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Sammanfattning 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) har infört ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 
14001. En viktig del av ett sådant system är fokuseringen på organisationens miljöaspekter. 
Organisationen sätter miljömål för de betydande miljöaspekterna som på så sätt utgör kärnan i 
förbättringsarbetet. ISO 14001 kräver att organisationer ska avgöra vilka miljöaspekter som kan 
leda till en betydande miljöpåverkan. Dock saknas krav för hur bedömningen ska gå till. Detta 
element upplevs av många organisationer som det svåraste då det innebär en jämförelse och 
vägning mellan olika sorters miljöpåverkan. 
 
Som en del av Försvarsmakten har FMLOG ett särskilt ansvar i myndigheters arbete med att 
verka för en hållbar utveckling och miljöledningssystemet är ett hjälpmedel i detta arbete. Syftet 
med detta arbete är att hitta förbättringsmöjligheter i FMLOG’s befintliga modell för värdering 
av miljöaspekter. FMLOG vill även veta om det finns teori kring vad som är en betydande 
miljöaspekt. Studien har avgränsats till att endast titta på miljöaspekter enligt dess definition i 
ISO 14001. I bedömningen av miljöaspekter har endast den miljömässiga värderingen studerats. 
 
Resultat från studien visar att gränsdragningen för vad som är att betrakta som en betydande 
miljöaspekt är upp till varje enskild organisation att bestämma. Ett miljöledningssystem enligt 
ISO 14001 ska kunna användas av alla sorters organisationer och syftar till ständiga förbättringar, 
gränsdragningen är därför inte fixerad.  
 
Den befintliga bedömningsmodellen har visat sig hantera mängder av miljöaspekterna på ett 
missvisande sätt. Metoderna för poängsättning av miljöaspekterna i kriterierna för miljöpåverkan 
ger en låg upplösning och det blir svårt att separera miljöaspekterna utifrån deras miljömässiga 
betydelse. Otydliga definitioner kopplade till kriterierna för miljöpåverkan gör modellen känslig 
för subjektiva bedömningar.  
 
Med hjälp av litteraturstudier har en ny bedömningsmodell tagits fram. Det visade sig finnas 
definitions- och avgränsningsproblem med att använda sig av en bedömningsmetod från 
livscykelanalys, Eco Indicator 99. Modellen använder istället miljöhot fastställda av 
Naturvårdsverket som kriterier för den miljömässiga bedömningen. Dessa viktas sedan med hjälp 
av ytterligare kriterier. I modellen används ett annat system för att hantera mängder av 
miljöaspekterna och poängsammanställningen är ändrad för att ge en högre upplösning. Varje 
bedömningsnivå är definierad. 
 



Abstract 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) has implemented an environmental management system 
according to the ISO 14001 standard. An important part of such a system is the focusing on the 
organisation environmental aspects. The organisation sets environmental targets for each 
significant environmental aspect which makes them the core of the improvement process. ISO 
14001 requires the organisation to determine which environmental aspects that lead or can lead to 
a significant environmental impact. Nevertheless there are no requirements for how the 
assessment is made. This element is by many organisations considered to be the most difficult 
because in the way it means a comparison and weighing between different kinds of 
environmental impacts. 
 
Being a part of the military authorities, FMLOG has a specific responsibility due to authorities’ 
effort of promoting a sustainable development, a task where the environmental management 
system is meant as a means of assistance. The purpose of this study is to find possible 
improvements in FMLOG’s existing model for assessing environmental aspects. Also FMLOG 
would like to know if there are any theories regarding what makes an environmental aspect 
significant. The study has been demarcated to solely discuss environmental aspects according to 
its definition by ISO 14001. In determining environmental aspects only the environmental factor 
of the assessment has been addressed. 
 
Results from the study indicate that it is up to the organisations themselves to establish a 
boundary regarding what makes an environmental aspect significant. An environmental 
management system according to ISO 14001 is meant to be applicable in all sorts of 
organisations and aiming at continual improvements, and therefore the boundary can not be 
fixated. 
 
The existing model proves to be misleading in the way it handles the quantities of the 
environmental aspects. The methods of grading the environmental aspects in each environmental 
criterion give a low resolution which makes them hard to separate due to their environmental 
significance. Indistinct definitions attached to each environmental criterion make the model 
sensitive to subjective assessments. 
 
Supported by the literature study a new model for assessment has been created. There proved to 
be problems with definitions and demarcations in using an evaluation model from life cycle 
analysis, Eco Indicator 99. Instead the model uses environmental threats established by the 
National Environment Protection Board as criteria for the environmental assessment. These are 
then ranked by additional criteria. The system for handling quantities of the environmental 
aspects has been replaced and the grading method is changed to give a higher resolution. Each 
grade of assessment has been defined. 
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Inledning 

1. Inledning 
______________________________________________________________________________ 

Det här inledande kapitlet beskriver bakgrunden och syftet med detta examensarbete följt av en 
presentation av det företag som examensarbetet utförts mot. 
______________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 
Miljöledningssystem syftar till att förbättra miljöprestanda i företag och organisationers 
verksamheter. Motiven till införande kan variera, för vissa är det ett kundkrav medan andra ser 
det som ett strategiskt arbete som ska leda till minskat resursslöseri och ökade vinster. Det kan 
handla om marknadsföringsmässiga motiv och förhoppningsvis också ett miljömedvetet val. För 
Försvarsmaktens logistik, i denna rapport kallade FMLOG, är miljöledningssystemet tänkt som 
ett hjälpmedel i deras arbete och ansvar att verka för en hållbar utveckling. Miljöledningssystem 
kan bland annat beskrivas som ett verktyg för organisationerna att kontrollera sin miljöpåverkan. 
En stor del av standarden ISO 14001, som är det mest använda miljöledningssystemet, fokuserar 
på verksamheters processer, eller aktiviteter, och den miljöpåverkan som kan knytas till dessa. I 
ett organiserat förbättringsarbete sätts mål för hur aktiviteternas miljöpåverkan ska minskas.  
 
ISO 14001 benämner aktiviteter som leder eller kan leda till miljöpåverkan för miljöaspekter. 
Enligt standarden ska organisationen identifiera, värdera och prioritera sina miljöaspekter. Hur 
det ska gå till säger dock inte standarden något om. De miljöaspekter som förknippas med störst 
miljöpåverkan, och som organisationen kan påverka, ska ligga till grund för målen i miljöarbetet. 
Miljöaspekterna utgör på så sätt kärnan i förbättringsarbetet. Miljömässig bedömning och 
värdering av miljöaspekter innebär en jämförelse och vägning mellan olika former av 
miljöpåverkan, något som inte är så lätt alla gånger. Detta moment i ISO 14001 brukar enligt 
Ammenberg (2004) vara det som organisationer upplever som svårast. Det kan röra sig om att 
väga olika slags utsläpp, dels mot varandra och dels mot resursanvändning. Det innebär också en 
jämförelse mellan miljöaspekter som mäts i till exempel ton, KWh eller decibel. För 
organisationen kan det verka som en jämförelse mellan äpplen och päron. 

1.2 Problembeskrivning 
FMLOG är en relativt nyformad organisation inom Försvarsmakten och deras del i det 
gemensamma miljöledningssystemet är således nyutvecklat. Endast en genomgripande 
miljöutredning har genomförts och nu pågår arbetet med att följa upp miljöledningsarbetet. Som 
en del i detta arbete försöker de förbättra miljöledningssystemet och med tidigare erfarenheter 
efterlyser de förbättringsförslag till hur de ska bedöma sina miljöaspekter. De har sett svårigheter 
i att dra en gräns för när deras miljöaspekter är att betrakta som betydande likväl som de har sett 
svårigheterna med att miljömässigt värdera sina miljöaspekter. 
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1.3 Syfte 
Det här examensarbetet syftar till att hitta förbättringsmöjligheter i FMLOG’s modell för 
värdering av miljöaspekter. Studien avser att besvara två forskningsfrågor: 
 
- Finns det vetenskaplig teori kring vad som är en betydande miljöaspekt. 
 
- Hur kan FMLOG’s befintliga modell för värdering av miljöaspekter förändras för att 

värderingen ska baseras på mer vetenskapliga metoder 

1.4 Avgränsningar 
Den del av Försvarsmaktens och FMLOG’s verksamhetsledningssystem som hanterar 
miljöfrågor är uppbyggd i enlighet med kraven i ISO 14001. Utgångspunkten i detta arbete 
kommer därför att vara denna standards definition enligt 3.6 samt kraven enligt 4.3.1. Arbetet 
avgränsas ytterligare från kraven i 4.3.1 genom att endast behandla den miljömässiga 
bedömningen av miljöaspekter. Dessa avgränsningar görs för att FMLOG’s nuvarande metodik 
endast omfattar en miljömässig bedömning av miljöaspekter samt med hänsyn till studiens 
begränsade tid. 

1.5 Företagspresentation 
FMLOG är en enhet inom Försvarsmakten, den myndighet i Sverige som ansvarar för rikets 
säkerhet. Försvarsmakten är inne i en genomgripande omorganisering för att bättra möta nutidens 
krav och utveckling. Utvecklingen går mot mer internationellt samarbete samt mindre och 
effektivare förband. För att de olika sektionerna inom försvarsmakten ska kunna fokusera på sina 
respektive kärnverksamheter samlades all stöd- och underhållsverksamhet i en särskiljd 
organisation, FMLOG. Från och med 2002 ansvarar FMLOG för förråd, transporter, verkstäder, 
reservmaterielhantering, militärrestauranger, IT-stöd, upphandling, ekonomi- och 
löneredovisning, personalstöd, reseadministration, lokalvård etcetera. Även dessa verksamheter 
ska effektiviseras och rationaliseras så rationaliseringen fortsätter även inom FMLOG (Fakta om 
FM 2006-2007, 2006). 
 
