en miljöfarlig produkt. Standarden är 
istället inriktad på organisatoriska frågor och ska fungera som ett stöd för verksamheten. ISO 
14001 är uppbyggd kring ett antal rubriker i likhet med kvalitetsstandarden ISO 9001. Under 
varje rubrik i standardens fjärde kapitel finns ett antal underrubriker, kallade system- eller 
kravelement. Varje underrubrik innehåller i sin tur ett antal skall- satser, vilka måste 
uppfyllas för att systemet ska kunna bli certifierat (Ammenberg, 2004).  
 
Miljöutredning är en frivillig metod som ska ligga till grund för MLS (Ammenberg, 2004). 
Miljömålsarbete och miljöledningsprogram är andra arbetsmetoder som används i 
miljöledningsarbete. Dessa metoder presenteras i detta kapitel.  

4.1.1 Miljöutredning 
För att kartlägga en organisations miljöpåverkan och skapa en bra grund för utformningen av 
MLS utförs en miljöutredning. Enligt Ammenberg (2004) förenklar en grundlig 
miljöutredning det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet. Miljöutredning är inget krav 
enligt ISO 14001:1996 men i praktiken måste ändå någon form av miljöutredning 
genomföras för att systemet skall leva upp till kraven i standarden. Enligt ISO 14001:1996 
bör miljöutredningen täcka fyra nyckelområden: 

• Identifiering av betydande miljöaspekter  
• Identifiering av lagar och andra krav 
• Granskning av nuvarande tillvägagångssätt och rutiner inom miljöområdet 
• Utvärdering av resultaten från utredningar av tidigare tillbud 

 
MLS är uppbyggda kring begreppet miljöaspekt. Definitionen för miljöaspekt enligt ISO 
14001:1996 lyder ”de delar av organisationens aktiviteter/verksamhet, produktion eller 
tjänster som kan inverka på miljön”.  
 
Miljöutredningen syftar till att identifiera, analysera och kvantifiera aktuell organisations 
miljöaspekter. När miljöaspekterna är kartlagda sker en bedömning för att avgöra vilka av 
miljöaspekterna som är betydande. Betydande miljöaspekter är enligt ISO 14001:1996 de 
miljöaspekter ”som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan”. MLS syftar till styrning 
och kontroll av organisationens betydande miljöaspekter, det är därför centralt hur 
miljöutredningen genomförs, det vill säga hur identifiering och värdering av miljöaspekter 
går till (Ammenberg 2004). Det upp till varje enskild organisation att avgöra hur stor en 
aspekt ska vara eftersom det inte finns regler som avgör hur stor en aspekt ska vara.  
 
För att ta fram en organisations betydande miljöaspekter finns inga allmänt vedertagna eller 
rekommenderade värderingsmetoder. Det är upp till organisationen att utarbeta en 
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värderingsmetod som passar verksamheten. Ammenberg (2004) föreslår en värdering av 
miljöaspekter i två steg. I det första steget bedöms varje aspekts miljöpåverkan och den 
värderingen avgör vilka miljöaspekter som blir betydande. I det andra steget värderas 
faktorer av klassisk affärsmässig karaktär såsom förbättringspotential, lagkrav och 
kunskapsläge. Syftet med steg två är att avgöra vilka miljöaspekter som bör prioriteras när 
det gäller åtgärder. I steg två kan det också avgöras vilka av miljöaspekterna som kan 
fungera som miljömål. Genom att göra en bedömning i två steg minskar risken att 
miljöaspekter som är viktiga ur miljösynpunkt glöms bort.  
 
Enligt ISO 14001:1996 kan en organisation välja att tillämpa standarden antingen på hela 
organisationen, enskild driftsenhet eller aktivitet/verksamhet.  
Det är upp till organisationen som inför MLS att bestämma omfattningen av systemet 
(Ammenberg, 2004). 
 
Brorson, Larsson (2000) skriver att ett MLS måste ha både organisatoriskt och geografiskt 
definierade gränser. Utvecklingen av företagets MLS och inför den kommande certifieringen 
av MLS är det viktigt att ha klart för sig vilka verksamheter som omfattas av systemet och 
vilka som inte omfattas. Om man väljer att utelämna någon del av företaget bör det finnas 
goda motiv för det.  
 
I en miljöutredning kan personalens inställning och engagemang också utredas genom 
exempelvis en enkät för att ta reda på om medarbetare vill engagera sig, om de anser att 
miljöfrågor är viktiga, om de känner stöd för att arbeta med miljöfrågor och hur de tycker att 
miljöarbetet sköts. I miljöutredningen kan det också vara bra att utreda behovet av utbildning 
för personalen (Ammenberg, 2004).  
 

4.1.2 Miljömål och miljöledningsprogram 
En grundtanke med MLS är att de organisationer som använder systemen ska förbättra sin 
miljöprestanda genom att arbeta mot mål. Utifrån miljöpolicy, lagkrav och andra krav, 
tekniska möjligheter, miljöutredning, ekonomiska, drifts- och affärsmässiga krav samt 
synpunkter från intressenter ska konkreta och i möjligaste mån mätbara mål formuleras. 
Standarden ISO 14001 talar om att organisationen ska upprätta och underhålla 
dokumenterade, övergripande och detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå 
inom organisationen (ISO 14001:1996). 
 
Precis som för många andra delar i miljöledningsstandarden innehåller standardtexten om 
miljömål ett flertal formuleringar som lämnar stort utrymme till tolkning. Detta innebär att 
det är det upp till organisationen att bestämma vilka miljömål de vill arbeta mot och att de 
revisorer som ska granska MLS har olika uppfattningar om vad som är godkänt. Företag kan 
välja att endast arbeta mot operationella (hårda) miljömål eller variera och lägga in 
organisatoriska (mjuka). De flesta företag utgår oftast från de betydande miljöaspekterna och 
ibland en klassisk affärsmässig bedömning då utgångspunkten är att miljöfaktorer påverkar 
intäkter och kostnader (Ammenberg, 2004). 
 
ISO 14001 har som krav att organisationen ska upprätta ett eller flera miljöledningsprogram 
för att nå miljömålen. Miljöledningsprogrammet ska innehålla ansvarsfördelning för att nå 
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övergripande och detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå i organisationen. 
Det ska också innehålla resurser och tidplaner för att nå målen (ISO 14001:1996). 
 
Styrning av de betydande miljöaspekterna sker genom miljömål och miljöledningsprogram, 
men ofta också genom instruktioner, rutiner och regler. Kravelementet i ISO 14001 om 
verksamhetsstyrning innebär att organisationen måste avgöra vilka delar av verksamheten 
som är mest relevanta med tanke på de betydande miljöaspekterna. Dessutom krävs att det 
finns rutiner och instruktioner som innebär att dessa verksamhetsdelar bedrivs i enlighet med 
exempelvis lagkrav och miljömål. Kravelementet om övervakning och mätning kräver också 
att det ska finnas instruktioner som innebär att de betydande miljöaspekterna övervakas och 
mäts (Ammenberg, 2004). Med en egenbestämd periodicitet ska ledningen gå igenom 
systemet för att säkerställa dess funktion, effektivitet och riktighet. Standarden ISO 14001 
kräver att ledningen granskar behovet av ändringar i systemets samtliga delar, bland annat 
med tanke på åtagandet om ständig förbättring (Ammenberg, 2004).  

4.2 Faktorer som påverkar effekter av införande och drift av MLS 
Standarden ISO 14001 anger inte några absoluta tal för miljöpåverkan. Däremot finns 
lagkrav som organisationen måste följa. De måste också bedriva arbete mot ständiga 
förbättringar. Därför är det upp till den organisation som ska införa MLS hur framgångsrikt 
systemet kommer att bli. Poksin�ska (2003) har i sin undersökning (beskrivs närmare i detta 
kapitel) kommit fram till att anledningen till varför företag väljer att införa MLS avgör hur 
framgångsrikt systemet blir. Företag som inför MLS enbart för certifikatets skull och 
fokuserar på att tillfredställa revisorerna förlorar nyttan av MLS.   
 
MLS är ett verktyg och verktyg som kan användas på många olika sätt med många olika 
syften, vilket också påverkar resultatet. Det finns dock en del faktorer som påverkar effekter 
av införandet och driften av ett MLS (utan inbördes rangordning). 

4.2.1 Anställdas delaktighet och motivation 
För att kunna etablera och upprätthålla ett väl fungerande MLS krävs att de anställda är 
medvetna om sina arbetsuppgifter och finner dem motiverade och motiverande. MLS 
kommer att fungera dåligt om inte personalen (åtminstone delar av den) är engagerad och 
motiverad (Ammenberg 2004). För att lyckas med att införa ett MLS i ett företag och 
förbättra miljöprestanda krävs delaktighet, engagemang och motivation på alla nivåer i 
företaget (Brorson, Larsson, 2000).   
 
Gotthardsson, Johansson, Lorentzon (2001) rapport ”Effektivare miljöledning genom 
samordning” har tagits fram i projektet ”Utveckling av miljöledningssystemen”. Projektet är 
finansierat av Nutek och företag från olika branscher. I rapporten framkommer att det är bra 
om så många medarbetare som möjligt involveras i rutinskrivandet för att öka delaktigheten. 
Principen bör vara att den som utför jobbet som beskrivs i rutinen skall vara med och 
utforma rutinen. Den åsikten delas av Ammenberg (2004). 
 
Daily, Gavindarajulu (2004) har genomfört en litteraturstudie för att sammanställa de senaste 
undersökningarna kring anställdas delaktighet i miljöförbättringsarbete. Studien resulterade i 
rapporten ”Motivating employees for environmental improvement”. I rapporten 
framkommer att ingen förändring kan göras i en organisation utan medarbetares delaktighet. 
Förutom förbättrad miljöprestanda ger nöjda medarbetare också direkt eller indirekt en ökad 
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kundnöjdhet och bättre produktkvalitet. De tar i sin artikel upp faktorer som ökar anställdas 
motivation för miljöarbete:  

• Belöning – i någon form. Monetära belöningar motiverar inte alla. Erkännande och 
beröm kan fungera lika bra.  

• Möjliggörande för anställda att engagera sig - genom horisontella organisationer, 
anställdas medverkande i miljöarbetet och lagarbete. 

• Feedback (återkoppling) och revision – det är viktigt att anställda får en bekräftelse 
på att det de gör är okej. Miljörevisioner är ett bra verktyg för att ge anställda 
bekräftelse och därmed öka motivationen för fortsatt arbete. 

 
Poksin�ska (2003) skriver i “Behind the ISO 9000 and ISO 14000 certificates” om 
framgångsfaktorer bakom införande och drift av ISO 14001 och ISO 9001. Studien baseras 
på undersökning gjord i svenska företag. En av undersökningens slutsatser är att anställdas 
delaktighet är viktig både under införande och drift av MLS. Att få anställda med sig och 
ändra beteende/arbetssätt var också en av de svåraste delarna vid införandet av MLS enligt 
företag i studien. Många av de undersökta företagen skrev ned rutiner och regler utan att 
förankra innehållet hos de anställda som skulle utföra rutinerna/reglerna. De anställda 
förväntades följa de nedskrivna rutinerna/reglerna och på så sätt indirekt förbättra miljön, 
vilket inte fungerade. Indirekta effekter uppnås först när anställdas beteende förändras. 
Företag som lät anställda vara delaktiga i införandeprocessen fick fler positiva, indirekta 
effekter än de som gjorde tvärtom. Anställda är mer villiga att utföra miljöarbete om de är 
med och utformar arbetet. I de företag Poksin�ska undersökt var det mindre vanligt med 
indirekta effekter eftersom företagen inte arbetat med ledningssystem tillräckligt lång tid för 
att indirekta effekter ska ha hunnit uppstå. Direkta interna effekter såsom mer systematik i 
organisatoriska frågor, standardiserade arbetsuppgifter och förbättrad dokumentation 
uppstod i många av de undersökta företagen. De direkta interna effekterna kommer sig av att 
många företag anpassade standarden efter verksamheten. 

4.2.2 Kommunikation 
Sohal, Zutshi (2004) har genomfört en undersökning kring vilka faktorer som är avgörande 
för ett framgångsrikt införande och drift av MLS. Undersökningen resulterade i rapporten 
”Adoption and maintenance of environmental management systems, critical success factors”. 
Undersökningen genomfördes i Australien och är baserad på intervjuer och enkäter med 
företag. Studiens resultat är generella och kan användas av de flesta organisationer som 
håller på eller ska införa MLS. Undersökningen har kommit fram till ett antal faktorer som är 
avgörande för om MLS ska fungera framgångsrikt (framgångsrikt innebär här ett smidigt, 
snabbt, effektivt och hållbart införande av MLS). Intern och extern kommunikation är av 
betydelse för ett framgångsrikt införande av MLS. Kartläggning av alla de aktörer som är 
inblandade i företagets verksamhet är viktigt vid införandet av MLS. De bör få information 
om vad som händer och att deras verksamhet tas med i beräkningen när mål och 
handlingsplaner tas fram om deras verksamhet påverkar de betydande miljöaspekterna. 
Förslag och synpunkter från anställda och andra intressenter bör kunna ges i uttryck i någon 
form och att den informationen når ledningen. Det är viktigt med feedback och en öppen 
dialog i alla led i organisationen: uppifrån och ned, nedifrån och upp samt sidledes. Genom 
ökad medvetenhet om fördelarna och anledningen till att företaget inför MLS kommer 
motståndet mot MLS att minska.  
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Brorson, Larsson (2000) skriver om vikten av att återföra framsteg och motgångar till 
medarbetare för att åstadkomma ständiga förbättringar.  
 
Bohlinder (2004) skriver, i samarbete med certifieringsorganet DNV, artikeln ”Gör 
miljöarbetet till vardag”, om att det är viktigt att den interna kommunikationen hamnar på 
rätt nivå. Till exempel på ett avdelningsmöte hos dem som hanterar miljöfrågorna i sitt 
dagliga arbete.  

4.2.3 Ledningens arbete  
Bohlinder (2004) skriver att det i uppbyggnadsskedet av MLS krävs mycket tid och kraft. 
Även om en del görs av specialister är det viktigt att chefer på alla nivåer avsätter tid för att 
delta i arbetet. Bohlinder (2004) betonar vidare vikten av att ledningen är intresserad och 
visar det för att MLS ska fungera.  
 
Poksin�ska (2003) skriver att ledningens arbete är avgörande för MLS framgång. 
Förklaringen till det är att arbetet med MLS upplevs som en arbetsuppgift utöver det 
ordinarie arbetet. Om ledningen inte visar engagemang och att MLS arbetet är viktigt 
kommer anställda inte heller att göra det. Ledningens tillsättande av tillräckligt med resurser 
är viktigt för ett framgångsrikt införande av MLS (Sohal, Zutshi, 2004). 
 