Verksamheterna inom FMLOG är intäktsbaserade och omsättningen ligger på ca 5 miljarder per 
år. Inom organisationen arbetar närmare 5000 personer vilket gör FMLOG till den största 
enskilda enheten inom Försvarsmakten. Verksamheten är indelad i Försörjnings-, Teknik- och 
Servicedivisionen och divisionerna är sedan vidare indelade i 35 enheter. Effektiviseringen inom 
FMLOG sker inom främst tre områden; produktionen har samlats till färre ställen inom landet 
och administrationen ska minska. Slutligen strävar de mot att täcka en större del av behoven med 
hjälp av civila leverantörer (FMLOG, 2006-02-16).  
 
FMLOG har infört ett miljöledningssystem utifrån kravstandarden ISO 14001 men det är inte 
certifierat av en tredje part. Som företag är de inte konkurrensutsatta men som en del av 
försvarsmakten styrs de av myndigheternas grundläggande miljöansvar inom sin verksamhet. 
Miljöledningssystem används inom mer än 200 myndigheter och ska vara ett verktyg i arbetet för 
en hållbar utveckling. FMLOG’s miljöledningssystem är integrerat i försvarsmaktens 
verksamhetsledningssystem som samlar ledningssystem för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö samt 
informationssäkerhet (Gustafsson, 2006-11-08). 
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2. Metod 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs examensarbetets strategi och procedur för att nå syftet 
______________________________________________________________________________  

2.1 Forskningsansatser 
Den vetenskapliga forskningsansatsen när det gäller att rättfärdiga teorier kan beskrivas i termer 
av induktivt och deduktivt angreppssätt. Den induktiva metoden bygger på att undersökningar 
görs helt utan förutfattade meningar om de företeelser som studeras. I undersökningarna studeras 
relationer mellan företeelser och funna relationer formuleras därefter som generella antaganden 
som rättfärdigas genom en induktiv logik. Den induktiva metodiken studerar således fenomen 
hos ett urval som får generera slutsatser som tillskrivs en hel population. Utgångspunkten är att 
forskaren ska vara teorineutral och alltså inte låta sig styras i vad som ska undersökas (Hartman, 
2004). Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från i förhand fastställda hypoteser 
eller teorier. Dessa prövas därefter genom undersökningar för att se om antagandena finner stöd i 
det observerade urvalet. Stöds ett antagande av en undersökning antas den vara sann, om inte så 
förkastas antagandet. Det deduktiva angreppssättet är alltså raka motsatsen till det induktiva och 
medför ett mer avgränsat och riktat tillvägagångssätt (Olsson & Sörensen, 2004). 
 
En annan aspekt av den vetenskapliga forskningsansatsen är huruvida den information eller data 
som insamlas och studeras är kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativa undersökningar hanterar 
information som kan beskrivas i mängder såsom antal, vikt, etcetera. Enligt Hartman (2004) 
förutsätter den kvantitativa metoden att det som undersöks klassificeras. Mängder av respektive 
klass besvarar sedan kvantitativa frågor. Klassificeringen och mängderna utgör två eller fler 
variabler och slutsatser kan fattas utifrån samband mellan olika variabler. Det finns således en 
anknytning i kvantitativ metod till den deduktiva ansatsen i att man utgår från en teori.  
 
Kvalitativa metoder utmärks av att de syftar till att gestalta något. De kvalitativa metoderna 
innebär en systematisering av kunskaper om karaktäristiska egenskaper. Informationen som 
sådan är kvalitativ och beskrivs med ord snarare än siffror. Litteraturstudier, intervjuer och 
enkätundersökningar är typiska exempel på kvalitativa metoder för att insamla information att 
tolka (Olsson & Sörensen, 2004).  
 
Metoden att undersöka ett fåtal frågor inom ett avgränsat ämne vid en organisation är en form av 
fallstudie. I en typisk fallstudie studeras en person eller grupp på djupet. Svenning (2000) skildrar 
en fallstudie med att den undersökande samlar all relevant information om ett eller ett par fall. 
Informationen är av varierande slag och ger en detaljerad beskrivning av processer och små 
detaljers inverkan. Datainsamlingen blir ofta av varierande slag och kan utgöras av till exempel 
intervjuer, surveyundersökningar, dokumentgranskningar etcetera. 
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2.2 Val av metod 
Denna studie baseras på ett deduktivt angreppssätt då undersökningsfrågorna är av slaget att de 
eftersöker teorier. Datainsamlingen har skett genom litteraturundersökningar och 
dokumentgranskning, två i sig kvalitativa metoder. Litteraturundersökningar motiveras av att de 
visar de befintliga kunskaperna inom ett område. Enligt Svenning (2002) är de främst till nytta i 
inledningen av en studie men även väsentliga under resten av arbetet. I denna studie har den 
första undersökningsfrågan haft betydelse för hanteringen av den andra undersökningsfrågan. Det 
har därför funnits ett behov av litteraturstudier genom hela undersökningen. Inledningsvis 
utfördes litteraturstudier kring miljöledningssystem och miljöaspekter. Detta följdes av 
litteraturstudier kring olika förslag till bedömningsmodeller. Slutligen studerades litteratur kring 
vedertagna metoder för värdering av miljöpåverkan i andra sammanhang än i 
miljöledningssystem. 
 
I och med att en fallstudie vid FMLOG tillämpats har dokumentgranskningen varit nödvändig. 
Det har krävts för att få inblick i en förhållandevis stor organisation och dess verksamhet. Istället 
för att inhämta informationen muntligt finns den nedtecknad redan och det spar tid och resurser, 
för författaren liksom för FMLOG. Det har också krävts för att miljöledningssystem och 
värdering av miljöaspekter innefattar dokumentation, en del av uppgiften har således varit att 
granska denna dokumentation. 
 
Ett alternativ hade varit att även utföra en benchmarking för att se goda exempel från andra 
organisationer. Arbetets omfattning om tio veckor hade dock inte medgivit en särskilt stor grupp 
att studera. Chansen att hitta bra lösningar minskar genom att värdering av miljöaspekter har i 
tidigare studier visat sig vara något av en knäckfråga för organisationer med miljöledningssystem 
(Ammenberg, 2004).  

2.3 Reliabilitet och validitet 
En undersöknings trovärdighet beror på faktorerna reliabilitet och validitet. Enligt Rosengren & 
Arvidsson (2002) är detta två värderingsaspekter som ursprungligen formulerats för beskrivande 
och förklarande forskning, men som även är aktuella för utforskande forskning. Olsson & 
Sörensen (2004) beskriver reliabilitet med hur väl ett mätinstrument lyckas ge samma resultat vid 
olika mätningar. Hartman (2004) skildrar reliabilitet som en fråga om pålitlighet; samma 
observation ska kunna göras upprepade gånger, oberoende av vem som utför undersökningen.  
 
Reliabiliteten i denna studie är till stor del beroende av en källkritisk hållning gentemot den 
studerade litteraturen samt att referensramen också baseras på flera källor. 
 
Validitet handlar om graden av giltighet i data och huruvida en undersöknings metoder genererar 
de svar som egentligen efterfrågas. Även om reliabiliteten är hög kan fel saker mätas vilket ger en 
låg validitet. För att uppnå en hög validitet måste felkällor elimineras. Felkällor ger upphov till 
systematiska avvikelser som resulterar i att fel saker observeras eller undersöks (Hartman 2004). 
Befring (1994) exemplifierar validitetsproblemet med hur väldefinierat det efterfrågade är. Ålder 
och kön är lättdefinierade variabler medan socioekonomisk status kan vara svårare att definiera. 
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Svenning (2000) diskuterar kring validitet i termerna inre respektive yttre validitet. För inre 
validitet krävs att alla aspekter av en undersökningsfråga täcks in. Han exemplifierar det med att 
en undersökning kring ett begrepp måste utgå från en utredning av begreppets innebörd. Yttre 
validitet handlar istället om studien i sin helhet och hur generaliseringar från en studie kan 
tillämpas på en annan population. Han visar också att validiteten är känsligare för kvantitativa 
studier.  
 
I denna studie begränsas validitetens känslighet av att främst kvalitativa metoder tillämpas. En 
begränsning av validitetens betydelse ges också av metoderna för datainsamling (Svenning, 
2000).  
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3. Teori 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs först miljöledningssystem och miljöaspekter utifrån allmän teori. Detta 
följs av teori kring miljöbedömning. 
______________________________________________________________________________ 

3.1 Miljöledningssystem enligt ISO 14001 
Ett sätt att beskriva företag och organisationers situation är att de kan sägas verka i ett samspel 
med olika intressenter. Företaget eller organisationen befinner sig i en beroendeställning till sina 
intressenter som ställer krav som företag och organisationer måste leva upp till för att överleva 
(Skärvad & Olsson, 2003). De första miljökraven som ställdes på företag och organisationer tog 
uttryck i form av lagar. Med åren har kunskaperna om miljöproblemen och dess komplexitet ökat 
och de alltfler lagkraven har visat sig otillräckliga. Kravbilden har ändrats och idag förutsätts 
företag och organisationer att arbeta alltmer aktivt med miljöfrågorna, ta mer ansvar och inte bara 
uppfylla lagkraven (Ammenberg, 2004). 
 
För att hantera samtliga krav på ett systematiskt sätt kan företag eller organisationer använda sig 
av ledningssystem. Ammenberg (2004, s.152) beskriver ett ledningssystem som ett ”ramverk 
inom vilket företagsledningen styr, mäter och utvärderar arbetet”. Ett miljöledningssystem 
hjälper på så vis företag och organisationer att hantera de miljörelaterade frågor och krav som 
verksamheten berörs av.  Namnet miljöledningssystem kommer från företagens senare års arbete 
med beslutsfattande, miljöstrategier, verktyg för miljöarbete, miljökommunikation etcetera, vilket 
kan sammanfattas i begreppet miljöledning. En tanke med den ökade användningen av 
miljöledningssystem kan, förutom att hantera lagar inom miljöområdet, även vara att det 
kompletterar en otillräcklig lagstiftning. Det idag mest använda miljöledningssystemet är ISO 
14001. 
 
Standarden ISO 14001 innehåller element som visar, dels arbetsgången vid införande av ett 
miljöledningssystem, och dels processer för att underhålla och vidareutveckla miljöarbetet. Ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 är strukturerat enligt en metodik baserad på PDSA-cykeln 
(Plan, Do, Study och Act), se figur 3.1 och 3.2 (Brorson & Larsson, 1998).  
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Figur 3.2 PDSA-cykel  

Återskapad från Bergman & Klefsjö, Kvalitet 
från behov till användning (2001 s. 214) 

Figur 3.1 Övergripande struktur i ISO 14001 

Från ISO 14001 (Swedish Standards 
Institute, 2004a, s.5) 

Act Plan 

Do Study 

 
Denna metodik innebär ett cykliskt arbete som ska baseras på organisationens vision om vad man 
vill uppnå. Organisationen planerar sedan hur visionen ska uppnås, utför det som planerats, 
kontrollerar det som utförts samt agerar utifrån det. Det cykliska består i att lärdomarna tas med i 
en revidering av arbetet där organisationen planerar vidare hur visionen ska uppnås, utför, 
kontrollerar, agerar och så vidare. Metoden som sådan syftar till ett ständigt förbättringsarbete på 
ett systematiskt och strukturerat vis (Ammenberg, 2004). De fem mapparna i figur 3.2 utgör ISO 
14001: s huvudkomponenter och rubriker i standardens fjärde kapitel. Under dessa rubriker ligger 
skallsatser som ska uppfyllas och som leder till att styrningen av miljöarbetet sker med hjälp av 
rutiner, ansvarsfördelning samt förbättringsåtgärder (Brorsson & Larsson, 1998). 

3.2 Miljöaspekter 
Piper, Ryding och Henricson (2001) menar att syftet med ett miljöledningssystem i princip är att 
styra verksamhetens mest betydande miljöaspekter så att organisationens miljöprestanda hela 
tiden förbättras. Miljöaspekterna utgör kärnan och den röda tråden i ledningssystemet och 
definieras av ISO 14001 som (Swedish Standards Institute, 2004a s. 8): 
 

"delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan 
påverka miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en 
betydande miljöpåverkan”  

 
Miljöpåverkan definieras av ISO 14001 som (Swedish Standards Institute, 2004a s. 8):  
 

”varje gynnsam eller ogynnsam förändring i miljön som helt eller delvis orsakas av 
organisationens miljöaspekter” 
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Definitionen av miljöaspekt lägger fokus på faktorer som orsakar, eller kan orsaka, 
miljöpåverkan. Det omfattar då både sådant som verksamheten påverkar direkt och det som 
påverkas av till exempel leverantörer, entreprenörer och köp av andra tjänster (Piper et al, 2001). 
Ammenberg (2004) påpekar att även om det är viktigt att ha insyn i verksamhetens 
miljöpåverkan så ger det hela organisationen en mycket tydligare indikation på vad som ska 
göras för att nå en högre miljöprestanda med denna fokusering. Definitionen av miljöpåverkan 
visar att sådan kan vara positiv och att även eventuella positiva miljöaspekter ska inrymmas i 
miljöledningssystemet. Miljökonsekvens eller miljöeffekt behandlas inte i ISO 14001 men det 
måste vägas in för att ge en korrekt bedömning av miljöaspekterna. Förhållandena mellan 
termerna i detta sammanhang beskrivs av Ammenberg enligt figur 3.3 
 

Figur 3.3 Förhållande mellan begreppen: Aktivitet / Miljöaspekt, Miljöpåverkan och 
Miljökonsekvens / Miljöeffekt  

 
Aktivitet/Produkt/ 
Tjänst (Miljöaspekt) 

Miljökonsekvens/ 
Miljöeffekt 

Miljöpåverkan 

 
 

Orsak 
 
 
 
 
ISO har valt en allmänt hållen definition av miljöaspekt för att den ska kunna tillämpas i alla 
typer av verksamheter. En till anledning är att ansvaret ska ligga på verksamhetsutövaren att 
bestämma vad den egna organisationens miljöaspekter är. Det senare är extra viktigt då det syftar 
till att vara en lärorik process samt att det kan vara avgörande för hur miljöledningssystemet 
kommer att fungera (Ammenberg, 2004).  
 
Miljöaspekter kan beskrivas i termer av att vara direkta respektive indirekta. Till direkta 
miljöaspekter räknas de som organisationen kan kontrollera och i någon mån påverka. Indirekta 
miljöaspekter karaktäriseras av att de är svårare att kontrollera och därmed också svårare att 
påverka (Piper et al, 2001). Ett annat sätt att se på miljöaspekter är att de är operationella/hårda 
respektive organisatoriska/mjuka. Ammenberg (2004) beskriver operationella miljöaspekter som 
de med en direkt koppling till material- och energiflöden och där miljöpåverkan blir relativt lätt 
att härleda. Organisatoriska miljöaspekter beskrivs som att de är kopplade till ledningen av 
verksamheten och där miljöpåverkan är relativt svår att härleda. Gränserna mellan alla 
kategorierna är överlappande och en miljöaspekt kan till exempel vara både indirekt och 
operationell. Ytterligare en kategori av miljöaspekter är de som är kopplade till olycksrisker och 
som har en potentiell miljöpåverkan.  
 
Definitionen av betydande miljöaspekt är enligt Ammenberg (2004) i ISO 14001 kopplat till 
betydande miljöpåverkan. Ändringar har gjorts till 2004 års version av standarden och vad som är 
en betydande miljöaspekt ska endast baseras på miljömässiga grunder. En gränsdragning för vad 
som är en miljöaspekt respektive betydande miljöaspekt saknas dock av en enkel anledning. Det 
som är en betydande miljöaspekt för en liten organisation behöver inte i sammanhanget vara en 

 Verkan Resultat 

Modifierad från Ammenberg, Miljömanagement (2004 s. 165)    
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betydande miljöaspekt för en större organisation. Begreppet är relativt och enligt Piper et al 
(2001) är det tänkt att organisationen själv ska bestämma sig för hur en gräns ska dras. I ISO 
14004 kommenteras begreppet med (Swedish Standards Institute, 2004b s. 18):  
 

”Betydelse är ett relativt begrepp som inte går att definiera i absoluta värden. Det som 
är betydande för en organisation behöver inte vara betydande för en annan. Att värdera 
betydelse innebär att organisationen använder sig av både teknisk analys och 
bedömningar” 

3.2.1 Kravelement 4.3.1 ISO 14001:2004 
Den första punkten under rubriken Planering, fjärde kapitlet i ISO 14001, formulerar standardens 
krav rörande miljöaspekter (Swedish Standards Institute, 2004 s. 10):  
 

”Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: 
 

a) identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom 
miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter 
som den kan påverka. När detta görs skall organisationen ta hänsyn till planerad eller 
pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, 
 
b) avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (d.v.s. 
betydande miljöaspekter). 

 
Organisationen skall hålla denna information dokumenterad och aktuell. 
 
Organisationen skall säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när 
miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.” 

 
Dessa skallsatser kräver att en organisation för sitt miljöledningssystem ska identifiera, värdera 
och prioritera sina miljöaspekter. Detta ska stödjas av rutiner och dokumenteras i en 
förbättringsprocess. Den systematik som fås av rutiner och dokumentation fyller flera funktioner 
och det kanske främsta här är att en så stor del av standardens övriga krav kopplar till resultatet 
från detta krav. Konsekventa metoder och transparens är också viktigt för att momentet ska 
resultera i att rätt miljöaspekter lyfts fram som betydande. Annars finns risk att 
miljöledningssystemet och organisationen fokuserar på fel åtgärder (Piper et al, 2001).  
  