Tillsättandet av en nyckelperson som kan leda arbetet med att införa MLS är viktigt för ett 
smidigt införande av MLS. Den personen måste ha fullt stöd, tillräckligt med resurser och 
befogenheter för att kunna driva arbetet framåt. Det bästa är om nyckelpersonen befinner sig 
nära organisationens ledning eller i mitten av organisationen. De organisationer som inte haft 
en nyckelperson vid införande och drift av MLS har haft problem med att få anställda med 
sig. Det behövs en person som kan hjälpa till vid utbildning/träning, hjälpa till vid problem, 
översätta/tolka standarden och koordinera arbetet. Många organisationer upplever 
svårigheter i att tolka standarden, det är därför bra om någon anställd kan hjälpa till vid 
tolkandet av standarden så att missförstånd undviks (Sohal, Zutshi, 2004).  
 
Poksin�ska (2003) beskriver att organisationer som haft en nyckelperson som varit tillfälligt 
borta har upplevt en stagnation i miljöledningsarbetet.  
 
IVL-rapport ”Förbättras miljöprestandan genom miljöledningssystem”?  av Axelsson, Bring 
Procopé (2003), tar upp ett antal faktorer som gör att ständig förbättring uppnås genom 
MLS. Faktorerna är funna vid 31 djupintervjuer med företag från olika branscher i Sverige 
och intervjuer/uppgifter från miljöräkenskaper med åtta energiföretag. Att anpassa systemet 
efter verksamheten är en av dessa faktorer. Det är viktigt att säkerställa intern 
miljökompetens då MLS annars riskerar att inte företagsanpassas. Företag riskerar också att 
hamna i beroendeställning till externa konsulter och MLS om inte intern miljökompetens 
säkerställs.  
 
Enligt Bohlinder (2004) bör huvudansvaret för miljöfrågorna ligga i linjeorganisationen. 
Stöd för kompetens och samordning kan ligga som stabsfunktioner. Genom att göra 
miljöarbetet till en naturlig del i det dagliga arbetet blir kostnaden lägst och effekterna störst. 
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4.2.4 Utbildning 
Det är viktigt att personalen är motiverad i arbetet med miljöfrågor för att MLS ska fungera. 
Motivation hänger ihop med möjligheten att påverka och känna sig betydelsefull. För att 
erhålla medvetenhet och motivation krävs också kunskap. För att etablera ett väl fungerande 
MLS är det en fördel om de anställda är väl orienterade beträffande den aktuella 
problembilden på miljösidan. Det innebär att de har en övergripande kunskap om 
miljöproblematiken i stort, har förståelse för hur organisationen i helhet påverkar miljön 
samt för hur aktuell avdelning eller funktion bidrar till denna påverkan. Det är viktigt att få 
kännedom om vilka följdverkningar som kan uppstå om ledningssystemet inte följs 
(Ammenberg, 2004). Poksin�ska (2003) har i sin undersökning kommit fram till att träning 
och utbildning kan ändra anställdas eventuella negativa attityd till MLS och på så sätt 
underlätta införandet och driften av MLS. Många av de problem som undersökta företag 
upplevt beror på en låg nivå av medvetenhet och kunskap om miljöarbete/MLS.   
 
Utbildning kan också ges till entreprenörer eller andra aktörer som är inblandade i företagets 
verksamhet för att öka deras förståelse för miljöarbetet (Sohal, Zutshi, 2004). Detta påpekas 
även i den senaste utgåvan av ISO 14001 (ISO 14001:2004).  
 
Bohlinder (2004) rapporterar om att utbildningen bör utgå från arbetsuppgift. Utbildningen 
bör svara mot vad en person behöver kunna för att utföra sitt arbete på ett sätt som minskar 
miljöpåverkan. Den som exempelvis hanterar farligt avfall behöver lära sig hur olika typer 
av farligt avfall ska förpackas och deklareras. Chefer och inköpare behöver få en god 
förståelse för MLS och den påverkan olika beslut medför.  

4.2.5 Revision 
Miljörevision innebär en systematisk, dokumenterad, objektiv och periodisk utvärdering av 
en organisations MLS, miljöorganisation, rutiner samt utrustning. Det handlar om en 
systematisk utvärdering för att kontrollera om MLS överensstämmer med standarden och om 
miljöarbetet bedrivs i enlighet med vad organisationen genom systemet åtagit sig. Ett av 
huvudsyftena med miljörevisioner är att ge organisationens ledning information om hur 
miljöarbetet fungerar (Ammenberg, 2004).  
 
Revisioner kan användas som en kommunikationsväg mellan ledning och anställda om hur 
systemet fungerar och vad som bör förbättras. Revisioner genomförs med fördel av 
integrerade ledningssystem (Sohal, Zutshi, 2004).  
 
I artikeln ”Dags att integrera”, skriven av Nyström (2005) beskrivs företaget Skånetvätt som 
infört ett integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. De betonar att 
revisioner är viktiga för att hålla systemet levande.  

4.2.6 Integrering av ledningssystem  
Miljö- och kvalitetsarbetet går ofta hand i hand. Exempel på detta kan vara att minska 
onödiga kvalitetsbristkostnader såsom minska mängden avfall. Mindre avfall betyder också 
bättre hushållning med råvaror, vilket är ett av huvudsyftena med MLS (Gotthardsson U. et 
al, 2001). ISO 14001 och ISO 9001 är uppbyggda så att gemensam revision är möjlig 
(Ammenberg, 2004). 
 



 
 

 15 

Enligt Brorson, Larsson (2000) har företag som har ett fungerande kvalitetsledningssystem 
många fördelar vid införandet av ISO 14001 jämfört med företag som inte arbetat med att 
systematisera och dokumentera sina aktiviteter. De kan utnyttja det etablerade 
kvalitetssystemets rutiner för att bygga upp MLS, beskriva hur samspelet mellan systemen 
sker och utnyttja kända format och utseenden på dokumentationen. 
 
Gotthardsson et al (2001) anser att man vid dokumentation av rutiner ska utgå från 
arbetssättet och att det är den felaktiga arbetsuppgiften som ska ändras först. 
Rutinbeskrivningen kan alltid kompletteras i efterhand. Vid integrering av ledningssystem 
bör man först skaffa sig en uppfattning om vad som kan inrymmas i redan befintliga rutiner 
och vad som kräver helt nya rutiner.  
 
Lennart Piper på Sinf miljö och kvalitet beskriver i artikeln ”Dags att integrera”, skriven av 
Nyström (2005) om ledningssystem som sällan blir totalintegrerade i verkligheten. Det som 
oftast saknas för att det ska vara möjligt är målstyrning fullt ut. Lyckas företaget inte 
inbegripa alla olika områden i verksamheten i målstyrningsarbetet blir ledningssystemet bara 
ett parallellspår som inte fyller någon verklig funktion. 

4.2.7 Förbättringsverksamhet 
Att ha en väl fungerande rapportering för förbättringsförslag och avvikelser har visat sig 
effektivt för ett dynamiskt miljöledningsarbete (Axelsson et al, 2003). 
 
Bohlinder (2005) skriver, i samarbete med certifieringsorganet DNV, ”Fånga idéerna”, en 
artikel om förslagsverksamhet. Det är vanligt att företag på olika sätt belönar förslag till 
förbättringar. Det kan gälla förbättringsarbetet i stort eller inom vissa områden där företaget 
behöver göra en extra insats. Oavsett hur systemet med förslag är uppbyggt är det viktigaste 
respons från ledningen. 

4.3 Att införa MLS i organisationer med verksamhet lokaliserad på flera 
platser  
Farrow, Rotherham (2000) har i sin rapport ”A Consistent approach to ISO 14001 
implementation within a multi-site organization” kommit fram till ett antal faktorer som är 
viktiga att tänka på vid införandet av MLS i organisationer som är lokaliserade på flera 
platser.  

• MLS bör anpassas till att möta behoven hos den enskilda delen av verksamheten. Om 
liknande verksamhet bedrivs vid olika delar av organisationen kan införandet ske på 
ett likartat sätt. En grupp av representanter från olika delar av organisationen kan 
hjälpa till vid införandet av MLS. De bör använda sig av ett gemensamt ramverk som 
inte använder ”ISO 14001-språk”. Där bör en förklaring av hur MLS ska utformas i 
organisationen anges. Detta ramverk underlättar införandet vid de olika delarna av 
organisationen. Det anger vad som bör vara likartat och vad som är upp till den 
enskilda delen av organisationen att bestämma 

• Att få anställda delaktiga är viktigt. Här gäller det att anpassa systemet efter 
individen, anställda på ”golvet” behöver kunskap om hur systemet påverkar 
hans/hennes dagliga arbete medan anställd i ledningen behöver veta hur systemet är 
uppbyggt och vad det kan användas till. MLS blir effektivt om anställda från alla 
nivåer känner till hur och varför MLS införs. 
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• Avgränsning om omfattning av systemet bör göras i ett tidigt skede av 
införandeprocessen. Att ha klart för sig vad systemet omfattar kan minska risken att 
hamna i konflikt med andra aktörer/intressenter vid den enskilda verksamheten. 
Missförstånd undviks när alla vet vad som gäller. 

• Det är viktigt att den del av organisationen som ska införa MLS känner till vad och 
hur de kan få hjälp av den centrala organisationen. Den centrala delen av 
organisationen bör också ta reda på vad den del av organisationen som ska införa 
MLS behöver få hjälp med.  

 

4.4 Beror förändringarna på MLS eller andra faktorer 
Axelsson, Bring Procopé (2003) undersökt om effekterna som företag upplevt vid införande 
av MLS beror på MLS eller andra faktorer. Slutsatsen av undersökningen var att nästan 50 % 
av företagen menade att i princip allt miljöarbete var resultatet av miljöledningssystemet och 
lika många menade att de skulle ha genomförts ändå men mer strukturerat. 



 
 

 17 

5 Empiri 
Här redovisas en beskrivning av LKAB Svappavaaras införande av miljöledningssystem, 
intervjuernas och enkäternas genomförande och resultat. 

5.1 Införande av miljöledningssystem i LKAB Svappavaara 
Nedan följer en beskrivning av införandet av miljöledningssystem i Svappavaara med 
tonvikt på de delar av miljöledningssystemet som berör syftet med arbetet. Informationen är 
hämtad från LKABs elektroniska dokumentation som kompletterats med muntlig 
information av LKAB anställda (eftersom det kan vara känsligt att publicera namn som källa 
har det inte gjorts). Förbättringsgrupper, belöningssystem och förbättringsförslag är inte 
direkt knutna till MLS och miljöförbättringar. De beskrivs ändå kortfattat eftersom de är 
arbetssätt som LKAB använder sig av för att uppnå ständiga förbättringar inom hela 
verksamheten och de kan öka anställdas delaktighet i miljöfrågor.  

5.1.1 Införande av MLS 
Arbetet med att införa energi- och miljöledningssystem i Svappavaara startade i oktober 
2003. Svappavaara var som pilotprojekt först ut att bli certifierade enligt ISO14001:1996 i 
november 2004. LKAB certifierade sig enligt standarden ISO14001:1996 men skall 
uppdatera systemet till den senaste versionen av standarden ISO 14001:2004. Arbetet med 
att införa MLS i Svappavaara drevs av en delprojektgrupp som ansvarade för genomförandet 
av delprojektverksamheten och samordning med huvudprojektet (som ansvarar för införande 
av MLS i hela LKAB). Avdelningen för TQM (total quality management) är den 
organisatoriska delen av LKAB som är ansvarig för miljöledningsarbetet. Införandet av 
miljöledningssystemet i LKAB startade i mars 2003 och beräknas vara infört i hela 
organisationen i slutet av 2007 (LKAB, 2005).  
 
Vid införandet av MLS i Svappavaara inleddes arbetet med att identifiera miljöaspekter av 
delprojektgruppen. Därefter togs miljömål fram. Handlingsplaner togs fram av andra 
anställda i ledningen eftersom delprojektet var avslutat. Efter förrevisionen åtgärdades 
avvikelser och annat praktiskt arbete av nyanställd nyckelperson med hjälp av den lokala 
ledningen. Nyckelpersonen befinner sig i mitten av organisationen. Innan certifierings- 
revisionen upprättades en aktivitetsplan för att säkra en framgångsrik certifiering av miljö- 
och energiledningssystemet. I aktivitetsplanen fanns konkreta åtgärder för vad som skulle 
göras, datum för när det skulle göras och vem som skulle göra det. I planen säkerställs att de 
avvikelser som framkommit vid förrevisionen åtgärdas (Aktivitetsplan). Aktivitetsplanen 
upprättades av avdelningen för totalkvalitet LKAB i Kiruna, denna avdelning ingår i TQM. 

5.1.2 Integrering av ledningssystem 
Eftersom LKAB redan var certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2000 
valde företaget att integrera miljö- och energiledningssystemet i detta. Tillsammans med 
dokumentation om LKABs arbetsmiljöarbete baserat på Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
Systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 bildar dessa LKABs verksamhetssystem V@L 
(Ivert, 2004). Tanken är att alla ledningssystem skall integreras fullt ut och dokumentation 
ska vara integrerad. Vissa dokument är dock enbart knutna till MLS såsom miljömanual. 
Miljö- och energiledningssystem infördes som delar av samma projekt under ungefär samma 
tidsperiod. Det var endast certifieringstidpunkten som skiljde dem åt. 
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5.1.3 Miljöutredning  
Det finns en miljöutredning för hela LKAB på koncernnivå. Här finns de miljöaspekter som 
tagits fram för hela koncernen beskrivna. En miljöutredning för Svappavaara har gjorts men 
den kallas för ”Lägesrapport Energi- och miljöledning Svappavaara” och skrevs innan 
certifiering. Här finns miljöaspekterna uppräknade och det framgår också hur miljöaspekter 
tagits fram. I rapporten framgår att utbildningsbehovet definierats och att utbildningsmaterial 
tagits fram. Här framgår också att intresset för miljö- och energifrågor är stort i 
organisationen.  I miljöutredningen presenteras avgränsningar av delprojektet. Delprojekt 
Svappavaara omfattar allt inom LKAB Svappavaaras industriområde med avgränsningarna: 
MTAB (Malmtransport), markområden, buller och vissa transporter exempelvis sporadiska 
materialtransporter (reservdelar och byggmaterial). Industriområdet har också avgränsats och 
innefattar områden från låsningsbocken till avfallsdammar. Vid kartläggning av de aspekter 
som finns i verksamheten har de entreprenörer som har en kontinuerlig verksamhet inom 
LKAB tagits med. Markområdena har inte tagits med i delprojektarbetet på grund av att det 
pågår en utredning där dessa behandlas (Fredriksson, 2004). 
 
För att välja ut miljöaspekter i Svappavaara användes en bedömningsmall där man utgår från 
mängd och miljöpåverkan. Mängd och potentiell miljöpåverkan multipliceras med varandra. 
Miljöaspekter som får en poängsumma som är större än en viss förbestämd summa sätts som 
betydande. Miljöaspekterna som tas fram ska vara av sådan art att de går att påverka eller 
styra. Miljöaspekterna i Svappavaara togs fram före certifieringen och kvarstår idag. Enligt 
rutin för framtagande av betydande miljöaspekter ska förteckning över miljöaspekter 
uppdateras en gång per år eller vid behov (till exempel vid omfattande förändring av 
verksamheten) (Nordström). 