Hur en organisation i denna punkt ska gå till väga talar inte standarden om, det ställs inte några 
krav gällande metodiken. ISO 14004:2004; Miljöledningssystem – Allmän vägledning för 
principer, system och stödjande metoder samt ISO 14031:1999; Miljöledning - Utvärdering av 
miljöprestanda – Vägledning ger en del råd och rekommendationer (Piper et al, 2001). Någon 
form av miljöutredning förordas och enligt Ammenberg (2004) blir det i praktiken ett krav för att 
miljöledningssystemet som helhet ska leva upp till samtliga krav i standarden. Brorsson & 
Larsson (1998 s. 36) listar 11 minimikrav som fastslagits rörande organisationens åtaganden i 
denna punkt. 
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    En inventering av miljöaspekterna skall omfatta: 
 
1. Kontrollerade och okontrollerade utsläpp till luft. 
2. Kontrollerade och okontrollerade utsläpp till vatten. 
3. Fast avfall och annat avfall. 
4. Kontaminering av mark. 
5. Användning av mark, vatten, bränsle, energi och andra naturresurser. 
6. Buller, lukt, damm, vibrationer och visuell påverkan. 
7. Påverkan på specifika delar av miljön, exempelvis recipient för avloppsvatten. 
 

    Organisationen ska beakta den miljöpåverkan som kan uppkomma som en följd av: 
 
8. Normala driftsvillkor. 
9. Onormala driftsvillkor såsom uppstart och stopp av processer. 

      10. Olyckshändelser och potentiella nödsituationer. 
      11. Tidigare verksamhet och planerade framtida aktiviteter. 

3.2.2 Identifiering, värdering och prioritering 
Lennart Piper har utifrån ISO 14031 utarbetat en generell modell där miljöaspekter delas in i 13 
grupper, 9 för direkta miljöaspekter och 4 för indirekta miljöaspekter (Piper et al, 2001). 
Brorsson och Larsson (1998) föreslår en modell med 18 huvudgrupper och som ska vara 
användbar för all sorts verksamhet. Syftet med båda modellernas indelning av miljöaspekter är att 
vara ett stöd för identifieringen. Ammenberg (2004) påpekar att typen av organisation ska 
bestämma hur miljöaspekterna delas in. Med en viss förutbestämd modell kan stort fokus läggas 
på den egna verksamheten när organisationen istället kanske bör fokusera mer på de indirekta 
miljöaspekterna. Enligt Piper et al (2001) är det viktigt att ha bestämt metoder för såväl 
identifiering som värdering och prioritering innan identifieringen genomförs. Valet av metoder 
för värdering och prioritering har betydelse för hur miljöaspekterna ska formuleras.  
 
Nästa moment, värdering och prioritering, utgår från sammanställningen av alla miljöaspekter 
och ska resultera i en bruttolista över de miljöaspekter som organisationen kan styra. Momentet 
ska göras systematiskt där hänsyn främst ska tas till tänkbar miljöpåverkan. En del av 
systematiken går ut på att värderingen görs konsekvent, alla miljöaspekterna bör bedömas 
likvärdigt för att de ska kunna listas i rangordning utifrån dess bedömda betydelse (Piper et al, 
2001). En miljömässig bedömning av miljöaspekter innebär en uppskattning av den samlade 
miljöpåverkan och miljökonsekvenser som vardera miljöaspekten ger eller kan ge upphov till. 
Eftersom bedömningen blir subjektiv är det viktigt att tydligt redogöra för hur bedömningen har 
gjorts. Kraven på transparens och konsekvens medför att miljöaspekterna ska vara väl definierade 
och avgränsade och att bedömningskriterierna måste vara tydligt beskrivna. Alla miljöaspekter 
ska också bedömas utifrån dess tänkbara miljöpåverkan oavsett om en prioritering visar att vissa 
miljöaspekter inte ska eller kan åtgärdas ur en affärsmässig synvinkel (Ammenberg 2004). 
 
Det finns många faktorer som försvårar en miljömässig bedömning. Till exempel omfattningen 
av alla olika slags miljöpåverkan som gör det kunskaps- och metodmässigt svårt att ta hänsyn till 
all potentiell miljöpåverkan. Det finns heller ingen gemensam måttstock för miljöpåverkan vilket 
leder till problem med att jämföra olika slags miljöpåverkan mot varandra. Resursanvändning 
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eller emissioner av olika slag kan dessutom ge upphov till olika slags miljöpåverkan beroende på 
var det äger rum. En miljömässig bedömning kan på så sätt aldrig bli helt korrekt (Zackrisson, 
2002).  
 
Kompetensen och resurserna inom den egna organisationen måste styra valet av metod för att 
bedöma miljöaspekterna. En annan faktor av betydelse för valet av metod är vilka sorters 
miljöaspekter som organisationen främst berörs av. Organisatoriska miljöaspekter, som är svåra 
eller omöjliga att tydligt definiera och kvantifiera miljöpåverkan av, bedöms enklast genom att 
inom organisationen diskutera fram vilka som ska anses vara betydande. De organisatoriska 
miljöaspekterna berörs till viss del av andra element i ISO 14001 och hanteras därmed per 
automatik i miljöledningssystemet (Ammenberg, 2004). 
 
Miljöaspekter vars miljöpåverkan kan uppskattas bedöms istället med någon form av modell. 
Enligt Ammenberg (2004) är det fördelaktigt att göra miljöbedömningen separat från 
prioriteringen av vilka miljöaspekter som ska ligga till grund för miljöledningssystemet. Det ger 
en bruttolista över samtliga miljöaspekter som är viktiga ur miljöhänsyn. Viktiga miljöaspekter 
som sedan visar sig inte ska eller kan åtgärdas finns då kvar om förhållanden förändras i 
framtiden. ISO 14001 kräver också att alla miljöaspekter som bedöms vara betydande mäts eller 
övervakas. 

3.2.3 Kriterier för miljöbedömning i praktiken 
Frånvaron av regler och normer kring hur värderingsmodeller ska utformas återspeglas i den 
omfattande variationen i de modeller som tillämpas i praktiken. Miljöpåverkans storlek kan 
beskrivas som miljöpåverkan per mängdenhet multiplicerat med mängden multiplicerat med 
frekvensen. En bedömningsmodell måste därför i nödvändig utsträckning ta hänsyn till dessa 
faktorer. I enklare modeller utförs vanligen miljöbedömningen per mängdenhet utifrån 
sammanställningar som Sveriges sexton miljökvalitetsmål eller Naturvårdsverkets lista över 
miljöhot mot en hållbar utveckling, se Bilaga B. En organisation vid namn Det naturliga steget 
har gjort sig kända för att de har fastställt fyra systemvillkor för en hållbar utveckling. Tre av 
villkoren utgår från vedertagna naturvetenskapliga teorier medan det sista villkoret behandlar 
etiska ställningstaganden. De fyra systemvillkoren kan också användas vid miljöbedömning av 
miljöaspekter (se t.ex. Ammenberg, 2004, Holgersson, 2002 och Zackrisson, 2002). 
 
I vissa fall används livscykelanalysdata för att bedöma miljöpåverkan. Livscykelanalys används 
som regel för att bestämma den samlade miljöbelastningen hos en produkt, process eller aktivitet. 
Olika organisationer har utvecklat speciella metoder som till viss del tillhandahåller 
förutbestämda data över miljöpåverkan. Till exempel finns viktade data för betydelsen av 
förbrukning av energi och naturresurser samt utsläpp av vissa miljöpåverkande ämnen. 
Jämförelser mellan dessa olika metoder visar på skillnader mellan hur olika former av 
miljöpåverkan värderats olika i förhållande till varandra, en följd av att även dessa metoder är 
befattade med stora osäkerheter (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002). 
 
Eco-indicator 99 är en viktningsmetod för miljöbedömning inom livscykelanalys som utvecklats 
av Mark Goedkoop och Renilde Spriensma. Metoden grundar sig på vetenskapliga 
undersökningar av miljöpåverkan och är enligt Rydh et al (2002) den i dag mest omfattande 
metoden när det gäller färdiga index för olika typer av miljöpåverkan. Metoden börjar med att en 
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sammanställning görs för alla relevanta emissioner, naturresursuttag och landanvändning som 
uppstår genom processerna i en produkts livscykel. Baserat på dessa flöden beräknas sedan den 
skada som medförs på människors hälsa, ekosystem samt naturresurser (Goedkoop & Spriensma, 
2001a).  
 
Skadan på mänsklig hälsa uttrycks i Disability Adjusted Life Years, DALY som är en form av 
indexering av olika sorters mänskligt lidande och som ursprungligen utvecklats åt bland annat 
WHO. Skadan på ekosystem beskrivs utifrån hur stor andel av arter som är hotade eller 
försvinner från en given area under en bestämd tid. Skadan på naturresurser definieras som den 
extra energi som kommer att krävas för att utvinna mineraler och fossila bränslen i framtiden när 
tillgången minskar. Slutligen vägs dessa tre kategorier samman till en enhet utan dimension, Eco-
indicator point, som representerar miljöpåverkan per mängdenhet. Se även figur 3.4 (Goedkoop 
& Spriensma, 2001a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Det huvudsakliga konceptet i Eco-indicator 99 metodologin  

Från Bayeen, Eco-indicator 99 – manual for designers (2000, s 23) 

Med hjälp av en grupp experter inom livscykelanalys har det tagits fram Eco-indicator points för 
olika former av vanligt förekommande miljöpåverkan indelat i fem kategorier; transport, energi, 
produktion av material, produktionsprocesser samt avfallshantering. Arbetsgången följer den 
generella formeln men i detalj skiljer sig beräkningarna åt för till exempel inverkan av emissioner 
och resursuttag. De indexerade värdena är främst tänkta att appliceras i en produkts livscykel och 
adderas till en slutsumma. Värdet som ges kan då jämföras mellan liknande produkter förutsatt att 
de är miljömässigt bedömda enligt samma metod (Goedkoop & Spriensma, 2001a). 
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4. Underlag från FMLOG 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommenteras först miljöaspekterna inom FMLOG. Detta följs av en presentation 
av den nuvarande bedömningsmodellen som används för att värdera dessa miljöaspekter. 
______________________________________________________________________________ 

4.1 FMLOG miljöaspekter 
Miljöaspekterna som hanteras i detta arbete omfattar alla processer inom samtliga divisioner och 
enheter inom FMLOG. De är identifierade i samband med enheternas miljöutredningar för 2004. 
Efter identifieringen har miljöaspekterna värderats utifrån dess miljömässiga grunder enligt 
modellen i nästföljande avsnitt. Vid bedömningen tilldelades miljöaspekterna en total 
poängsumma som sträckte sig mellan 3 för den lägst värderade och 32 för den högst värderade 
(FMLOG, 2005-06-10a). Efter sammanställningen av poängen för miljöaspekterna bestämdes en 
gräns så att de miljöaspekter med en slutpoäng på 21 och över skulle betraktas som betydande. 
Beslutet baserade sig på främst två faktorer; många miljöaspekter fick just slutpoängen 21 och 
nedanför dessa i sammanställningen kom ett glapp till en ännu större grupp med slutpoängen 18 
(Gustafsson & Malmberg, 2006-11-16). För en fullständig förteckning över FMLOG’s 
miljöaspekter, se bilaga A. 

4.2 Nuvarande bedömningsmodell vid FMLOG 
Bedömningsmodellen som presenteras ifrån nästföljande stycke är ett icke justerat utdrag ur 
rutindokument R 4020, Identifiering och bedömning av miljöaspekter, från Försvarsmaktens 
verksamhetsledningssystem. Utdraget beskriver metoden som används för att värdera 
miljöaspekter inom FMLOG. Såsom ett levande dokument har rutinen och modellen reviderats 
sedan värderingen som ligger till grund för sammanställningen av miljöaspekterna i bilaga A 
(2003-11-07). 
 
Bedömning av miljöaspekter 
Efter den årliga uppdateringen av enhetens/ stabens miljöaspektlista ska alla miljöaspekter 
bedömas med nedan beskriven metod och genomförs av en grupp med minst tre deltagare. 
Metoden bygger på gruppens subjektiva bedömningar utifrån kompetens och erfarenhet.  
 
Bedömningstal bestäms för faktorerna Mängd och Miljökonsekvens. 
 
Mängd 
För bedömning av mängdens värderingstal används följande skala: 
1 = Försumbar mängd (< 10 kg/ l), 2 = liten mängd (< 100 kg/ l), 3 = medelmängd (< 1000 kg/l), 
4 = stor mängd (> 1 ton eller m3 )  och 5 = mycket stor mängd (> 10 ton eller m3), 6= extremt stor 
mängd (> 100 ton eller m3) 
 
För bedömning av aspekter som saknar mängder i kg eller liter, t ex buller, får uppskattningar 
göras om mängden/störningen är försumbar (1 poäng), liten (2 poäng), medel (3 poäng), stor (4 
poäng) , mycket stor (5 poäng) eller extremt stor ( 6 poäng). 
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Miljökonsekvens 
Med ledning av nedanstående tabell bedöms ett konsekvenstal för varje kriterium för 
miljöpåverkan. 
 
Konsekv
enstal 

 
Karakteristiska kriterier för miljöpåverkan 

 A 
Antal påverkade 
nationella miljömål  
 

B 
Påverkansområde
ts storlek 

C 
Kan 
naturen/miljön 
återhämtas 

D 
Överföring till 
andra delar av 
ekosystem eller 
efterföljande 
generationer 

1 Påverkan på ett 
nationellt miljömål 

Begränsad del 
inom området 

Ja: inom några år nej 

2 Påverkan på två 
nationella miljömål 

- - - 

3 Påverkan på tre 
nationella miljömål 

Närområde Oklart: kanske 
inom några 
generationer. 100 
år 

Oklart 

4 Påverkan på fyra 
nationella miljömål 

-  - 

5 Påverkan på fem 
eller flera 
nationella miljömål 

Spridning större 
än enbart 
närområde 

Nej: Aldrig- evig 
tid, återhämtning 
ej möjlig 

Ja 

 
Medelvärdet av de fyra konsekvenstalen för kriterierna A-D beräknas och anges. T ex utsläpp till 
vatten från tvätt- och spolhall kan få talen: A3, B3, C5, D3. Värderingstalet för aspektens 
miljökonsekvens blir då 3+3+5+3 / 4 = 3,5. 
 
Noteringar görs över motivet för gjorda bedömningar av mängd och miljökonsekvens. 
 
De två värderingstalen för mängd och miljökonsekvens multipliceras och produkten utgör ett 
relativt mått på förhållandet mellan aspekternas betydelse från miljösynpunkt. De två 
värderingstalen och dess produkt ( värderingsprodukt) noteras i miljöaspektlistan. Produkten 
avrundas till närmaste heltal, ex 3*3,5 = 10,5 som avrundas till 11.
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5. Analys 
______________________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med en granskning av den nuvarande bedömningsmodellen för miljömässig 
värdering av miljöaspekter inom FMLOG. Det följs av en analys av hur Eco Indicator Points 
skulle fungera som miljömässigt värderingskriterium i denna modell. 
______________________________________________________________________________ 

5.1 Analys av nuvarande bedömningsmodell vid FMLOG 
FMLOG’s förteckning över miljöaspekter utgörs uteslutande av operationella miljöaspekter, 
majoriteten av dessa är att betrakta som direkta miljöaspekter. Inga miljöaspekter relaterar till 
olycksrisker eller onaturliga driftsförhållanden. Den modell som används för den miljömässiga 
bedömningen av miljöaspekterna bygger på funktionen hos en kvalitativ metod där mängd 
multipliceras med miljökonsekvens per enhet.  

5.1.1 Mängdkriteriet 
I den befintliga modellen för att bedöma miljöaspekter omvandlas mängder i liter och kilogram 
till en matematiskt lätthanterligare siffra. Det sätt på vilken omvandlingen sker baseras på siffran 
före storheten, < 10 kg/l = 1, < 100 kg/l = 2, < 1000 kg/l = 3 etcetera. Denna skala är således 
logaritmisk där 3 är tio gånger större än 2 som i sin tur är tio gånger större än 1. I summeringen 
av miljöaspekternas totala värderingssiffra multipliceras mängdens värde med värdet av 
miljöpåverkan utan hänsyn till att skalan är logaritmisk. Problemet kan illustreras med en 
jämförelse mellan två miljöaspekter. Miljöpåverkan av miljöaspekt A är dubbelt så stor som den 
för miljöaspekt B. Mängden av A är dock ungefär 100 gånger mindre än mängden av B. I den 
slutliga sammanställningen får båda miljöaspekter samma slutsumma.  
 
Om hänsyn tas till mängdens logaritmiska ökning kvarstår ett annat problem. I en jämförelse 
mellan flera miljöaspekter medför användningen av intervall att sorteringen av miljöaspekterna i 
storleksmässig ordning kan bli fel. I och med att även intervallens omfång ökar logaritmiskt blir 
problemet värre för miljöaspekter där mängden är stor. Ett fiktivt räkneexempel där 
miljöpåverkan per enhet antas helt känd och kvantifierad samt med fyra miljöaspekter, A, B, C 
och D ger enligt tabell 5.1: 
 
 Tabell 5.1: Räkneexempel 1.  
 

Miljöaspekt Mängd Miljöpåverkan/enhet Summa: 
(mängd*miljöpåverkan/enhet) 

A 13 ton/år = 4 3 12 
B 96 ton/år = 4 3 12 

C   8 ton/år = 3 5 15 
D 72 ton/år = 4 4 16 
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Utan klassificeringen av mängderna skulle slutsummorna och rangordningen för respektive 
miljöaspekt bli annorlunda enligt tabell 5.2: 
 
 Tabell 5.2: Räkneexempel 2.  
 

Miljöaspekt Mängd Miljöpåverkan/enhet Summa: 
(mängd*miljöpåverkan/enhet) 

A 13 ton/år 3 39 
B 96 ton/år 3 288 

C   8 ton/år 5 40 
D 72 ton/år 4 288 

  
 
Med detta sätt att räkna går miljöaspekt B från att ha varit en av en av de minst betydande 
miljöaspekterna till att vara en av de mest betydande miljöaspekterna.  
 
För miljöaspekter vars mängd eller omfattning inte kan mätas i liter eller kilogram används ett 
annat system. En bedömning görs där miljöaspekten tilldelas en siffra mellan 1 till 6. Till varje 
siffra finns en definition på storleken i ord som till exempel liten, medel eller stor. I denna skala 
bygger inte förhållandena mellan siffrorna på ett logaritmiskt avstånd. De två olika skalorna blir 
därför inte förenliga med varandra. 

5.1.2 Kriterier för miljömässig bedömning av miljöaspekterna 
I kriteriet Antal påverkade miljömål granskas miljöaspekter utifrån hur många miljökvalitetsmål 
som påverkas negativt. De sexton miljökvalitetsmålen kan sägas beskriva ett önsketillstånd att 
sträva efter, se bilaga B. Faktorer som motverkar att miljökvalitetsmålen uppnås kan beskrivas 
som miljöhot och för varje miljökvalitetsmål finns flera olika miljöhot. Samtidigt kan ett miljöhot 
motverka flera olika miljökvalitetsmål.  
 