5.1.4 Miljö- och energipolicy  
En miljö- och energipolicy har tagits fram av LKABs koncernledning. Policyn gäller för hela 
LKAB och således också för Svappavaara. Den finns tillgänglig i Verksamhetssystemet och 
på LKABs hemsida. Miljö- och energipolicyn innefattar även arbetsmiljö. Policyn är inte 
integrerad med kvalitetspolicyn (LKAB, 2005). 

5.1.5 Miljömål, handlingsplaner och aktiviteter 
För att skapa detaljerade miljömål i Svappavaara har delprojektgruppen, i samråd med 
organisationen i Svappavaara utgått från de miljömål som LKAB satt på koncernnivå samt 
med styrning av de betydande miljöaspekterna för Svappavaara (Fredriksson, 2004). 
Miljömål som använts innan införande av MLS har använts vid skapande av nya mål. 
Samtliga miljömål är operationella. Det finns två detaljerade miljömål för Svappavaara. Det 
första går ut på att minska mängden osorterat bygg- och industriavfall som deponeras med 
10 %. Det andra är att de ska utreda källor och vidta damningsbegränsande åtgärder för att 
minska stoftspridning (Miljö- och energimål, 2005). I Svappavaara används 
miljöledningsprogram i form av handlingsplaner för att nå de detaljerade miljömålen. 
Handlingsplaner togs fram av ledningen i Svappavaara för att åstadkomma ett arbetssätt som 
passar organisationen bäst.  När miljöaspekterna och miljömålen brutits ned och 
handlingsplaner skapats har de överförts till den befintliga dokumentationen i V@L för att 
inte öka på den redan stora dokumentationsmängden (Fredriksson, 2004). Arbetet med mål 
och handlingsplaner har hittills mestadels bedrivits av ledningen i Svappavaara. Tanken är 
att organisationen ska börja förankra arbetssättet och börja arbeta med nedbrutna miljömål 
ute i verksamheten på arbetsplatsnivå i de fall det är möjligt. 



 
 

 19 

 
Aktiviteter knutna till miljöaspekter mäts och följs upp för att minska miljöaspekters 
miljöpåverkan. Genom att mäta dessa kontrolleras de delar av verksamheten där störst 
miljöpåverkan finns. Det är ett sätt att kontrollera och styra verksamheten. Mätning sköts av 
ansvarig personal i verksamheten. Det är oftast tjänstemän som är ansvariga för att en 
aktivitet följs upp, kontrolleras och/eller korrigeras och resultaten utvärderas på ledningens 
genomgång (Arbetsmoment). 
 
Inom avfallsområdet har rutiner upprättats av en central avfallsgrupp med hjälp av 
nyckelperson inom miljö från Svappavaara. Det är yttre miljö avdelningen inom LKAB som 
ansvarar för dokumentationen om avfall för hela LKAB.  
 
Fredriksson (2004) skriver om en av delprojektets slutsatser som är att de som berörs av 
förändringar i sitt dagliga arbete och har behov av uppdatering av dokumenten skall arbeta 
med dem. Rutiner och instruktioner för delar av verksamheten som berörs av miljöaspekter 
och/eller lagkrav har inte tillkommit i större utsträckning eftersom det inom många områden 
såsom risk för spill och liknande fanns rutiner sedan tidigare. Rutiner har endast 
kompletterats och tagits bort.   
 
Medarbetare är delaktiga vid utformningen av rutiner tillsammans med produktionschef. 
Medarbetare i drift har själva tagit fram rutiner och instruktioner för hur de arbetar (även ur 
miljöperspektiv) för 4-5 år sedan och de har inte förändrats i större utsträckning sedan dess.  
Drift har inte arbetat med miljöfrågor under den senaste tiden eftersom de anser att 
anrikningsverken inte har stor miljöpåverkan. Medarbetare från underhåll har varit och är 
delaktiga vid framtagandet av rutiner och instruktioner. Det har dock inte tillkommit många 
nya skriftliga rutiner eftersom de flesta rutiner fanns nedskrivna sedan tidigare. I vissa fall 
kan det skilja sig mellan drift och underhålls arbetsuppgifter, underhåll kan ha en större 
miljöpåverkan från sina arbetsuppgifter, vilket kan bidra till att de arbetar mer med 
miljöfrågor. 
 
Det är endast rutiner och instruktioner som är kvalitetskritiska för verksamheten och som 
omfattas av standardernas ”skall-krav” som ska dokumenteras för att inte öka 
dokumentationsmängden (Westerlund, 2003). 
 
Svappavaaras miljömål uppdateras vid ledningens genomgång i Svappavaara. Där 
uppdateras också handlingsplaner för att nå målen (Hallsson, 2005).  
 

5.1.6 Utbildning 
Det har getts en obligatorisk breddutbildning som vände sig till alla medarbetare i 
Svappavaara. Entreprenörer eller andra inblandade i företagets verksamhet har inte deltagit i 
utbildning. Utbildningen leddes av konsult Johan Linner från Hushållningssällskapet och 
genomfördes innan certifieringen. Utbildningen varade en dag och innehöll mestadels allmän 
miljökunskap men också ett grupparbete. Det arbetar totalt 130 personer på LKAB 
Svappavaara varav 110 har genomgått breddutbildning.  
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Det har också genomförts en frivillig interaktiv utbildning som belönades med en 
energimätare vid deltagande. Efter genomförd interaktiv utbildning erhölls ett miljökörkort. 
88 personer tog miljökörkort i Svappavaara. 
 
En rollutbildning har också genomförts för alla som har ett delegerat ansvar över energi och 
miljöaspekter såsom produktionsledare och tjänstemän. Denna utbildning gavs också till 
ledningen i Svappavaara. Rollutbildningen hade som mål att ge deltagare kunskaper inom 
energi och miljö för att kunna leda och arbeta med ständiga förbättringar inom respektive 
ledningssystem. Utbildningen innehöll bland annat beskrivning av policy, aspekter, lagar och 
krav, mål och handlingsplan, risk och avvikelsehantering samt information om V@L. 

5.1.7 Intern kommunikation 
År 2003 togs en kommunikationsplan för energi- och miljöledningssystem fram för LKAB. 
Huvudprojektgruppen medverkade i framtagandet av planen som även gäller för 
Svappavaara. Här finns målgrupp, aktivitet/innehåll i informationen, ansvarig, senaste datum 
för när det ska vara klart samt aktuell status. I planen ingår både intern och extern 
kommunikation. Här finns planerad information till medarbetare i form av information på 
Insidan, artiklar, veckoblad, informationsbroschyrer samt utbildningsmaterial 
(Kommunikationsplan, 2003). Insidan är en elektronisk hemsida för LKAB anställda. Här 
behandlas mycket som rör LKAB såsom organisationsscheman, lediga arbeten, aktuella 
händelser (såsom aktuella revisionsplaner) matsedlar, adresslistor med mera (Insidan, 2005). 
Till ledningen i Svappavaara har information kring projektet getts av huvudprojektgruppen. 
Detta har skett vid ett antal möten under införande fasen (Kommunikationsplan, 2003).  
 
I Svappavaara hålls dagliga morgonmöten där berörd ledningspersonal samlas kl. 7.30 för att 
gå igenom produktion och liknande aktuella frågor på en så kallad ”morgonbön”. Avsikten 
med produktionsmötet är att ge en daglig uppdatering av produktionsläget och så vidare för 
berörd ledningspersonal från produktion och underhåll. Under mötet planeras, samordnas 
och prioriteras även korrigeringsinsatser som måste utföras inom ett kortare tidsperspektiv. 
En avvikelse och händelserapportering för produktion, produktkvalitet samt miljö genomförs 
(Pesonen, 2004).  
 
Information kring MLS och miljöarbetet förs sedan vidare till medarbetare via 
produktionschefer eller andra som har arbetsledande ställning. Hur detta går till varierar 
beroende på produktionschef. Produktionschef i drift informerar muntligt, faxar ut protokoll 
från morgonmöten samt informerar via mail en gång i veckan. Produktionschef i underhåll, 
brukar hålla måndagsmöten med sina medarbetare där information ges om aktuella 
händelser. Arbetsplatsträffar och mail är också kommunikationsvägar som används för att 
informera. Anslag och skyltar är andra informationsvägar. 
 
Veckobladet är en tidskrift som vänder sig till medarbetare i LKAB med information. Den 
innehåller reportage, nyheter och en rapport om hur produktionen ligger till samt statistik 
över olyckstillbud med mera.  

5.1.8 Ledningen i Svappavaaras arbete  
Svappavaaras organisation består av tre nivåer som är verksamhetschefsnivå, 
produktionschefsnivå och produktionsnivå. Dessa nivåer är i sin tur indelade på två enheter; 
drift och underhåll. Ledningen i Svappavaara består av verksamhetschef- underhåll och 
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verksamhetschef- drift. I ledningen ingår också produktionschefer, processingenjörer, 
underhållsingenjörer, analytiker med flera. Produktionscheferna har i sin tur en 
arbetsledande ställning för medarbetare.  
 
Ledningens genomgång sker på utvecklingsmöten som hålls cirka fem gånger per år. I år 
(2005) har två möten hittills ägt rum. Dessa möten är ett slags forum där tjänstemän från 
underhåll, produktion, tjänstemän från Kiruna med flera träffas för att gå igenom produktion 
och liknande. Eftersom dessa träffar genomförs fem gånger per år går ledningen inte igenom 
hela MLS varje gång utan olika delar tas upp vid olika tillfällen. Under ett år behandlas dock 
de delar som ingår i systemet och omfattas av certifikatet. Dessa delar är bland annat 
måluppfyllnad, handlingsplaner, aktiviteter, åtgärder av eventuella avvikelser vid revisioner 
och liknande (Hallsson, 2005).  

5.1.9 Revisioner 
Både interna och externa revisioner har gjorts i Svappavaara. SP Certifiering har svarat för 
de externa revisionerna och de interna bedrivs av LKAB anställda hel- och deltidsrevisorer. 
Certifieringsrevisionen hölls i november 2004. Då de avvikelser som hittades åtgärdats 
utfärdades certifikat 3 december, 2004 (Revisionsrapport certifieringsrevision, 2004).  
 
De interna revisionerna genomförs löpande i hela organisationen enligt plan minst två gånger 
per år (Hallsson, 2005). Under införandefasen har revisioner av miljöledningssystemet 
genomförts separat från övriga verksamhetssystemet. Tanken är att det i framtiden ska 
genomföras integrerade revisioner av verksamhetssystemet. 

5.1.10 Förslagsverksamhet och förbättringsgrupper 
Förslagsverksamheten i LKAB har som syfte att ta tillvara kunskap och idéer som LKABs 
anställda besitter, utveckla företaget och skapa engagemang hos alla anställda. Alla anställda 
och pensionärer i LKAB kan skicka in idéer och förslag inom vilket område som helst som 
direkt berör LKABs funktioner och aktiviteter. De förslag som LKAB bestämmer sig för att 
använda sig av erhåller ersättning enligt fastställda regler (Furbeck, 2005).  LKAB bedriver 
också verksamhet i förbättringsgrupper bestående av anställda inom LKAB som arbetar med 
att åtgärda något problem, förverkliga en idé eller liknande. Belöning utges till bästa 
förbättringsgrupp.  
 
LKAB har också ett belöningssystem som har bedömningsparametrarna produktkvalitet, 
arbetsmiljö och produktion. Alla anställda belönas utifrån dessa parametrars resultat och 
utifrån den egna närvarotiden (Westerlund, 2005). 

5.2 Intervjuernas genomförande  
Intervjuerna har skett genom personliga möten förlagda i LKAB Svappavaaras lokaler. 
Respondenterna kontaktades i förväg via mail och telefon i de fall det var möjligt. Drift och 
underhålls personal kan vara svåra att få tag på och saknar mail, för att få tag på dessa 
respondenter har undertecknad fått hjälp av produktionschefer för att förmedla kontakt. Vid 
den första kontakten informerades respondenterna om intervjuns syfte, intervjuguide 
bifogades (bilaga 1) och tid för intervju bokades. Genom att information gavs i förväg fick 
respondenterna en chans att tänka över sina erfarenheter kring miljöledningssystemet utan att 
för den skull behöva förbereda sig med direkta svar eftersom intervjuguiden som delades ut 
endast innehöll ämnesområden och ej frågeställningar.  
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Betydelsen av ämnena i intervjuguiden förklarades och följdfrågor ställdes av undertecknad 
för att hålla diskussionen inom det område som avsågs studeras. Till hjälp använde 
undertecknad en utförligare intervjuguide med följdfrågor (bilaga 2).  

5.3 Intervjuernas resultat  
Här redovisas en sammanställning av intervjuerna, svaren sammanställs under respektive 
frågeställning från intervjuguiden (bilaga 1). Eftersom det kan vara känsligt att redovisa vad 
varje respondent svarat har svaren sammanfattats och redovisas i en del för ledningen och en 
del för medarbetare. Ledningens representanter består av 2 verksamhetschefer, 2 
produktionschefer samt en processingenjör, totalt 5 personer. Medarbetare består av 2 
stycken medarbetare i drift och en i underhåll, totalt 3 personer. Uppdelningen mellan 
ledning och medarbetare beror på att deras svar skiljer sig. En uppdelning gör det lättare att 
få en bild av mottagandet i organisationen och kunna se förbättringsmöjligheter. 

5.3.1 Effekter av miljöledningssystemet 
Ledning: 
En märkbar effekt av MLS är den organisatoriska biten som har blivit mycket bättre och mer 
systematisk tack vare systemet enligt 3 av 5 i ledningen. Konkretisering av ansvar och gamla 
”surdegar” har blivit åtgärdade enligt en i ledningen. 4 av 5 anser att när det gäller miljön har 
de inte märkt någon förändring eftersom det gått för kort tid sedan systemet trädde i kraft 
men genom att ansvar och den organisatoriska delen blivit förbättrad leder det indirekt till 
förbättrad miljö. Effekter märks ute i verksamheten enligt en i ledningen, bättre ordning och 
reda, sorteringen fungerar bättre. En i ledningen uppger att det i Svappavaara är ett naturligt 
tankesätt att miljö och kvalitet hör ihop eftersom det är direkt kopplat till produktion. 2 av 5 
säger också att de lärt sig vad som är viktigt att tänka på vid revisioner. Samtliga i ledningen 
tror att medarbetare fått ett annat tankesätt gällande miljön. En i ledningen uppger att MLS 
hjälpt till att sortera bort de dåliga rutinerna, de som varit bra har behållits och vissa har 
kompletterats. Det har dock inte skett stora förändringar i rutiner.  
 
En av ledningens representanter berättar att arbetet med miljömål börjat i ledningen, men att 
det är ute i verksamheten som det måste ske förändringar. Tanken är att arbetet med 
miljömål ska nå ut till arbetsplatsnivå i Svappavaara.  
 
Medarbetare: 
Samtliga medarbetare anser att det har blivit mer ordning och reda. De tänker mer på miljön. 
Arbetet med att sortera har utökats. Det har också blivit bättre rutiner för händelse av läckage 
och spill. Förvaring av målarfärg och liknande har förbättrats.  

5.3.2 Utbildning 
Ledning:  
2 av 5 har gått rollutbildning, en har gått breddutbildning. En har deltagit i den interaktiva 
utbildningen. Ett par i ledningen har missat utbildningstillfällen men skulle gärna gå om det 
blev fler tillfällen. En anser att det är bra med anpassade utbildningar beroende på 
arbetsuppgift. En åsikt om utbildningen är att den lyckades förmedla varför LKAB ska införa 
MLS men inte hur. 2 av 5 anser att de inte behöver ytterligare utbildning eftersom de har sin 
universitetsutbildning att falla tillbaka på. 
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Medarbetare:  
2 av 3 har deltagit i breddutbildning, varav 2 har genomfört den interaktiva utbildningen, 
vars belöning (energimätare) är uppskattad av en person. Breddutbildningen anses givande 
av 2 personer. 2 av 3 efterfrågar repetition eftersom de anser att det de inte använder varje 
dag lätt glöms bort. 

5.3.3 Attityder till miljöledningssystemet 
Ledning: 
4 av 5 i ledningen är positiva till MLS. En i ledningen tycker att MLS är ett verktyg för att få 
grepp om verksamheten. Alla i ledningen tror att förståelsen för miljöarbetet har ökat bland 
medarbetare. En anser att förståelsen kommer att öka ännu mer ju längre tiden går. En i 
ledningen anser dock att vad ett MLS blir beror på hur cheferna närmast medarbetare agerar.  
 
Medarbetare: 
Samtliga anser att MLS är ett bra sätt att förbättra miljöarbetet och de tror att förståelsen för 
miljöarbetet ökat sedan MLS införts. En person tror dock att privatlivet också påverkar en 
mot ett mer miljöinriktat arbetssätt. 

5.3.4 Intern kommunikation 
Ledning: 
Varje morgon kl. 7.30 samlas ledning för att gå igenom produktion och liknande saker på en 
så kallad ”morgonbön”. 3 av 5 i ledningen tycker att informationen kring MLS och 
miljöarbete fungerar bra. En i ledningen anser att det var mest information under 
införandefasen, nu är det mindre information och små saker missas kanske att informeras 
om.  Kontinuerlig skriftlig information som ges ut exempelvis en gång i månaden, lokalt i 
Svappavaara skulle behövas enligt 2 av 5 i ledningen. Det är olika hur produktionscheferna 
arbetar med att informera. En håller måndagsmöten med sina medarbetare där det informeras 
om aktuella händelser. Arbetsplatsträffar och mail är också kommunikationsvägar som 
används av denne chef. Anslag och skyltar sätts upp för att informera enligt en i ledningen. 
 
Informationen har givits från huvudprojektgruppen till den lokala ledningen men det har 
varit för mycket information som inte gick att ta till sig och göra något av enligt en i 
ledningen. Det som hade behövts är information under det löpande arbetet med jämna 
mellanrum. Det är viktigt att alla får ta del av den information som ges, en åsikt framkom om 
att underhåll kände sig förbisedda från viktig information. 
 
Medarbetare: 
En berättar att det går att läsa sig till information via Insidan och att det är lappar uppsatta för 
rutiner, sortering och liknande. Det måste finnas ett intresse hos den enskilde för att läsa den 
information som ges, enligt en medarbetare. Det behövs mer information, påminnelser om 
miljöarbetet behövs enligt en respondent. Det är bra att få ett informationsmail eller brev av 
chefen med information om vad som är aktuellt anser 2 personer. 

5.3.5 Ledningens arbete 
Ledning: 
Cirka 5 gånger per år genomför man ett utvecklingsmöte, ett slags forum där man samlar 
tjänstemän från underhåll, produktion, Kiruna med flera för att gå igenom mål och också ha 
ledningens genomgång. Det är vid detta tillfälle alla som arbetar med miljö träffas. 
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Ledningen arbete i Svappavaara fungerar bra och enligt en respondent har ledningen 
tillräckliga kunskaper för ett fungerande miljöarbete. En i ledningen anser att de egna 
kunskaperna i miljöarbetet är bristfälliga eftersom denna missat utbildningen men med den 
övriga ledningens hjälp har arbetet ändå kunnat bedrivas på ett bra sätt. 3 av 5 i ledningen 
anser att det fått bra med hjälp från yttre miljö och kvalitet men det har brustit i 
informationen till entreprenörer och andra inblandade i Svappavaaras verksamhet. De 
nämner problem med information till transport, de som har hand om ytterområdena, 
anläggningar, tillgång (underhåll, media, högspänning, dammansvariga med mera) och vissa 
entreprenörer. Många saknade information om vad Svappavaara höll på med under 
införandefasen. Eftersom Svappavaara var först ut med att införa MLS så visste de inte vad 
som var på gång. Enligt en i ledningen är det bra att sådana saker uppdagas så att det kan 
göras bättre nästa gång med mer information till utomstående som arbetar mot den 
organisation som ska känna till vad som händer så de får en chans att göra rätt.  
 
En respondent upplever att resurserna satsats på varför vi ska införa MLS och inte hur. De 
fick information om varför MLS ska införas och sedan var revisionerna till hjälp men 
däremellan var det sämre med hjälpen, det var då det var som svårast. Det var svårt att veta 
vad de skulle göra i sin roll och vad medarbetare skulle göra under införandet. Det var i det 
jobbet som det fattades resurser. En aktivitetsplan som upprättades hjälpte till med att 
konkretisera hur de skulle göra vid införandet. Det behövs mer sådan hjälp. 3 av 5 i 
ledningen anser att aktivitetsplanen var till nytta. 
 
En nyckelperson är viktig för att det ska fungera vid införandet och driften av MLS enligt 2 i 
ledningen. De andra i ledningen har försökt att hjälpa nyckelpersonen så gott de har kunnat. 
 
Medarbetare: 
2 av 3 anser att ledningen visat engagemang och stöttat i miljöarbetet och att tillräckligt med 
resurser har tillsatts. En respondent anser att det är lite si och så med ledningens stöd och 
engagemang och att det beror på att miljöarbete inte innebär stora kostnadsbesparingar. 
Samma respondent anser att det är viktigt att ledningen ger stöd eftersom det smittar av sig 
till de anställda. 

5.3.6 Kommer effekterna från miljöledningssystemet eller från andra faktorer 
Ledning: 
3 av 5 personer ur ledningen anser att effekterna de hittills upplevt kommer från MLS. En av 
dessa anser att de anpassat systemet efter verksamheten och att det därför måste ge effekter. 
2 personer i ledningen anser att effekterna hade kunnat uppnås ändå, men att systemet 
förenklat arbetet med miljö. 
 
Medarbetare: 
2 personer anser att effekterna kommer från MLS. En anser att effekterna hade kommit ändå 
eftersom det kommer krav utifrån också, till exempel hemifrån. 

5.3.7 Funktion - hur det löpande arbetet fungerar efter certifiering 
Ledning: 
3 av 5 i ledningen anser att införandet av MLS förändrat deras arbetssätt. Det finns i 
bakhuvudet när de arbetar. 2 av 5 i ledningen tror att det påverkat de flesta medarbetares sätt 
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att arbeta. En ur ledningen berättar om att de arbetar med miljöaspekter, miljömål, 
handlingsplaner samt aktiviteter. En i ledningen nämner att miljöarbetet inte är något nytt i 
Svappavaara, arbetet har pågått långt innan MLS infördes. 
 
Medarbetare: 
Samtliga medarbetare anser att rutiner för händelser av läckage, spill, förvaring samt 
sortering har blivit bättre. Enligt en respondent tänker de mer på miljön i vardagen. Det har 
också blivit hårdare direktiv gällande energiförbrukningen enligt en respondent. 

5.3.8 Hur integreringen mellan miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem 
fungerar i det dagliga arbetet 
Ledning: 
Enligt en i ledningen går områdena miljö, energi och kvalitet ihop och berör varandra på ett 
naturligt sätt. Det är svårt att skilja dem åt. Ibland kan förtydligande av respektive del 
behövas göras vid respektive arbetsplats. Integrering är bra, det underlättar mycket, speciellt 
vid revisioner enligt 3 av 5 i ledningen. Enligt en i ledningen har det underlättat att 
kvalitetsledningssystemet redan existerade eftersom de har kunnat plocka ut de delar som 
varit bra därifrån och använda dessa till MLS. En i ledningen uppger att en sak som de tagit 
lärdom av kvalitetsledningssystemet är att inte fokusera så mycket på 
dokumentationsskapande vid införandet av MLS. Det är viktigt med arbetet för den yttre 
miljön och därför är integrering av dessa områden bra för att lyfta fram miljön enligt en 
respondent. 
 
Medarbetare: 
Integrering är bra om det förenklar enligt en medarbetare. En medarbetare anser att allt 
hänger ihop och att de känner att kopplingen mellan miljö, kvalitet och arbetsmiljö hör ihop 
på ett tydligt sätt i arbetet. Exempel ges på att om arbetsmiljön är bra görs ett bra arbete med 
bra kvalitet och det ger minskad miljöpåverkan. 

5.3.9 Anställdas delaktighet 
Ledning: 
4 av 5 i ledningen känner sig delaktiga i arbetet med MLS och i arbetet med de yttre 
miljöfrågorna. En känner sig endast delaktig i arbetet med de yttre miljöfrågorna. 2 av 5 i 
ledningen menar att medarbetare är delaktiga i miljöarbetet i olika grad, beroende på 
befattning, medarbetare är mer delaktiga i det praktiska miljöarbetet och ledningen är mer 
delaktiga i arbetet med MLS. 
 
2 av 5 anser att det är produktionschefernas uppgift att få medarbetare delaktiga och 
motiverade. Det är viktigt hur samarbetet chef - medarbetare flyter på. När det gäller 
utformning av rutiner och instruktioner är det produktionscheferna som ska göra detta och i 
samarbete med medarbetare i de fall det är aktuellt. Det har inte skrivits så många nya 
instruktioner/rutiner men det är på det viset det går till. En i ledningen berättar att denne tar 
hjälp av medarbetare vid förändring/framtagande av rutiner. En åsikt framkommer om att 
delaktigheten hos tjänstemän borde öka, att miljön borde bli ett naturligt inslag i projekt och 
vid investeringar. 
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Medarbetare: 
Samtliga känner sig delaktiga i arbetet med miljöfrågor och MLS. En medarbetare berättar 
att de i hans skiftlag skickat in förbättringsförslag gällande miljö som också gått igenom, 
men att det är dålig respons från dem som tar emot förslagen. Det är svårare att få anställda 
att skicka in förbättringsförslag när det gäller miljö eftersom det ofta ger mindre belöning.  

5.3.10 Revisioner 
Ledningen: 
4 av 5 anser att revisioner är till nytta. 3 av 5 i ledningen anser att revisioner gör att de 
vaknar upp och kan åtgärda eventuella fel. Det är en bekräftelse på att miljöarbetet går åt rätt 
håll.  
 
En i ledningen anser att det är viktigt att TQM tar sitt ansvar och inte lägger allt ansvar på 
dem när det gäller att korrigera avvikelser. Respondenten anser att TQM har ansvar för vissa 
verktyg och måste styra upp dem. Respondenten anser vidare att det inte bara är de själva 
som ska behöva fundera över hur de ska jobba förebyggande, det måste de få hjälp med från 
TQM. 
 
Medarbetare: 
En medarbetare tycker att det kan vara jobbigt med revisioner. Det är jobbigt eftersom det 
ofta är många revisorer och också annat folk som kommer med vid revisionen och det kan 
kännas väldigt utsatt när det står 15 personer och vill veta saker. 2 av 3 har ingen uppfattning 
om revisioner. 

5.3.11 Förbättringsförslag  
Ledning: 

• En i ledningen anser att det är viktigt med en nyckelperson som man kan vända sig 
till och som känner till systemet vid införandet av MLS. Det behövs kontinuitet och 
det är bra om denna person inte byts ut. 

• 2 av 5 i ledningen anser att det är viktigt att tänka igenom vad det är man vill få ut av 
systemet innan man kör igång och att precisera detta konkret eftersom det lätt blir 
missförstånd när man kan tolka standarden på olika sätt. Det är viktigt att ha klart för 
sig vad som ska genomföras innan man sätter igång. Den aktivitetsplan som 
upprättades var en bra sak. Ansvarsfördelning är också viktigt. Det blir lättare att 
kommunicera internt om man vet vem som har ansvar över vad. 

• 3 av 5 i ledningen anser att det är viktigt att alla inblandade får informationen om 
införandet av MLS. Transport, de som har hand om ytterområdena, anläggningar, 
tillgång (underhåll, media, högspänning, dammansvariga med mera) och vissa 
entreprenörer och andra inblandade fick för lite information. Alla inblandade behöver 
få ta del av information med mera för att kunna agera rätt. Det är viktigt med en klar 
avgränsning av vilka som innefattas i verksamheten. Det var fel att se Svappavaara 
som en liten avgränsad del, den är större än vad man först trodde.  

• En i ledningen anser att tid är en faktor som det har varit lite ont om. Det behövs tid 
för att införa MLS på ett bra sätt. 

• En i ledningen anser att det bör utarbetas en kemikalieförteckning som alla kan 
använda för att undvika dubbelarbete inom organisationen.  
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• En i ledningen anser att det bör vara fler från ledningen än endast projektledaren 
och/eller nyckelperson engagerade och delaktiga i arbetet med MLS och miljöfrågor. 
Detta för att få in MLS i hela verksamheten på ett bättre sätt och undvika att systemet 
faller om en nyckelperson skulle försvinna. Det skulle också avlasta nyckelpersonen 
om fler var insatta i MLS. 

• En i ledningen anser att det är viktigt att skapa en ordentlig miljöutredning eftersom 
den ligger till grund för hela MLS. Nu finns ingen tillfredställande miljöutredning för 
Svappavaara och synpunkter har kommit från certifieringsorganet kring detta. Det 
finns dock en delrapport där det framgår hur man tagit fram miljöaspekter och vilka 
dessa är. Det som saknas är hur organisationen gått tillväga för att ta fram betydande 
miljöaspekter och vilka de betydande miljöaspekterna är.  Miljömål finns 
dokumenterade men det framgår inte hur dessa tagits fram i dokumentationen. 

• En i ledningen anser att mallen för att ta fram miljöaspekter inte är bra, man bör ta 
mer hänsyn till omvärldskrav, lagkrav, påverkansmöjlighet och liknande. Aspekter 
som har höga poäng kan vara svåra att påverka. 

• En i ledningen anser att det vore bra om man vid utbildningstillfällena förklarade hur 
MLS ska införas och inte bara varför det ska införas. Det är det som har varit det 
svåra, att veta hur införandet ska gå till.  

• En i ledningen anser att det hade varit bra med möten cirka varannan vecka då 
stödperson/er från TQM kommer och hjälper till med det som behövs, följer upp, 
stöttar och informerar. Denna person bör kunna fånga upp sådant som är svårt och 
hjälpa till med det rent praktiskt. Då denna person (kan vara en koordinator) kommer 
är det viktigt att alla som är inblandade får information. Det som tas upp på dessa 
möten bör också informeras ut till verksamheten.  