En poängsättning utifrån detta kriterium tar ingen hänsyn till om en sorts miljöpåverkan leder till 
påverkan på ett eller flera miljökvalitetsmål. Om en miljöaspekt ger upphov till en enda form av 
miljöpåverkan som i sin tur har en stor påverkan på ett miljökvalitetsmål ges poängen ett. Om en 
miljöaspekt ger upphov till flera former av miljöpåverkan som i sin tur har en jämförelsevis 
mindre påverkan men på ett flertal miljökvalitetsmål kommer miljöaspekten tilldelas en hög 
poäng. Kriteriet som sådant blir ett trubbigt verktyg för att mäta miljöpåverkan.  
 
I kriteriet Påverkansområdets storlek använder sig FMLOG av definitioner på storleksnivå som 
skiljer sig från ett vanligare sätt att definiera miljöpåverkans storlek; lokal, regional och global 
miljöpåverkan. Definitioner saknas för två av de fem använda nivåerna och utan tydliga 
definitioner på respektive klassificerings storlek blir den subjektiva bedömningens inverkan stor. 
Avsaknaden av definitioner gäller även för kriterierna kan naturen/miljön återhämtas samt 
överföring till andra delar av ekosystem eller efterföljande generationer.  
 
Poängsättningen i dessa fyra miljöbedömningskriterier sträcker sig mellan 1 och 5. Poängen i 
respektive kriterium summeras och divideras sedan med antalet miljökriterier. Divideringen 
innebär en minskning i poängsättningens upplösning och fler miljöaspekter riskerar att få samma 
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slutpoäng. Ammenberg (2004) påpekar vikten av att en bedömningsmodell måste kunna separera 
miljöaspekter vars mängd är jämförbart likvärdig men där miljöpåverkans betydelse skiljer sig. 
Efter 2004 års miljöutredning resulterade värderingen i att 10 miljöaspekter fick slutpoängen 18 
och 7 miljöaspekter fick slutpoängen 21 (FMLOG, 2005-06-10b). 

5.2 Analys av Eco Indicator Points som miljömässigt kriterium vid 
bedömning av FMLOG’s miljöaspekter  
Eco Indicator 99 har studerats i syfte att undersöka möjligheterna till att använda sig av Eco 
Indicator Points för den miljömässiga bedömningen av miljöaspekter inom FMLOG. 
Utgångspunkten var att samtliga miljöaspekter ska bedömas utifrån samma kriterier. Tanken var 
att miljöaspekter som inte kunde ges ett värde i Eco Indicator Points skulle jämföras mot dem för 
vilka det fanns. Jämförelsen skulle då utföras av FMLOG utifrån de kriterier som används inom 
Eco Indicator 99, skada på mänsklig hälsa, ekosystem respektive naturresurser. Ett krav blev då 
att bedömningen som låg bakom varje Eco Indicator Point kunde beskrivas i en sammanfattning 
för att visa hur bedömningen gjorts. 
 
Litteraturstudierna visade att metoderna för att räkna fram varje enskilt Eco Indicator Point skiljer 
sig åt mellan olika kategorier av miljöpåverkan. Eco Indicator 99 tillhandahåller 3 dokument via 
en Internetportal; Den första rapporten ger en grundläggande beskrivning för metoden som sådan. 
I den redovisas även bedömningarna som ligger till grund för de Eco Indicator Points som redan 
finns att tillgå (Goedkoop & Spriensma, 2001a). Den andra rapporten redogör för formler samt 
värden från tidigare studier som ligger till grund för beräkningen av respektive värden i varje 
skadekategori, de värden som sedan ligger till grund för den slutliga indexeringen av 
miljöpåverkan i Eco Indicator Points (Goedkoop & Spriensma, 2001b) Den tredje rapporten är en 
handbok till metoden för användare inom livscykelanalys, framtagen av organisationen som leder 
Eco Indicator 99 (Baayen, 2000). Den ger en kortfattad beskrivning av metoden samt hur 
mjukvara kan användas för att ta fram Eco Indicator Points för miljöpåverkan. Som en bilaga till 
handboken medföljer tabeller för olika former av miljöpåverkan för vilka Eco Indicator Points 
redan framtagits. Dessa tillhandahålls för vilka som helst att fritt använda internt inom företag 
och organisationer, se bilaga B. 

5.2.1 FMLOG’s kategorier för transporter 
En jämförelse gjordes mellan miljöaspekter inom FMLOG och de former av miljöpåverkan som 
det finns framtaget Eco Indicator Points för (FMLOG, 2006-11-13 samt Baayen, 2000). Studien 
visar att FMLOG, vid bedömning av miljöpåverkan till följd av godstransporter med lastbil, 
baserar beräkningarna på fyllnadsgrader om 50 respektive 70 %. Motsvarande Eco Indicator 
Points baseras på fyllnadsgrader om 40 respektive 50 %. För sjöfartstransport baseras FMLOG’s 
beräkningar på 60 % fyllnadsgrad mot 70 % fyllnadsgrad i motsvarande kategori Eco Indicator 
Points. För godstransport med flyg baseras FMLOG’s beräkningar på 75 % fyllnadsgrad mot 78 
% fyllnadsgrad i motsvarande kategori Eco Indicator Points. Det går att slå samman FMLOG’s 
miljöaspekter rörande godstransporternas resursförbrukning och emissioner för att sedan dela 
miljöaspekterna på transportslag. Värdet på Eco Indicator Points behöver då justeras upp för 
varje godstransportslag på grund av fyllnadsgraderna. När det gäller miljöaspekter till följd av 
person- och tjänsteresor inom FMLOG är dessa uppdelade i till exempel tåg, flyg och transport 
med personbil. Personbil är uppdelad även i med eller utan katalysator samt förnyelsebar 
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energikälla. Motsvarande finns det endast Eco Indicator Points för personbil av västeuropeisk 
modell.  

5.2.2 FMLOG’s kategori Energi 
FMLOG’s miljöaspekter rörande energi för uppvärmning och elförbrukning använder nyckeltal 
som baseras på Svenska förhållanden med hög andel fjärrvärme och vattenkraft till exempel. För 
uppvärmning anger Eco Indicator 99 värden för specifik uppvärmning med till exempel kol och 
gas i förbränningsanläggningar med kapacitet på 5-15 KWh respektive >100 KWh. För olja ges 
ingen tydlig definition och för avfallsförbränning saknas Eco indicator Point helt. Här skulle det 
bli aktuellt att definiera om miljöaspekterna utifrån hur de produceras då Eco Indicator Points 
omfattar emissionerna. Elförbrukning i Eco Indicator Points finns för ett europeiskt medelvärde 
samt ett tiotal europeiska länder, dock inte Sverige. För elförbrukning finns inget helt förenligt 
Eco Indicator Point (FMLOG, 2006-11-13 samt Baayen, 2000). 

5.2.3 FMLOG’s kategorier Avfall och Farligt avfall 
FMLOG har definierat fyra miljöaspekter kopplat till avfall samt fem miljöaspekter kopplat till 
farligt avfall. Nyckeltalen som använts till beräkningar kring avfallskategorierna är dock 
behäftade med stor osäkerhet. Avfallshanteringen skiljer sig från kommun till kommun samt 
utförs utanför FMLOG’s organisation. Två av miljöaspekterna har inte värderats eftersom 
mängderna avfall inte bestämts. I Eco Indicator 99 har avfallskategorierna delats upp i specifika 
kategorier av olika sorters plast och papper samt stål, aluminium, glas samt hushållsavfall. 
Avfallskategorierna är samtidigt indelade i återvinning, förbränning samt deponi (FMLOG, 2006-
11-13 samt Baayen, 2000).  
 
I Eco Indicator 99’s metod ger återvinning ett negativt värde på Eco Indicator Points. Det gäller 
även förbränning av vissa av plasterna samt stål och aluminium. Det är en följd av att värderingen 
görs i ett samhällsperspektiv inom Eco Indicator 99’s metod jämfört med FMLOG’s metod. Till 
exempel bedöms återvinning och förbränning mot andra alternativ såsom deponering och den 
energi som kan vinnas (Goedkoop & Spriensma, 2000a). 
 
För det som FMLOG definierat som farligt avfall finns inga Eco Indicator Points framtagna. Till 
följd av den höga osäkerheten samt definitionsmässiga oförenligheter är Eco Indicator Points inte 
tillgängligt för FMLOG’s miljöaspekter inom någon avfallskategori (FMLOG, 2006-11-13 samt 
Baayen, 2000).  