• Mer utbildning bör genomföras enligt en i ledningen. 
 
Medarbetare: 

• En medarbetare önskar en bättre insyn i vad som kommer att hända och vad som 
görs. Informationen kan bli bättre.  

• 2 av 3 medarbetare önskar mer utbildning.
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5.4 Enkäternas genomförande  
Av de 10 enkäter som delades ut bland driftpersonal inkom 10 svar i tid. Ett svar föll dock 
bort eftersom den var ifylld på fel sätt och svaren gick inte att tolka. Av de 9 giltiga enkäter 
som inkom från drift var det ingen respondent som hade svarat på de öppna frågorna. Av de 
10 enkäter som delades ut till underhåll inkom 6 svar i tid.  Inget svar föll bort. Av de 6 
enkäter som inkom från underhåll var det ingen respondent som hade svarat på de öppna 
frågorna. Den lägre svarsfrekvensen från underhåll kan bero på att de hade underhållsstopp 
under tiden som enkäterna delades ut. Totalt inkom alltså 16 svar varav 15 var giltiga. Nedan 
redovisas enkäternas resultat. 

5.5 Enkäternas resultat  
En redovisning av enkäternas resultat finns i detta kapitel. Enkäten finns i bilaga 3. Medeltal 
avser (betyg * antal)/totalt antal respondenter. Vet ej svaren har inte tagits med. Tolkning av 
diagrammet finns under respektive enkätfråga. 
 
I bilaga 4 finns jämförelser mellan svaren från drift och underhåll. Uppdelning av enkäter 
valdes eftersom företaget och undertecknad ansåg det vara intressant att se eventuella 
skillnader mellan enheterna. Uppdelning har gjorts genom att lika många enkäter delats ut 
vid två enheter, drift och underhåll. Svarsfrekvensen var lägre från underhåll. Endast 6 
giltiga svar har inkommit från underhåll medan det från drift inkom 9 giltiga svar. Detta gör 
det svårt att göra jämförelser mellan de båda enheterna. Dock kan tendenser till skillnader 
ändå uppvisas (bilaga 4, tabell 5:12-5:22). Underhåll har gett högre betyg än drift på alla 
frågor förutom fråga 6 som handlar om åsikt MLS (bilaga 4, tabell 5:17). 
 
I bilaga 5 (tabell 5:23-26) finns jämförelser mellan anställdas delaktighet och: 

– åsikt MLS 
– utbildning 
– information 
– ledningens stöd och engagemang. 

Dessa jämförelser gjordes för att finna eventuella samband mellan vad respondenter svarat 
på dessa frågor då det enligt teori finns samband mellan dessa faktorer. Vid samtliga 
jämförelser har anställdas delaktighet fått lägre betyg än den fråga som det jämförs med. 
Samband har funnits i jämförelse mellan anställdas delaktighet och utbildning, anställdas 
delaktighet och ledningens stöd och engagemang samt anställdas delaktighet och 
information. Detta var väntat då det enligt teori borde ha ett samband. Samband saknas dock 
mellan åsikt om MLS och anställdas delaktighet. Detta var oväntat då det enligt teori borde 
finnas samband mellan dessa frågor.  
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Figur 5:1. Antal respondenter per utbildningstyp 

 
De flesta respondenter har gått breddutbildning. 
 
Figur 5:2. Om utbildningen var givande. Medeltal: 3.33. 

 
Utbildning anses givande av de flesta respondenter. 
 
Figur 5:3. Behov av ytterligare utbildning. Medeltal: 2.25. 

 
Det finns ett visst behov av ytterligare utbildning. 
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Figur 5:4. Upplevelse information om miljöledningsarbetet. Medeltal: 2.64. 

 
Informationen om miljöledningsarbetet kan förbättras. 
 
Figur 5:5. Om införandet av MLS gett nya kunskaper. Medeltal: 2.73. 

 
Införandet av MLS har gett viss ny kunskap. 
 
Figur 5:6. Åsikt MLS. Medeltal: 3.36. 

 
Respondenter tycker bra om MLS. 
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Figur 5:7. Uppfattning om ledningen i Svappavaaras stöd och engagemang. Medeltal: 3.1. 

 
Ledningens stöd och engagemang i miljöledningsarbetet har varit bra enligt de flesta 
respondenter. 
 
Figur 5:8. Om införandet av MLS förändrat något i det dagliga arbetet. Medeltal: 3.08. 

 
MLS verkar har påverkat det dagliga arbetet. 
 
Figur 5:9. Delaktighet i arbetet med de yttre miljöfrågorna. Medeltal: 2.36. 

 
Anställdas delaktighet behöver förbättras. 
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Figur 5:10. Om integrering av MLS i KLS varit bra. Medeltal: 2.9. 

 
Integrering av MLS upplevs som tillfredställande. 

 
Figur 5:11. Om interna och externa revisioner varit till nytta. Medeltal: 2.82. 

 

Revisioner anses ha varit till viss nytta. 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som framkommit vid intervjuer, enkäter 
och dokumentgranskning och jämförs med teori och erfarenheter från tidigare studier. 

6.1 Effekter av MLS 
Vid intervjuerna framkommer att en effekt som respondenterna upplevt av MLS är att det 
förbättrat den organisatoriska strukturen. Ansvarsfördelning och dokumentation har 
förbättrats. Det har blivit mer ordning och reda i verksamheten. Direkta interna effekter 
såsom mer systematik i organisatoriska frågor och förbättrad dokumentation uppstod i 
många av de företag som Poksin�ska (2003) undersökt. De direkta interna effekterna hos de 
undersökta företagen tros komma från en anpassning av standarden efter verksamheten. 
Direkta interna effekter har uppstått i Svappavaara, här har standarden anpassats efter hur det 
befintliga ledningssystemet är uppbyggt vilket kan ses som en anpassning av MLS till 
företaget.  
 
Miljön är i större utsträckning än tidigare en del av det dagliga arbetet enligt intervjuer. I 
enkäten får frågan om införandet av MLS förändrat något i ditt dagliga arbete medeltal 3.08 
(skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:8). Detta tyder på att MLS påverkat det dagliga 
arbetet. Åsikt om MLS får i medeltal 3.36 (figur 5:6), medarbetare är positiva till MLS. På 
frågan om MLS gett nya kunskaper blev medeltalet 2.73 (figur 5:5), MLS har gett viss ny 
kunskap. Intervjuerna ger en bild av att MLS medfört en förändring i anställdas tankesätt, 
förståelsen för miljöarbetet har ökat. Attityden gentemot MLS är till största del positiv. 
Poksin�ska (2003) skriver om att indirekta effekter som kan förbättra miljön uppstår först när 
anställda ändrar sitt beteende. I de företag Poksin�ska undersökt var det mindre vanligt med 
indirekta effekter eftersom företagen inte arbetat med ledningssystem tillräckligt lång tid för 
att indirekta effekter ska ha hunnit uppstå. I Svappavaara har indirekta effekter såsom 
förbättrad miljöprestanda inte uppstått ännu i någon större utsträckning enligt vad 
respondenterna erfar men det kommer troligtvis längre fram. En anledning till att 
miljöprestanda inte upplevs som förbättrad kan vara att arbetet med miljöfrågor bedrivits i 
Svappvaara även innan MLS infördes och att det därför inte märks stora skillnader.   

6.2 Ledningens arbete 
Med en egenbestämd periodicitet ska ledningens genomgång genomföras för att säkerställa 
dess funktion, effektivitet och riktighet för att uppnå ständiga förbättringar (Ammenberg, 
2004). Denna genomgång sker vid utvecklingsmöten som hålls cirka fem gånger per år i 
Svappavaara.  
 
Ledningen i Svappavaara har bedrivit ett väl fungerande arbete under införandet och driften 
av MLS enligt respondenter i intervjuerna som inte tillhör ledningen själva. Ledningen har 
tillsatt tillräckligt med resurser och stöd samt engagemang vid införandet av MLS. Omdömet 
om ledningen bekräftas av enkäterna där ledningen i Svappavaaras arbete har fått 3.1 i 
medeltal (skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:7). En respondent talar om att det är viktigt 
att ledningen engagerar sig eftersom det smittar av sig till anställda. Om ledningen inte visar 
engagemang och visar att MLS arbetet är viktigt kommer anställda inte heller att göra det 
enligt Poksin�ska (2003). Ledningens tillsättande av tillräckligt med resurser är viktigt för ett 
framgångsrikt införande av MLS (Sohal, Zutshi, 2004). I jämförelse av enkätsvaren mellan 
åsikt om ledningens stöd och engagemang och anställdas delaktighet har ledningens stöd och 
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engagemang fått högre betyg (bilaga 5, figur 5:26). Samband finns mellan dessa frågor, 
vilket stärker teorin om att ledningens stöd hänger ihop med anställdas delaktighet. 
 
Farrow, Rotherham (2000) anser att det är viktigt att den del av organisationen som ska 
införa MLS känner till vad och hur de kan få hjälp av den centrala organisationen. Den 
centrala delen av organisationen bör också ta reda på vad den del av organisationen som ska 
införa MLS behöver få hjälp med. Den lokala ledningen i Svappavaara anser att de fått bra 
hjälp från omgivande stödjande funktioner såsom yttre miljö och kvalitet. De anser att de fått 
hjälp i början med att tala om varför de ska införa MLS. De anser dock att hjälpen brustit vid 
själva införandet – hur införandet skulle gå till. Det var då de behövde hjälpen som mest. 
Önskemål om att en stödperson från TQM kommit och hjälpt dem framkom. Den personen 
skulle fungera som ett stöd i arbetet med införandet och kunna fånga upp sådant som de 
behövde hjälp med.  
 
Axelsson et al (2003) skriver om att företaget riskerar att hamna i beroendeställning till 
extern hjälp om intern miljökompetens inte säkerställs. De riskerar också att hamna i 
beroendeställning till externa konsulter. Enligt Bohlinder (2004) bör huvudansvaret för 
miljöfrågorna ligga i linjeorganisationen. Stöd för kompetens och samordning kan ligga som 
stabsfunktioner. Genom att göra miljöarbetet till en naturlig del i det dagliga arbetet blir 
kostnaden lägst och effekterna störst. I Svappavaara har den interna kompetensen säkerställts 
genom att personer i den lokala organisationen själva har drivit arbetet med MLS. Hjälp och 
stöd har funnits, främst från huvudprojektgruppen. 
 
Vidare efterfrågas också hjälp med att upprätta kemikalieförteckning från centralt håll 
eftersom det skulle spara resurser när det ofta används samma kemikalier av alla i företaget.  
 
Det var ont om tid för införandet av MLS enligt respondent i intervju. Bohlinder (2004) 
skriver om att det i uppbyggnadsskedet av MLS krävs mycket tid och kraft. Även om en del 
görs av specialister är det viktigt att chefer på alla nivåer avsätter tid för att delta i arbetet. I 
intervjuer framkommer det att den person som varit nyckelperson i arbetet med MLS har 
haft ett stort ansvar under införande fasen och också vid drift av MLS. Det framkommer att 
det finns ett behov av ett bredare engagemang och ökad delaktighet hos fler i den lokala 
ledningen i arbetet med MLS och miljöfrågor. Detta för att få in MLS i hela verksamheten 
på ett bättre sätt och undvika att systemet faller om en person skulle försvinna. Det skulle 
också avlasta nyckelpersonen om fler var engagerade. Farrow, Rotherham (2000) anser att 
en grupp av representanter från olika delar av organisationen kan hjälpa till vid införandet av 
MLS. 
 
Tillsättandet av en nyckelperson är viktigt för ett smidigt införande av MLS. Sohal, Zutshi 
(2004) anser att nyckelpersonen måste ha fullt stöd, tillräckligt med resurser och 
befogenheter för att kunna driva arbetet framåt. Det bästa är om nyckelpersonen befinner sig 
nära organisationens ledning eller i mitten av organisationen. Nyckelpersonen i Svappavaara 
befinner sig mitt i organisationen. Sohal, Zutshi (2004) har kommit fram till att i de 
organisationer som inte haft en nyckelperson vid införande och drift av MLS har haft 
problem med att få anställda med sig.  
 
I Svappavaara har den person som lett arbetet med att införa och driva MLS bytts ut ett antal 
gånger. Det har upplevts som negativt enligt intervju.  Poksin�ska (2003) beskriver att 
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organisationer som haft en nyckelperson som varit tillfälligt borta har upplevt en stagnation i 
miljöledningsarbetet.  
 
Många organisationer upplever svårigheter i att tolka standarden, det är därför bra om någon 
anställd kan hjälpa till vid tolkandet av standarden så att missförstånd undviks enligt 
Poksin�ska (2003). Det framkommer vid intervjuer att den aktivitetsplan som upprättades 
innan certifierings revisionen för att säkra en framgångsrik certifiering av miljö- och 
energiledningssystemet var till stor hjälp. Den hjälpte till att tolka standarden, som enligt 
intervjuerna upplevdes svår att tolka. I aktivitetsplanen fanns konkreta åtgärder för vad som 
skulle göras, datum för när det skulle göras och vem som skulle göra det. Farrow, Rotherham 
(2000) anser att man bör använda sig av ett gemensamt ramverk som inte använder ”ISO 
14001-språk”. Där bör en förklaring av hur MLS ska utformas i organisationen anges. 

6.3 Kommunikation 
Intern och extern kommunikation är viktigt för ett framgångsrikt införande av MLS. Genom 
ökad medvetenhet om fördelarna och anledningen till att företaget inför MLS kommer 
motståndet mot MLS att minska (Sohal, Zutshi, 2004). Brorson, Larsson (2000) skriver om 
vikten av att återföra framsteg och motgångar till medarbetare för att åstadkomma ständiga 
förbättringar. En viss efterfrågan från medarbetare efter utökad information framkom i 
intervjuer. I enkäten får upplevelsen av information 2.64 i medeltal (skala 1-5, där 5 är bästa 
betyg, figur 5:4). Informationen kring miljöledningsarbetet kan förbättras. I jämförelse 
mellan enkätsvar som handlar om upplevelse av information och anställdas delaktighet finns 
samband som var väntat enligt teori; information kan öka anställdas delaktighet (bilaga 5, 
figur 5:23). Information får dock högre betyg än anställdas delaktighet.  
 
Informationsmängden var av naturliga skäl stor under införandefasen av MLS. Numera är 
informationen inte lika omfattande. Förslag på ett lokalt skriftligt informationsblad framkom 
under intervjuer. Detta används av vissa produktionschefer (via mail), vilket är uppskattat av 
medarbetare. Bohlinder (2004) anser att det är viktigt att den interna kommunikationen 
hamnar på rätt nivå. Med informationsblad på lokal nivå kan informationen anpassas till 
mottagaren och informationen hamnar på rätt nivå. 
 
Under intervjuerna med den lokala ledningen framkom att det har brustit i informationen 
gentemot entreprenörer och andra som arbetar mot/inom företaget. Transporter, de som har 
hand om ytterområdena i LKAB Svappavaara, tillgång (underhåll, media, högspänning, 
dammansvariga med mera) och anläggningsansvariga anses ha blivit förbisedda och inte fått 
tillräckligt med information. Kartläggning av alla de aktörer som är inblandade i företagets 
verksamhet är viktigt vid införandet av MLS. Det är viktigt att de får information om vad 
som händer (Sohal, Zutshi, 2004).   
 
Det framkom också att det är viktigt med en klar avgränsning av vilka som innefattas i 
verksamheten. Det var fel att se Svappavaara som en liten avgränsad del. Farrow, Rotherham 
(2000) anser att avgränsning om omfattning av systemet bör göras i ett tidigt skede av 
införandeprocessen. Att ha klart för sig vad systemet omfattar kan minska risken att hamna i 
konflikt med andra aktörer/intressenter vid den enskilda verksamheten. Missförstånd undviks 
när alla vet vad som gäller. Brorson, Larsson (2000) anser att ett MLS måste ha både 
organisatoriskt och geografiskt definierade gränser. Det är viktigt att ha klart för sig vilka 
verksamheter som omfattas av systemet och vilka som inte omfattas. Om man väljer att 
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utelämna någon del av företaget bör man ha goda motiv för det. I delprojektrapport skriven 
av Fredriksson (2004) framgår att delprojekt Svappavaara omfattar allt inom LKAB 
Svappavaaras industriområde med avgränsningarna: MTAB (malmtransport), markområden, 
buller och vissa transporter exempelvis sporadiska materialtransporter (reservdelar och 
byggmaterial). Industriområdet har också avgränsats och innefattar områden från 
låssningsbocken till avfallsdammar. Vid kartläggning av de aspekter som finns i 
verksamheten har de entreprenörer som har en kontinuerlig verksamhet inom LKAB tagits 
med. Markområdena har inte tagits med delprojektarbetet på grund av att det pågår en 
utredning där dessa behandlas. 
 
Åsikt framkom vid intervju om att det är viktigt att skapa en ordentlig miljöutredning 
eftersom den ligger till grund för hela MLS. Det som saknas är hur organisationen gått 
tillväga för att ta fram betydande miljöaspekter och vilka de betydande miljöaspekterna är. 
Enligt Ammenberg (2004) förenklar en grundlig miljöutredning det fortsatta arbetet med 
miljöledningssystemet. Miljöutredning är inget krav enligt ISO 14001:1996 men i praktiken 
måste ändå någon form av miljöutredning genomföras för att systemet skall leva upp till 
kraven i standarden. En miljöutredning för Svappavaara har gjorts men den kallas för 
”Lägesrapport Energi- och miljöledning Svappavaara” och skrevs innan certifiering. Här 
finns miljöaspekterna och det framgår också hur miljöaspekter tagits fram.  I rapporten 
framgår att man har definierat utbildningsbehovet och personalens engagemang 
(Fredriksson, 2004).  Detta tillvägagångssätt styrks av Ammenberg (2004) som menar att 
organisationen kan utreda personalens inställning och engagemang samt behovet av 
utbildning för personalen i en miljöutredning  
 
Det framkom också att mallen för att ta fram miljöaspekter inte är bra. Det bör tas mer 
hänsyn till omvärldskrav, lagkrav, påverkansmöjlighet och liknande. Aspekter som har höga 
poäng kan vara svåra att påverka. För att välja ut miljöaspekter i Svappavaara användes en 
bedömningsmall som utgår från mängd och miljöpåverkan. Mängd och potentiell 
miljöpåverkan multipliceras med varandra. Miljöaspekter som får en poängsumma som är 
större än en viss förbestämd summa sätts som betydande. Miljöaspekterna som tas fram ska 
vara av sådan art att de går att påverka eller styra. Miljöaspekterna i Svappavaara togs fram 
före certifieringen och kvarstår idag. För att ta fram en organisations betydande 
miljöaspekter finns inga allmänt vedertagna eller rekommenderade värderingsmetoder för 
miljöaspekter. Det är upp till organisationen att utarbeta en värderingsmetod som passar 
verksamheten. Ammenberg (2004) föreslår en värdering av miljöaspekter i två steg (kapitel 
4.1.1) 
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6.4 Utbildning 
Utbildningar som getts i samband med införande av MLS i företaget har ansetts givande av 
respondenter i både enkät och intervjuer. Enkätfrågan som handlar om utbildningen var 
givande fick medeltal 3.33 (skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:2). De flesta respondenter 
i enkät har deltagit i breddutbildning (figur 5:1). Poksin �ska (2003) har i sin undersökning 
kommit fram till att träning och utbildning kan ändra anställdas eventuella negativa attityd 
till MLS och på så sätt underlätta införandet och driften av MLS. Ammenberg (2004), anser 
att utbildning är ett sätt att öka anställdas motivation för miljöarbete. Några respondenter vid 
intervjuer efterfrågar repetition av miljöutbildning. Anledningen till det är att man anser att 
det man lärt sig inte används dagligen och därför faller i glömska. Några respondenter i 
intervjuer har missat utbildningstillfällen och skulle därför vilja delta om det gavs 
utbildningar igen. I enkätfrågan om behov av ytterligare utbildning finns är medelbetyget 
2.25, (skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:3). Ett visst behov av ytterligare utbildning 
finns. Fler respondenter i enkäten sätter högre betyg på utbildningen än på den egna 
delaktigheten i arbetet med de yttre miljöfrågorna, (bilaga 5, figur 5:25).  Ett visst samband 
framkommer vilket stämmer överens med teori som säger att utbildning är viktigt för att öka 
anställdas delaktighet. 
 
Bohlinder (2004) rapporterar att utbildningen bör utgå från arbetsuppgift. En åsikt framkom i 
intervju att det varit bra med utbildning anpassad efter befattning. Farrow, Rotherham (2000) 
håller med om detta, att systemet bör anpassas efter individen och menar att MLS blir 
effektivt om anställda från alla nivåer känner till hur och varför MLS införs. Alla anställda 
har erbjudits att gå en breddutbildning i Svappavaara men de som har ett delegerat ansvar 
över energi och miljöaspekter har fått en fördjupad utbildning. I företagets utbildning har det 
förklarats varför MLS införs. Dock framkom det vid intervjuer att det inte förklarades hur 
MLS ska införas.  
 
Vid intervjuer framkommer att de i Svappavaara haft problem med att entreprenörer och 
andra inblandade (såsom transport och anläggningsansvariga) i företagets verksamhet fått för 
lite information under införandefasen. Dessa har inte deltagit i utbildningar som getts av 
företaget. Sohal, Zutshi, (2004) menar att utbildning kan ges till entreprenörer eller andra 
aktörer som är inblandade i företagets verksamhet för att öka deras förståelse för 
miljöarbetet. Detta står också i den senaste utgåvan av ISO 14001 (ISO 14001:2004). 

6.5 Integrering av MLS i KLS 
Enligt Brorson, Larsson (2000) har företag som har ett fungerande kvalitetsledningssystem 
många fördelar vid införandet av ISO 14001. I enkätfrågan som handlade om åsikt om 
integrering blev medeltalet 2.9 i betyg (skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:10). 
Integrering anses vara tillfredställande. Vid intervju framkom att kvalitetsledningssystemet 
underlättat införandet av MLS. Dokumentationsskapandet har inte blivit lika omfattande. 
Många av de dokument som berör samma område har integrerats och det är meningen att 
revisioner ska göras integrerade, vilket har upplevts positivt enligt intervjuer. Detta styrks av 
Sohal, Zutshi (2004); revisioner genomförs med fördel av integrerade ledningssystem vid 
samma tillfälle.  
 
Det framkom att det finns en naturlig koppling mellan miljö, kvalitet och arbetsmiljö i 
Svappavaara. Detta synsätt delas av Gotthardsson et al (2001) som menar att miljö- och 
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kvalitetsarbetet ofta går hand i hand. Vidare anser Gotthardsson et al (2001) att man vid 
dokumentation av rutiner ska utgå från arbetssättet och att det är den felaktiga 
arbetsuppgiften som ska ändras först. Rutinbeskrivningen kan alltid kompletteras i efterhand. 
Vid integrering av ledningssystem bör man först skaffa sig en uppfattning om vad som kan 
inrymmas i redan befintliga rutiner och vad som kräver helt nya rutiner. I Svappavaara har 
de arbetat på detta sätt. Rutiner har funnits där sedan tidigare, de har endast kompletterats 
och tagits bort i de fall de inte behövts. Det är endast rutiner och instruktioner som är 
kvalitetskritiska för verksamheten och som omfattas av standardernas ”skall-krav” som ska 
dokumenteras för att inte öka dokumentationsmängden (Westerlund, 2003). 
 
Ännu har LKAB inte börjat arbeta med miljömålsarbete på arbetsplatsnivå. Arbetet med mål 
och handlingsplaner ha hittills mestadels bedrivits av ledningen i Svappavaara. Tanken är 
dock att arbete ska påbörjas med att förankra arbetssättet och arbeta med miljömål ute i 
verksamheten på arbetsplatsnivå. Nyström (2005) skriver om ledningssystem som sällan blir 
totalintegrerade i verkligheten. Det som oftast saknas för att det ska vara möjligt är 
målstyrning fullt ut. Lyckas företaget inte inbegripa alla olika områden i verksamheten i 
målstyrningsarbetet blir ledningssystemet bara ett parallellspår som inte fyller någon verklig 
funktion. 

6.6 Anställdas delaktighet 
MLS kommer att fungera dåligt om inte personalen (åtminstone delar av den) är engagerad 
och motiverad (Ammenberg 2004). För att lyckas med att införa ett MLS i ett företag och 
förbättra miljöprestanda krävs delaktighet, engagemang och motivation på alla nivåer i 
företaget (Brorson, Larsson, 2000).  Många respondenter som intervjuats känner sig 
delaktiga i arbetet med de yttre miljöfrågorna och MLS. Många är delaktiga beroende av 
befattning. Ledning är mer delaktiga i arbetet med MLS och medarbetare mer delaktiga i det 
praktiska miljöarbetet. I enkätfrågan som handlade om anställdas delaktighet blev 
medelbetyget 2.36 (skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:9). Anställdas delaktighet behöver 
förbättras.  
 
Samband saknas mellan åsikt om MLS och anställdas delaktighet, vilket var oväntat, då det 
enligt teori borde finnas samband (bilaga 5, figur 5:24). I jämförelse mellan enkätsvaren 
(bilaga 5, figur 5:23-5:26) som handlade om anställdas delaktighet jämförelser mellan 
anställdas delaktighet och: 

– åsikt MLS 
– utbildning 
– information 
– ledningens stöd och engagemang 

Får anställdas delaktighet sämre betyg vid samtliga jämförelser. En anledning till att 
delaktigheten inte får högre betyg kan vara att det inte arbetats mycket med att utforma 
arbetssätt/rutiner ute i verksamheten. Rutiner har funnits där sedan tidigare, de har endast 
kompletterats och tagits bort i de fall de inte behövts. I Svappavaara är medarbetare 
delaktiga vid utformandet av rutiner. Det är bra om så många medarbetare som möjligt 
involveras i rutinskrivandet för att öka delaktigheten. Principen bör vara att den som utför 
jobbet som beskrivs i rutinen skall vara med och utforma rutinen (Gotthardsson et al, 2001). 
Den åsikten delas av Ammenberg (2004). Enligt ISO 14001:1996 krävs det rutiner och 
instruktioner för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med exempelvis lagkrav 
och miljömål. Organisationen måste avgöra vilka delar av verksamheten som är mest 
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relevanta med tanke på de betydande miljöaspekterna. Det krävs också instruktioner för att 
övervaka och mäta de betydande miljöaspekterna (Ammenberg, 2004). I Svappavaara finns 
rutiner för dessa ändamål. Aktiviteter knutna till miljöaspekter mäts och följs upp. Mätning 
sköts av ansvarig personal i verksamheten. Det är oftast tjänstemän som är ansvariga för att 
en aktivitet följs upp, kontrolleras och/eller korrigeras och resultaten utvärderas på 
ledningens genomgång (Arbetsmoment).  
 
En annan anledning till att delaktigheten inte får högre betyg kan vara att arbetet med 
miljömål och handlingsplaner mestadels bedrivits av ledningen. Tanken är att arbetet med 
mål och handlingsplaner ska utvecklas och brytas ned så att arbete mot mål ska bedrivas på 
arbetsplatsnivå, i de fall det är möjligt. Företag som deltog i undersökningen gjord av 
Poksin�ska (2003) som lät anställda vara delaktiga i införandeprocessen fick fler positiva 
effekter än de som gjorde tvärtom. Anställda är mer villiga att utföra miljöarbete om de är 
med och utformar arbetet. Detta styrks av Daily, Gavindarajulu (2004). Standarden ISO 
14001 talar om att organisationen ska upprätta och underhålla dokumenterade, övergripande 
och detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå inom organisationen (ISO 
14001:1996). Det är upp till organisationen vilka miljömål de väljer att arbeta med. Företag 
kan välja att endast arbeta mot operationella (hårda) miljömål eller variera och lägga in 
organisatoriska (mjuka), (Ammenberg, 2004). I Svappavaara arbetar man mot operationella 
miljömål. 
 
ISO 14001 har som krav att organisationen ska upprätta ett eller flera miljöledningsprogram 
för att nå miljömålen. I Svappavaara används namnet miljöledningsprogram för 
handlingsplan.  
 
Det var skillnad i enkätsvaren mellan drift och underhåll i de flesta frågor, så också i fråga 
om anställdas delaktighet (bilaga 4, figur 5:12-5:22). Det var endast i frågan om åsikt om 
MLS som drift satte högre betyg än underhåll (figur 5:17). En av anledningarna till de 
genomgående lägre betygen från drift kan vara att de inte har arbetat med dessa frågor under 
den senaste tiden, vilket gjorts i större utsträckning i underhåll. Medarbetare är delaktiga vid 
utformandet av rutiner i både drift och underhåll, vilket alltså inte kan ha bidragit till 
skillnader. Produktionschefer arbetar också på likartat sätt i fråga om information till 
medarbetare vilket inte heller kan ha bidragit till skillnader i svaren i större utsträckning. 
Eftersom enkäterna delades ut till drift och underhåll i anrikningsverk är miljöpåverkan från 
verksamheten densamma. Det kan dock skilja sig mellan drift och underhålls 
arbetsuppgifter. Underhåll kan i vissa fall ha en större miljöpåverkan i sina arbetsuppgifter, 
vilket kan leda till att de arbetar mer med miljöfrågor.  
 