5.2.4 Övriga miljöaspekter 
Utöver nämnda miljöaspekter från transporter, energi och avfall inom FMLOG tillkommer 23 
miljöaspekter från 2004 års miljöutredning som helt saknar motsvarighet bland Eco Indicator 
99’s kategorier med framtagna värden på miljöpåverkan (FMLOG, 2006-11-13 samt Baayen, 
2000). Bryts miljöaspekterna ner i mindre beståndsdelar skulle heller inte alla kunna bedömas 
med hjälp av Eco Indicator 99’s metod. Ammenberg (2004) nämner till exempel kemikalier som 
ett område där det finns stora kunskapsluckor när det gäller miljöpåverkan. Det skulle istället leda 
till en ökning i antalet miljöaspekter som inte kan bedömas i Eco Indicator Points. Det uppstår 
även avgränsningsproblem; ska FMLOG ta ansvar för produkters hela livscykel och hur ska 
transporter hanteras för att inte räknas två eller flera gånger.  
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5.2.5 Eco Indicator Points som värderingskriterium 
I den värdering av miljöaspekter som FMLOG utfört, baserat på miljöutredningarna för 2004, 
utgörs de 25 högst värderade ur miljömässig betydelse av 9 miljöaspekter som härrör från 
transporter, 6 miljöaspekter från energi samt 6 miljöaspekter från avfall, se bilaga A. Den 
inbördes ordningen av miljöaspekterna skulle skilja sig från tidigare bedömning om Eco Indicator 
Points tillämpades. Det kan dock inte anses troligt att övriga miljöaspekter, för vilka det saknas 
Eco Indicator Points, kan sorteras in bland de först värderade miljöaspekterna på ett 
tillfredställande sätt. 
 
Enligt Ammenberg (2004) är en viktig del av identifieringen och bedömningen av miljöaspekter 
att organisationen ska öka kunskaperna om och kring den miljöpåverkan som följer av 
verksamheten. Genom att använda sig av en utomstående grupps värderingar av miljöpåverkan 
försvinner en stor del av dessa processer. Det skulle därmed vara på sin plats med en 
sammanfattad version av hur värderingen till Eco Indicator Points har gjorts. En sådan 
sammanfattning skulle eventuellt behöva uppdateras av FMLOG själva om nya miljöaspekter 
identifieras eller om Eco Indicator 99’s metoder förändras.  
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6. Resultat 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under detta arbete. 
______________________________________________________________________________ 

6.1 Gränsdragning mellan miljöaspekter och betydande miljöaspekter 
Redan under litteraturstudierna framkom det att det inte finns något vetenskapligt stöd för en 
allmänt vedertagen miljömässig gränsdragning för vad som är att betrakta som en betydande 
miljöaspekt. Företag och organisationers användning av miljöledningssystem likt ISO 14001 
grundar sig på ett frivilligt åtagande. Gränsdragningen för vad som är att betrakta som en 
betydande miljöaspekt blir således en fråga om ambitionsnivå. Sedan är det upp till intressenter 
att ta ställning till den enskilda organisationens hantering av deras krav.  
 
En viktig faktor rörande gränsdragningen är miljöledningssystemets syftande till ständiga 
förbättringar avseende organisationers miljöprestanda. Fastställs en gräns utan att justeras över 
tiden kan det resultera i att organisationen till slut saknar betydande miljöaspekter. Det är ju 
meningen att fastställandet av mål och förbättringsarbetet ska fortlöpa även när organisationens 
miljöprestanda är relativt bra, eller betydligt bättre än när miljöledningssystemet infördes. 

6.2 Förbättringsmöjligheter hos bedömningsmodellen 
Den befintliga bedömningsmodellens främsta problem är hanteringen av mängder av 
miljöaspekterna. Värderingen utifrån de miljömässiga bedömningskriterierna försvåras om den 
ska ta hänsyn till mängdernas logaritmiska indelning så en förändring bör snarare ske i 
mängdomvandlingen. Det sätt som Miljökvalitetsmålen används som kriterium för miljömässig 
värdering innebär en kompromiss. Målen i sig erbjuder klara definitioner men innebär samtidigt 
en förhållandevis oskarp kvantifiering av miljöpåverkan. Tydliga definitioner kan minska 
modellens känslighet för subjektiva värderingar och höja metodens reliabilitet. För de tre andra 
bedömningskriterierna saknas delvis definitioner för poängsättningen vilket bör åtgärdas. 
Metoden för hur miljöaspekterna poängsätts i kriterierna ger en för låg upplösning för att kunna 
hålla isär miljöaspekterna i den slutliga sammanställningen.  
 
För att öka vetenskapligheten bakom den miljömässiga värderingen av miljöaspekterna hade ett 
alternativ varit att låna en metodik från livscykelanalyser. Den metodik som erbjuder mest 
färdigställd data över miljöpåverkan är Eco Indicator 99. Det visade sig att det saknas tillgängliga 
data för en majoritet av miljöaspekterna. Miljöaspekterna skulle behöva brytas ned i mindre 
beståndsdelar och definieras om, framför allt om alla miljöaspekter ska värderas på samma grund. 
För att metodiken skulle kunna nyttjas fullt ut till alla kriterier skulle FMLOG behöva använda 
sig av Eco Indicator 99’s mjukvara för beräkningar av miljöpåverkan. Identifiering och värdering 
av miljöaspekter skulle kräva mer resurser samtidigt som det inte skulle vara helt säkert att den 
miljömässiga värderingen blev mer korrekt. 
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6.3 Förslag till ny modell för miljömässig värdering av miljöaspekter 
Baserat på det som framkommit i analysen samt med stöd av litteraturundersökningen av förslag 
på bedömningsmodeller har författaren tagit fram ett förslag till en ny kvantitativ 
bedömningsmodell. Zackrisson (2002) och till viss del även Ammenberg (2004) presenterar en 
modell framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet. I ett första steg poängsätts miljöaspekter 
utifrån kriterierna mängd, frekvens och Naturvårdsverkets miljöhot, se Bilaga B. I ett nästa steg 
jämförs miljöaspekterna mot varandra och poängsätts efter hur de förhåller sig till varandra. 
Metodiken medför ett inslag av subjektiv bedömning i framförallt det andra steget. Istället ges en 
sortering och separering av miljöaspekterna utifrån hur de miljömässigt bedömts i förhållande till 
varandra. Det första steget i IVL-modellen ligger på två sätt till grund för det förslag som 
presenteras nedan genom; de av Naturvårdsverkets Miljöhot som författaren funnit relevanta för 
FMLOG’s verksamhet används som separata kriterium för bedömningen samt hur mängder 
hanteras. Metodbeskrivning och poängnivåernas definiering är exempelvis formulerade av 
författaren.  
  
I detta förslag till modell används färre poängnivåer i varje kriterium än i FMLOG’s befintliga 
modell. Meningen är att det ska minska osäkerheten som följer av hur definitioner ska tolkas för 
de olika poängnivåerna, färre alternativ ska sänka graden av subjektivitet i bedömningen och 
underlätta för FMLOG att vara konsekventa i sina bedömningar.  Användningen av 
Naturvårdsverkets miljöhot istället för de 16 Svenska miljökvalitetsmålen kan ge en enklare 
bedömning genom att de är mer konkretiserat formulerade. Miljöhot som inte är aktuella för 
FMLOG’s verksamheter just nu kan förbises men samtidigt kan modellen utvidgas vid behov, det 
kan till exempel finnas miljöhot som inte är kända idag.  
 
Modellförslaget innehåller två kriterier med anknytning till miljöpåverkans allvarlighet. Dessa 
bygger på två bedömningskriterier från FMLOG’s befintliga modell och är tänkta att ge en 
objektiv viktning av miljöhoten utifrån deras miljömässiga betydelse. Hanteringen av mängder 
följer IVL-modellens metodik vilket innebär att alla typer av miljöaspekter använder samma 
tregradiga skalindelning. För att det ska vara möjligt utgår mängdkriteriet från en subjektiv 
bedömning av mängderna utifrån hur den enskilda mängden/nivån av miljöaspekten kan anses 
vara storleksmässigt med tanke på storleken av FMLOG’s verksamheter. Metoden för att räkna ut 
en slutlig bedömningspoäng har utformats för att dels ge viktningen av miljöhoten och dels för att 
den miljömässiga bedömningen ska väga tyngre än mängden, det senare för att kunna separera 
miljöaspekter av samma mängd men där graden av miljöpåverkan skiljer sig. För att leva upp till 
kraven på transparens i ISO 14001:2004 måste modellen kompletteras av att bedömningen av 
varje miljöaspekt motiveras i en separat dokumentation.  
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6.3.1 Metodbeskrivning 
Kategori 1: Kriterier för bedömning av mängd 
Miljöaspekternas mängd eller nivå bedöms och poängsätts utan miljömässig hänsyn utifrån en 
tregradig skala (1-3) enligt definitionerna: 
 
 
 

2 poäng: Mängden/nivån bedöms vara relativt moderat 
med anseende på organisationens/ 
verksamhetens storlek. 

 
3 poäng Mängden/nivån bedöms vara relativt stor 

med anseende på organisationens/ 
verksamhetens storlek. 

 

1 poäng:  Mängden/nivån bedöms vara relativt liten 
med anseende på organisationens/ 
verksamhetens storlek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori 2: Kriterier för bedömning av relevans för miljöhot 
Miljöaspekterna bedöms och poängsätts utifrån dess relevans för vart och ett av miljöhoten, se 
bilaga B. Bedömningen ska så långt möjligt baseras på miljöpåverkan per enhet. Skalan är 
fyragradig (0-3) och poängen definieras enligt definitionerna: 
 
 
 0 poäng: Miljöaspekten påverkan är inte förknippad 

med detta miljöhot. 
 

1 poäng: Miljöaspektens påverkan på det aktuella 
området är liten. 

 

2 poäng: Miljöaspektens påverkan på det aktuella 
området är moderat. 