LKABs förbättringsverksamhet med förbättringsgrupper och förslagsverksamhet är ett sätt 
att öka anställdas delaktighet. En respondent vid intervju har upplevt att de 
förbättringsförslag gällande miljö hans skiftlag skickat in fått dålig respons från dem som tar 
emot förslagen. Att ha en väl fungerande rapportering för förbättringsförslag har visat sig 
effektivt för ett dynamiskt miljöledningsarbete (Axelsson et al, 2003). Bohlinder (2005) 
skriver om att oavsett hur systemet med förslag är uppbyggt är det viktigaste respons från 
ledningen. Daily, Gavindarajulu (2004) skriver om att belöning i någon form är viktigt för 
anställdas delaktighet. LKAB bedriver både förslagsverksamhet och förbättringsgrupper med 
möjlighet till belöning. De har också ett belöningssystem. 
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6.7 Revisioner 
Flera i ledningen anser att revisioner har varit till nytta för dem. De anser att de ger en 
bekräftelse på att miljöarbetet går åt rätt håll. Detta har Sohal, Zutshi (2004) och 
Ammenberg (2004) också kommit fram till; revisioner kan användas som en 
kommunikationsväg mellan ledning och anställda om hur systemet fungerar och vad som bör 
förbättras. Miljörevisioner är ett bra verktyg för att ge anställda bekräftelse och därmed öka 
motivationen för fortsatt arbete enligt Daily, Gavindarajulu (2004). Nyström (2005) betonar 
att revisioner är viktiga för att hålla systemet levande.  
 
En åsikt om att Svappavaara organisationen behöver hjälp/avlastning från TQM vid 
åtgärdande av avvikelser från revisioner framkom under intervju. Hjälp med att arbeta 
förebyggande så att avvikelser inte uppstår efterfrågades också.  
 
Medeltal från enkäternas fråga om åsikt gällande interna och externa revisioner varit till 
nytta blev medelbetyget 2.82 (skala 1-5, där 5 är bästa betyg, figur 5:11). Revisioner anses 
vara till viss nytta. En medarbetare tycker att det kan vara jobbigt med revisioner eftersom 
det ofta är många revisorer och annat folk som är med vid revisionen. Samme respondent 
anser att det känns väldigt utsatt när det står 15 personer och vill veta saker. 

6.8 Beror förändringarna på MLS eller andra faktorer 
5 av 8 respondenter vid intervjuer tror att effekterna som uppstått i Svappavaara kommer 
från införandet av MLS. 2 respondenter anser att effekterna hade kommit ändå men MLS har 
förenklat arbetet med miljö. En respondent tror att effekterna hade kunnat uppnås ändå, utan 
MLS. Respondenten tror att det privata livet påverkar en åt ett mer miljömedvetet arbetssätt.  
Dessa svar påminner om de som Axelsson et al (2003) fått i sin undersökning; 50 % av 
företagen ansåg att i princip allt miljöarbete var resultatet av miljöledningssystemet. Lika 
många menade att de skulle ha genomförts ändå men nu mer strukturerat. 
 



 
 

 41 

7 Slutsatser 
Slutsatserna av arbetet presenteras i detta kapitel. De slutsatser som presenteras är resultat 
från analys av empiri och teori och svarar på arbetets syfte. Här ges också förslag på 
förbättringsmöjligheter för det fortsatta arbetet med MLS. Vissa av slutsatserna har redan 
konstaterats och åtgärdats av LKAB. Slutsatserna i detta arbete blir då en bekräftelse på 
detta.  

7.1 Effekter av MLS 
Den organisatoriska strukturen har förbättrats, det har blivit mer ordning och reda i 
verksamheten och sättet att arbeta med miljöfrågor har systematiserats. Detta är en vanlig 
effekt vid införandet av MLS när standarden anpassas efter verksamheten, vilket är fallet i 
Svappavaara. 
 
Miljöprestanda har ännu inte förbättras i så stor utsträckning enligt intervjuer och en 
anledning kan vara att arbetet med miljöfrågor bedrivits i Svappvaara även innan MLS 
infördes och att det därför inte märks stora skillnader. MLS upplevs ha förändrat tankesättet 
hos medarbetare i Svappavaara och förståelsen för miljöarbetet har ökat. Attityden gentemot 
MLS är till största del positiv. Jag anser att indirekta effekter såsom förbättrad 
miljöprestanda kommer att uppstå i Svappavaara eftersom medarbetare fått en ökad 
förståelse för miljöarbetet och miljön anses ha blivit en del av det dagliga arbetet. 

7.2 Ledningens arbete 
Ledningen i Svappavaara, vilket innefattar alla som har varit involverade i arbetet med att 
införa och driva MLS: verksamhetschefer, produktionschefer, ingenjörer och så vidare, har 
bedrivit ett väl fungerande arbete under införandet och driften av MLS. De har tillsatt 
tillräckligt med resurser och stöd vid införandet av MLS. Detta är en viktig faktor för ett 
lyckat miljöarbete. De har också visat sig engagerade i miljöledningsarbetet, vilket är en 
förutsättning för att anställda ska engagera sig.  
 
Ledningen i Svappavaara anser att de fått stöd och resurser från stödfunktioner. Några 
förbättringsförslag har dock framkommit: 

• Tiden som sattes av för införandet var inte tillräcklig, det krävs tid och kraft för att 
införa MLS.  Jag tror att detta kan bero på att Svappavaara var först ut att införa MLS 
och att det därför behövdes mer tid för införandet. 

• Den lokala ledningen skulle ha varit hjälpta av att få mer hjälp med att strukturera 
upp hur införandet skulle gå till. Aktivitetsplanen, som upprättades en tid innan 
certifiering, med konkreta åtgärder för vad som skulle göras, datum för när det skulle 
göras och vem som skulle göra det var uppskattad. Att vid fortsatt införande upprätta 
en aktivitetsplan i god tid före certifiering rekommenderas av undertecknad. 

• De hade behövt hjälp från en stödperson från TQM som kommit till dem regelbundet 
under införandet för att hjälpa dem i arbetet och fånga upp problem. Samtidigt anser 
jag att ansvariga för miljöledningsarbetet i den lokala organisationen till största del 
bör driva arbetet med MLS själva eftersom kompetensen då finns kvar i 
organisationen även efter införandet, vilket underlättar miljöledningsarbetet. 

• Hjälp med att upprätta kemikalieförteckning från centralt håll eftersom det skulle 
spara resurser när det ofta används samma kemikalier av alla i företaget.   
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• Ett bredare engagemang och en ökad delaktighet av fler i den lokala ledningen i 
arbetet med miljöfrågor och i arbetet med MLS skulle underlätta införandet och drift 
av MLS. Det gör också att systemet inte står och faller om den 
ansvarige/nyckelpersonen skulle försvinna. Detta skulle också avlasta 
nyckelpersonen. Det har dock fungerat bra med en nyckelperson i mitten av 
organisationen som bär huvudansvaret för miljöledningsarbetet. Det underlättar om 
den person som utses till nyckelperson är med från början av införandet och inte byts 
ut under införandet och driften av MLS. I Svappavaara har ansvarig personal bytts ett 
antal gånger vilket har gjort det svårt att få kontinuitet i arbetet.  

• För att skapa en röd tråd i beskrivningen av miljöledningsarbetet skulle en kortfattad 
miljöutredning underlätta. I miljöutredningen är det viktigt att det tydligt framgår hur 
och varför de betydande miljöaspekterna tagits fram. En tydlig redovisning av de 
betydande miljöaspekterna behövs också. Miljöutredningen skulle vara till hjälp vid 
byte av personal som ska arbeta med MLS. Den skulle också möjliggöra ett 
underlättande av förståelse för MLS bland medarbetare som läser utredningen. 

7.3 Kommunikation 
Information är viktig vid införandet av MLS eftersom det kan förbättra anställdas delaktighet 
och attityden gentemot MLS. I denna undersökning har det framkommit behov av mer 
information kring miljöarbetet. Informationen som ges till anställda är i dagsläget till stor del 
beroende av hur respektive produktionschef arbetar. Ett lokalt skriftligt informationsblad 
skulle kunna öka personalens insyn i vad som händer på lokal nivå. Informationsbladet 
skulle vara lätt att ta till sig och ges ut med jämna mellanrum till alla medarbetare. Jag anser 
att andra ämnen än miljö också kunna behandlas i informationsbladet för att öka 
integreringen av miljöarbetet i övrigt arbete.  
 
Information till entreprenörer och andra som arbetar inom/mot företaget har varit bristfällig 
under införandefasen. Transporter, de som har hand om ytterområdena i LKAB 
Svappavaara, tillgång (underhåll, media, högspänning, dammansvariga med mera) och 
anläggningsansvariga anses ha blivit förbisedda och inte fått tillräckligt med information 
enligt respondenter vid intervjuer.  Avgränsningar i delprojektet har gjorts, det är bra att 
avgränsa systemet både organisatoriskt och geografiskt. Eftersom organisationen upplevt 
problem med bristfällig information och felaktiga avgränsningar är det extra viktigt att se 
över sina avgränsningar och inte glömma att informera de delar som avgränsats bort. Det är 
också viktigt att de delar av organisationen som inte avgränsas bort får tillräcklig 
information och inte glöms bort.  

7.4 Utbildning 
Utbildningar som getts i samband med införande av MLS i företaget har ansetts givande av 
respondenter i både enkät och intervjuer. Utbildning är viktigt för att skapa förståelse för 
miljöarbete med MLS och kan också öka anställdas delaktighet. Utbildningen som getts har 
lyckats förklara varför MLS införs, den har dock lyckats sämre med att förmedla hur MLS 
ska införas.  
 
Det har varit bra med anpassade utbildningar som utgår från befattning. Det finns ett visst 
behov av ytterligare utbildning som repetition och för att de som missade de tidigare 
utbildningstillfällena ska få en chans att delta.  
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Svappavaara har haft problem med att entreprenörer och andra inblandade i företagets 
verksamhet fått för lite information under införandefasen. De har inte deltagit i den 
utbildning som genomförts. Jag anser att företaget skulle kunna erbjuda utbildning till 
entreprenörer och andra delaktiga i företagets verksamhet. På så sätt skulle deras förståelse 
och kunskap kring miljöarbetet öka. Riskerna för problem skulle då minska. 

7.5 Integrering av MLS i KLS 
Kvalitetsledningssystemet underlättat införandet av MLS. Dokumentationsskapandet har inte 
blivit lika omfattande vilket har upplevts positivt. Många av de dokument som berör samma 
område har integrerats och revisioner ska göras integrerade. Detta upplevs som positivt 
eftersom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö anses höra ihop på ett naturligt sätt. 
 
Ännu har LKAB Svappavaara inte börjat arbeta med miljömål ute i verksamheten på 
arbetsplatsnivå. Arbetet med att förankra arbetssättet och arbeta med miljömål på 
arbetsplatsnivå är dock tänkt att utökas. För att skapa ett integrerat verksamhetssystem är 
arbetet med miljömål på arbetsplatsnivå viktigt. Genom att införa miljömålsarbete skulle 
miljöarbetet bli en del av det dagliga arbetet på ett tydligare sätt.   

7.6 Anställdas delaktighet 
Medarbetare i Svappavaara är delaktiga i arbetet med de yttre miljöfrågorna utifrån 
befattning i företaget. Ledning är mer delaktiga i arbetet med MLS och medarbetare mer 
delaktiga i det praktiska miljöarbetet. Eftersom anställdas delaktighet är en förutsättning för 
att lyckas med att införa och driva MLS i företag och förbättra miljöprestanda bör arbete 
bedrivas med att försöka öka de anställdas delaktighet. Ett sätt att öka delaktigheten och 
därmed förbättra miljöprestanda kan vara att arbetet med miljömål börjar bedrivas på 
arbetsplatsnivå. Det kan ske genom att de detaljerade miljömål som finns i Svappavaara 
bryts ned, för att anpassas efter den enskilda arbetsplatsen i de fall det är möjligt. Jag tror att 
detta skulle öka medarbetares delaktighet i stor utsträckning.  
 
Anställda är delaktiga vid förändringar och skapande av rutiner. För att öka delaktigheten är 
det bra om de fortsättningsvis också är delaktiga i det arbetet. 
 
Det var skillnad i enkätsvaren mellan drift och underhåll i de flesta frågor, så också i fråga 
om anställdas delaktighet. En av anledningarna till de genomgående lägre betygen från drift 
kan vara att de inte arbetat med miljöfrågor under den senaste tiden. Genom att arbeta med 
miljöfrågor ökar således anställdas delaktighet. En annan anledning till skillnader kan vara 
att underhåll i vissa fall kan ha en större miljöpåverkan från sina arbetsuppgifter och därför 
arbetar mer med miljöfrågor. 
 
LKABs förslagsverksamhet och förbättringsgrupper är ett bra sätt att öka anställdas 
delaktighet. Jag anser att det är viktigt att respons på förslagen ges, utan att det tar för lång 
tid. 

7.7 Revisioner 
Interna och externa revisioner upplevs som givande. De ger en bekräftelse på att miljöarbetet 
går åt rätt håll. Den lokala ledningen i Svappavara har behov av hjälp från TQM vid 
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åtgärdandet av avvikelser från revisioner samt hjälp med att arbeta förebyggande så att inte 
avvikelser uppstår. 

7.8 Beror förändringarna på MLS eller andra faktorer 
Sammantaget kan det konstateras att MLS varit till nytta för LKAB Svappavaara. De flesta 
av respondenterna vid intervjuer tror att förändringarna de upplevt beror på införandet av 
MLS. Detta tyder på en positiv inställning till MLS och vad MLS kan göra för en 
organisation.   
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8 Diskussion 
Att utvärdera effekter av införande av MLS i en organisation är en uppgift som kräver tid 
och insikt för att ge en komplett bild. För att få en heltäckande utvärdering hade det krävts 
jämförelser mot företag med och utan MLS, i samma bransch för att ge en objektiv och 
jämförbar bild av resultatet. Jag skulle också ha behövt gjort en undersökning i LKAB 
Svappavaara innan införandet av MLS för att kunna avgöra vilka förändringar som skett. Jag 
anser att detta arbete med den tid som funnits till förfogande har gett en överskådlig bild av 
införandet av MLS i LKAB Svappavaara med avseende på mottagandet i organisationen. 
Denna rapport bör kunna ge information om möjliga förbättringar i Svappavaaras 
miljöarbete och i det fortsatta arbetet med att införa MLS i organisationen. 
 
Jag anser att validiteten i arbetet är god då arbetet i huvudsak baseras på intervjuer, vilket är 
den bästa metoden för att fånga upp den här typen av information under den tid som funnits 
till förfogande. I de fall då dokumentation och intervjusvar stämmer överens ökar validiteten. 
Åtta intervjuer utfördes med anställda på olika nivåer och olika arbetsplatser/enheter inom 
organisationen och därför anses åsikterna representera hela organisationens åsikter. 
Reliabiliteten i den information som framkom under intervjuer anser jag vara god då 
respondenterna upplevs ha svarat ärligt och utifrån sina erfarenheter. Flera respondenter har 
också svarat på ungefär samma sätt kring de olika frågeställningarna vilket ökar reliabiliteten 
i svaren. Vid ett flertal tillfällen har samma respondent tagit upp samma saker vid olika 
tillfällen under intervjuns gång vilket ökar reliabiliteten.  
 
Eftersom intervjuerna skedde genom personliga möten ökar reliabiliteten då möjligheterna 
att snappa upp information som annars hade varit svår att fånga upp förbättras. Faktorer som 
kan ha påverkat reliabiliteten är att intervjuguiden inte lämnats i förväg till drift- och 
underhållspersonal vilket gjorts till övriga respondenter som då haft en chans att tänka 
igenom sina svar. Vid ett intervjutillfälle deltog två respondenter samtidigt vilket också kan 
ha påverkat resultatet av intervjun. En faktor som påverkar intervjuernas reliabilitet är den 
tolkning som jag gjort av svaren, de intervjuades svar har sammanställts för att underlätta 
förståelsen och analysen av datamaterialet. Även om en objektiv bedömning eftersträvas kan 
en omedveten subjektiv bedömning ha utförts. För att öka undersökningens reliabilitet hade 
fler intervjuer kunnat genomföras. 
 
Validiteten hos de enkäter som genomförts är låg eftersom enkät inte är den bästa metoden 
att utföra en undersökning vars huvudsakliga syfte är att ta reda på attityder och åsikter. 
Syftet med enkäten var att komplettera intervjuerna, fånga fler åsikter och få ett statistiskt 
underlag. De svar som inkommit har inte innehållit något svar på de öppna frågorna, vilket 
minskar validiteten hos enkäterna. Fler åsikter har dock kunnat fångas upp med hjälp av 
enkäten och ett statistiskt underlag har erhållits.  
 
I jämförelsen mellan enkätsvar framkom samband i vissa fall. Starkare samband hade kanske 
kunnat utläsas om fler respondenter deltagit och svarat på enkäten. Att samband finns höjer 
validiteten och reliabiliteten på enkäternas resultat.  
 
Eftersom inte lika många svarat i drift och underhåll går det inte att jämföra dessa på lika 
villkor. Tendenser till skillnader mellan de båda enheterna kan dock urskiljas eftersom det 
var ganska tydliga skillnader dem emellan. Skillnaden kan också påverka sammanslagningen 
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av de båda enheternas enkätsvar. De kan tyda på att urvalet inte är representativt för hela 
populationen vid hopslagning av enheternas svar. 
 
Enkäter har delats ut till de personer som för tillfället arbetade, vilket kan påverka urvalet till 
att inte bli slumpmässigt. Enkäterna delades ut i drift och underhåll anrikningsverk vilket gör 
att urvalet inte blev slumpmässigt då Svappavaara består av pelletsverk och anrikningsverk.  
Resultatet av enkäterna hade kunnat bli annorlunda om de delats ut till drift och underhåll i 
pelletsverk istället för i anrikningsverk.  
 
Svarsintervallet i enkäterna (mycket-mindre) kan ha varit styrande för respondenten eftersom 
det inte fanns alternativ för de som hade åsikten ”inte alls”. 
 
Att räkna ut medelvärde för enkätsvaren säger egentligen inte mycket eftersom siffrorna kan 
variera mycket och antalet respondenter är få. Medelvärden togs fram för att lättare kunna 
användas i analysen.15 av 20 giltiga svar inkom i enkätundersökningen, vilket anses vara bra 
svarsfrekvens. Reliabiliteten hade troligtvis kunnat höjas om fler respondenter deltog i 
undersökningen. En av anledningarna till att fler inte svarat på enkäterna är det underhålls 
stopp som inträffade under tiden för utdelandet av enkäterna. Enkäterna antas ha fyllts i av 
medarbetare i drift och underhåll, vilket var syftet med enkäten. Eftersom undertecknad själv 
inte delade ut och samlade in enkäterna är det en källa till osäkerhet beträffande enkäternas 
resultat. Sammantaget anser jag enkäternas reliabilitet vara låg. 
 
Eftersom området som undersökts är förhållandevis nytt har tillgänglig litteratur och 
liknande studier varit begränsat. Om tillgången till material hade varit mer omfattande hade 
fler erfarenheter och teorier kunnat användas i analysen av empirin. 
 
Förslag till fortsatt arbete 
För att se hur införandet gått i andra delar av LKAB kan en liknande undersökning utföras i 
delar av LKAB som certifierats efter Svappavaara. Jämförelser kan då göras med denna 
undersökning. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide

Syftet med mitt examensarbete är att utvärdera effekterna av införandet av 
miljöledningssystem i LKAB Svappavaara med avseende på mottagandet i 
organisationen. Arbetet utförs på uppdrag av projektledningen för Energi och 
miljöledningssystem.

För att undersöka effekterna av införandet av miljöledningssystem ska 
intervjuer genomföras med anställda. 

Under intervjun diskuteras följande ämnen utifrån din position och roll i 
företaget och dess miljöledningssystem.

Effekter av Miljöledningssystemet
Utbildning 
Attityder till miljöledningssystem
Intern Kommunikation
Ledningens arbete

Kommer effekterna från miljöledningssystemet eller från andra faktorer?

Funktion
Hur det löpande arbetet fungerar efter certifiering 
Hur integreringen mellan miljöledningssystemet och 
kvalitetsledningssystemet fungerar i det dagliga arbetet
Anställdas delaktighet 
Revisioner

Förbättringsförslag

Övriga frågor

Tack för din medverkan!

Johanna Hägglund
Tfn. 0980-71424



 
 

 

Bilaga 2 Intervjuguide utförlig 

 
Intervjuguide utförlig 
 
Syftet med mitt examensarbete är att utvärdera effekterna av införandet av 
miljöledningssystem i LKAB Svappavaara med avseende på mottagandet i organisationen. 
Arbetet utförs på uppdrag av projektledningen för Energi- och miljöledningssystem. 
För att undersöka effekterna av införandet av miljöledningssystem ska intervjuer genomföras 
med anställda.  
 
Under intervjun diskuteras följande ämnen utifrån din position och roll i företaget och dess 
miljöledningssystem. 
Namn och tjänst 
Vill du vara anonym? 
Vilken är din roll i MLS? Vad gör du, vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Effekter av miljöledningssystemet 
Utbildning   
Vad man lärt sig före, under, efter certifiering. Var utbildningen givande? 
Har du lärt dig nya saker efter införandet? 
Vilken utbildning man gått (Bredd, roll, interaktiv, ledning?) 
Behövs ytterligare utbildning? 

 
Attityder till miljöledningssystem  
Vad du tycker om MLS 
Har förståelsen för miljöarbetet ökat efter införandet av MLS? 
 
Intern Kommunikation 
Hur upplever du informationen om miljöledningsarbetet? 
Fungerar den interna kommunikationen? (Hur?) 
 
Ledningens arbete 
Hur fungerar den lokala ledningens arbete? 
Vilken är din uppfattning om ledningen i Svappavaaras stöd och engagemang i 
miljöledningsarbetet? 
Har den lokala ledningen tillräckliga kunskaper om MLS etc. för ett fungerande arbete? 
Finns behov av ytterligare hjälp och eller stöd i miljöarbetet? Varifrån?  
 
Kommer effekterna från miljöledningssystemet eller från andra faktorer? 
Kan t.ex. vara lagkrav, eldsjälar som driver på miljöarbetet istället för MLS. 
 
Funktion   
Hur det löpande arbetet fungerar efter certifiering  
Har införandet av MLS förändrat något i ditt dagliga arbete? 
Hur fungerar det löpande arbetet efter certifiering? Vad görs? Följs rutiner?  
 



 
 

 

Hur integreringen mellan miljöledningssystemet och kvalitetsledningssystemet fungerar i det 
dagliga arbetet? 
Har detta som du ser det varit bra?  
 
Anställdas delaktighet  
Känner du dig delaktig i arbetet med de yttre miljöfrågorna? 
Är medarbetare delaktiga och i vilken omfattning (Hur)? 
Känner du dig delaktig i arbetet med MLS? 
 
Revisioner, både interna och externa revisioner har genomförts.  
Har dessa varit till nytta för dig? 
 
Förbättringsförslag 
Vad kan göras bättre vid införande av MLS?  
Råd och tips inför fortsatt projektarbete! 
 
Övriga frågor 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 3 Enkät 

Hej!

Jag heter Johanna Hägglund och skriver  examensarbete åt LKAB som 
ett sista moment i min utbildning till Miljö och kvalitetsingenjör. 

Jag hoppas ni kan hjälpa mig med att svara på frågorna i denna enkät. 
Svaren ska användas till att utvärdera effekterna av införandet av 
Miljöledningssystem i LKAB Svapppavaara med avseende på
organisationens mottagande. 

Genom att medverka i denna enkät hjälper ni LKAB att bli ännu bättre 
i sitt fortsatta arbete med att införa Miljöledningssystem.

Jag behöver få in svaren senast 050922

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta mig.

Tack för er medverkan!

Johanna Hägglund
Tfn. 0980-71424

 



 
 

 

1.Har du genomgått någon form av utbildning inom miljöledning? 

□ Nej  □ Ja, breddutbildning  □ Ja, rollutbildning och breddutbildning  □ Vet ej

2. Var utbildningen givande? (Har du lärt dig mycket?)

Mkt bra  □ □ □ □ □ Mindre bra   □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

3. Har du behov av ytterligare utbildning?

Stort behov □ □ □ □ □ Mindre behov  □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........…………………………………………………………………………........

4. Hur upplever du informationen om miljöledningsarbetet?
Mkt bra  □ □ □ □ □ Mindre bra   □ Vet ej

5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

5. Har införandet av miljöledningssystem gett dig nya kunskaper?

Mkt   □ □ □ □ □ Mindre  □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Vänligen vänd!



 
 

 

6. Vad tycker du om miljöledningssystemet?

Mkt bra  □ □ □ □ □ Mindre bra  □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

7. Vilken är din uppfattning om ledningen i Svappavaaras stöd och 
engagemang i miljöledningsarbetet?

Mkt bra  □ □ □ □ □ Mindre bra  □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

8. Har införandet av miljöledningssystem förändrat något i ditt dagliga arbete? 

Mkt   □ □ □ □ □ Mindre  □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

9. Känner du dig delaktig i arbetet med de yttre miljöfrågorna?

Mkt   □ □ □ □ □ Mindre  □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Vänligen vänd!



 
 

 

10. Miljöledningssystemet är integrerat i kvalitetsledningssystemet hos LKAB. 
Har detta som du ser det varit bra?

Mkt   □ □ □ □ □ Mindre          □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

11. Arbetet med införande av miljöledningssystem har inneburit genomförande 
av interna och externa revisioner. Har dessa varit till nytta för dig?

Mkt   □ □ □ □ □ Mindre          □ Vet ej
5   4    3    2   1

Egna synpunkter: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Övriga synpunkter:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Förbättringsförslag:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 
 



 
 

 

 

Bilaga 4 Jämförelser enkätsvar från drift och underhåll 

Svarsfrekvensen var lägre från underhåll. Endast 6 giltiga svar har inkommit från underhåll 
medan det från drift inkom 9 giltiga svar. Detta gör det svårt att göra jämförelser mellan de 
båda enheterna. Dock kan tendenser till skillnader ändå uppvisas. Figurerna visar svaren på 
enkäten i bilaga 3. 
 
Figur 5:12. Typ av utbildning, jämförelse drift och under håll 
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Figur 5:13. Om utbildningen var givande, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 

2. Om utbildningen var givande. Jämförelse Drift 
och Underhåll 
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Figur 5:14. Behov av ytterligare utbildning, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 
Figur 5:15. Upplevelse information om miljöledningsarbetet, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 
Figur 5:16. Om införandet av MLS gett nya kunskaper, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 

3. Behov av ytterligare utbildning. Jämförelse Drift 
och Underhåll 
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5. Om införandet av MLS gett nya kunskaper. 
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Figur 5:17. Åsikt MLS, jämförelse drift och underhåll 

 
Drift har gett högre betyg än underhåll. 
 
Figur 5:18. Uppfattning ledningen i Svappavaaras stöd och engagemang i 
miljöledningsarbetet, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift.  
 
Figur 5:19. Om införandet av MLS förändrat dagligt arbete, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
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7. Uppfattning ledningen i Svappavaaras stöd 
och engagemang i miljöledningsarbetet. 
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Figur 5:20. Delaktighet i arbetet med de yttre miljöfrågorna, jämförelse drift och underhåll  

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 
Figur 5:21. Åsikt integrering MLS i KLS, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 
Figur 5:22. Om interna och externa revisioner varit till nytta, jämförelse drift och underhåll 

 
Underhåll har gett högre betyg än drift. 
 

9. Delaktighet i arbetet med de yttre miljöfrågorna. 
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nytta. Jämförelse Drift och Underhåll 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Mycket = 
5 

4 3 2 Mindre = 
1 

Vet ej 

Betyg 5-1 

   Antal 
Drift 
U.h. 



 
 

 

Bilaga 5 Jämförelser enkätsvar 

Dessa diagram visar vad samme respondent svarat på 2 olika frågor. Exempelvis i figur 5:23 
har 2 respondenter gett betyg 4 på fråga 4 (avläses på x-axeln i diagrammet). Av dessa 2 har 
2 stycken gett betyg 3 på fråga 9 (avläses med hjälp av färgerna som hänvisar till betyg 
längst till höger i figuren).  

Diagrammen redovisar de svar som framkommit från enkäternas frågor (fråga 4, 9, 6, 2 och 
7). I enkäten fanns svarsalternativ 1-5 (1=mindre bra, 5=mycket bra) samt vet ej att välja på 
(se bilaga 3). I nedanstående diagram redovisas endast de svarsvärden som framkommit i 
enkäten. I vissa frågor har ingen gett betyg 1, 4 eller 5 och då har dessa inte tagits med i 
redovisningen.  

 
Samband kan utläsas, de som svarat mindre bra på fråga 4 har även gett låga betyg på fråga 
9.  Fler respondenter ger information högre betyg än delaktighet. 
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Figur 5:23.  Samband information och delaktighet 

9. Känner du dig delaktig i 
arbetet med de yttre 
miljöfrågorna? 

4. Hur upplever du informationen om ML-arbetet? 

 



 
 

 

 
Inget direkt samband kan utläsas mellan vad respondenter svarat på dessa frågor. Fler 
respondenter ger åsikt MLS högre betyg än delaktighet. 
 

 
Ett visst samband kan utläsas mellan vad respondenter svarat på dessa frågor. Fler 
respondenter ger utbildning högre betyg än delaktighet. 

Figur 5:24. Samband åsikt MLS och delaktighet  
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Figur 5:25. Samband utbildning och delaktighet 
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2. Var utbildningen givande? 

9. Känner du dig delaktig i 
arbetet med de yttre 
miljöfrågorna? 

Antal 



 
 

 

 
Samband kan utläsas mellan vad respondenter svarat på dessa frågor. De som inte tycker att 
ledningen är engagerad känner sig inte heller delaktiga. Fler respondenter ger ledningens 
stöd och engagemang högre betyg än delaktighet.  

Figur 5.26. Samband ledningens stöd och delaktighet 
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7. Vilken är din uppfattning om ledningen i Svappavaaras stöd och engagemang i ML-arbetet? 

9. Känner du dig delaktig i arbetet 
med de yttre miljöfrågorna? 