 

3 poäng:  Miljöaspektens påverkan på det aktuella 
området är stor. 
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Kategori 3: Kriterier för viktning av miljöhot 
Miljöaspekten bedöms och poängsätts i kriterierna Miljökonsekvens - tidsaspekt (M) och 
Påverkansutbredning (P) utifrån en tregradig skala (1-3) enligt definitionerna: 
 
 
 

1 poäng: M - Miljöaspektens totala miljöpåverkan 
leder till största del till kortsiktiga (1 
generation) miljökonsekvenser. 

 

 P - Miljöaspektens totala miljöpåverkan är i 
huvudsak knuten till källan (lokal). 
 

2 poäng: M - Miljöaspektens totala miljöpåverkan 
leder till största del till långsiktiga (2 eller 
flera generationer) miljökonsekvenser. 

 

 P - Miljöaspektens totala miljöpåverkan är i 
huvudsak diffust lokaliserad till områden i, 
kring och utanför källan (regional). 

 

3 poäng M - Miljöaspektens totala miljöpåverkan 
leder till största del till permanenta 
miljökonsekvenser. 

 

 P - Miljöaspektens totala miljöpåverkan är i 
huvudsak av sådan art att källans lokalisering 
saknar betydelse, miljöpåverkan blir global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summering 
 
Steg 1:  Poängen i Kategori 2, relevans för miljöhot, adderas för varje miljöaspekt till en 

summa.  
 
Steg 2: Poängen i kategori 3, viktningskriterier, multipliceras för varje miljöaspekt till en 

produkt för varje miljöaspekt. 
 
Steg 3: Poängen för respektive miljöaspekt i kategorierna 1, 2 och 3 multipliceras med 

varandra till en slutprodukt, miljöaspektens bedömningspoäng. 
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Resultat 

 
 Kategori 1:  

Bedömning av 
mängd/nivå 

Kategori 2:  
Kriterier för bedömning av relevans för miljöhot 

Kategori 3:
Viktnings-
kriterier 
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Resultat 

Exempel: 
För att förtydliga modellens funktion ges här ett exempel utan dokumentation av motiveringarna 
bakom bedömningen. Exemplet använder tre miljöaspekter hämtade från sammanställningen över 
FMLOG’s miljöaspekter identifierade och värderade vid 2004 års miljöutredningar. De valda 
miljöaspekterna ses i tabell 6.1 
 
 Tabell 6.1 Exempel på miljöaspekter vid FMLOG 
 

Nr i detta 
exempel 

Nr Miljöaspekt Kvantitet/ mängd Slutpoäng 

 Kategori - Personresor 
1 13 Förbrukning av icke förnyelsebar 

naturresurs (drivmedel 
792,5 ton 27 

 Kategori - Energi 
2 25 Energiförbrukning uppvärmning 

naturresursförbrukning 
103 707 MWh 30 

 Kategori - Produkter 
3 30 Förbrukning av elektroniska produkter 13 ton 24 

 
 Från FMLOG miljöutredning 2004 UB03 (2005-06-10b) samt Miljöaspekter 

FMLOG, föreslagna nyckeltal samt definitioner (2006-11-13)  
 
 

Kategori 1:  
Bedömning av 
mängd/nivå 

Kategori 2:  
Kriterier för bedömning av relevans för miljöhot 

Kategori 3:
Viktnings-
kriterier 
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Diskussion 

7. Diskussion 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel diskuteras den metodik som detta arbete baserats på samt de resultat de lett till. 
Därefter ges förslag till fortsatta studier kring ämnet. 
______________________________________________________________________________ 

7.1 Metod och resultat 
Under denna fallstudie har litteraturstudier och dokumentgranskning varit helt nödvändiga. 
Författaren har utgått från ISO 14001 och dess definitioner och krav vilket har stärkt 
referensramens reliabilitet. Det har i sin tur haft en positiv inverkan i arbetets och resultatens 
reliabilitet och validitet. Undersökningsfrågorna har varit av en art som inte har krävt så stor 
inblick i FMLOG’s verksamhet. Det som har varit av intresse har tillgodosetts genom den 
dokumentation som FMLOG ställt till författaren att förfoga över. Resultaten uppfyller syftet 
men om tiden räckt till hade bedömningsmodellen kunnat prövas inom FMLOG för att se hur den 
fungerar i verkligheten. En analys av ett prövat förslag till bedömningsmodell hade gett mer 
underlag till en bedömning av arbetets reliabilitet och validitet.  
 
En prövning av bedömningsmodellen hade varit intressant ur fler avseenden. Ökningen av antalet 
bedömningskriterier ökar antalet möjliga utfall av poängnivåer på miljöaspekternas slutliga 
bedömningspoäng vilket motverkas av minskningen i poängnivåer för varje kriterium. Detta 
spelar kanske inte så stor roll för möjligheterna att separera miljöaspekterna, det andra steget i 
IVL-modellen kanske är nödvändigt för detta. Exemplifieringen av modellen, som inte gör 
anspråk på att vara en korrekt bedömning, resulterade i att de använda miljöaspekterna sorteras 
annorlunda än vid FMLOG’s tidigare bedömning. För miljöaspekterna som relaterar till 
energianvändning och transporter har FMLOG värderat resursanvändningen högre än utsläppen. 
Med förslaget till modell blir förhållandet det omvända då utsläppen relaterar till fler miljöhot. 
Det kan påverka vilka miljöaspekter som bedöms som betydande och i förlängningen vilka 
detaljerade miljömål som fastställs i miljöledningsarbetet. En fråga kan i realiteten vara om 
resursförbrukningen ska stävjas eller om alternativa energislag ska främjas. 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 
Ekologiskt fotavtryck är benämningen på en metodik för att mäta hållbar utveckling. Beräkningar 
görs för vilka arealer som krävs för produktion av varor och tjänster samt för att ta hand om 
utsläpp och avfall. Metodiken har använts för att beskriva arealbehoven för länder och områden 
för att visa resursförbrukning ur till exempel ett rättviseförhållande. Hållbar utveckling utgår från 
ett samhällsperspektiv men organisationen bakom ekologiskt fotavtryck utvecklar en metodik 
avsedd att tillämpas på företag och organisationer, den beräknas kunna presenteras under år 2007. 
Mer än 200 myndigheter använder miljöledningssystem som ett hjälpmedel i sitt arbete att verka 
för en hållbar samhällsutveckling. Det kan då vara möjligt att undersöka om ekologiskt 
fotavtryck kan användas för den miljömässiga bedömningen av miljöaspekter, det vill säga, kan 
respektive miljöaspekts miljöbelastning uttryckas i arealer. På så vis kanske myndigheter skulle 
kunna sätta upp miljömål och övergripande miljömål i sina miljöledningssystem, kopplade till 
Sveriges 16 Miljökvalitetsmål. 
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Bilaga A Miljöaspekter FMLOG 
Detta är en sammanställning av miljöaspekter inom FMLOG som identifierats vid interna 
miljöutredningar för 2004. Uppgifterna är hämtade från dokumenten FMLOG miljöutredning 
2004 UB03 (FMLOG, 2005-06-10b) samt Miljöaspekter FMLOG, föreslagna nyckeltal samt 
definitioner (2006-11-13). 
 
Nr miljöaspekt Kvantitet/ 

mängd 
Omvandlad 
Kvan./mängd 

Bed. 
Kr. A 

Bed. 
Kr. B 

Bed. 
Kr. C 

Bed. 
Kr. D 

Samvägd 
miljöpoäng 

slutpoäng 

Kategori - Godstransporter 
1 Förbrukning av icke 

förnyelsebar 
naturresurs 
(drivmedel)  

2500 ton 7 5 5 5 3 4,5 32 

 Förbrukning av 
förnyelsebar 
naturresurs 
(drivmedel). 

- - - - - - - - 

 Förbrukning av 
naturresurs 
(drivmedel) vid 
godstransporter som 
drivs med el. 

- - - - - - - - 

2 Utsläpp till luft av 
CO2  

6800 ton 7 1 5 5 1 3,0 21 

3 Utsläpp till luft av 
NOx  

72 ton 5 4 5 3 3 3,75 19 

4 Utsläpp till luft av 
HC  

5 ton 4 4 3 1 3 2,75 11 

5 Buller - 3 1 3 1 1 1,5 5 
Kategori - Tjänsteresor 

6 Förbrukning av icke 
förnyelsebar 
naturresurs 
(drivmedel 

270 ton 6 5 5 5 3 4,5 27 

7 Förbrukning av 
förnyelsebar 
naturresurs 
(drivmedel). 

- - - - - - - - 

8 Förbrukning av 
naturresurs 
(drivmedel) vid 
tjänsteresor som 
drivs med el. 

- - - - - - - - 

9 Utsläpp till luft av 
CO2  

2400 ton 7 1 5 5 1 3,0 21 

10 Utsläpp till luft av 
NOx  

12 ton 5 4 5 3 3 3,75 19 

11 Utsläpp till luft av 
HC  

1,5 ton 4 4 3 1 3 2,75 11 

 

i 



 

 
Nr miljöaspekt Kvantitet

/ 
mängd 

Omvandlad 
Kvan./mängd 

Bed. 
Kr. A 

Bed. 
Kr. B 

Bed. 
Kr. C 

Bed. 
Kr. D 

Samvägd 
miljöpoän
g 

slutpoäng 

12 Buller - 2 1 3 1 1 1,5 3 
Kategori - Personresor 

13 Förbrukning av icke 
förnyelsebar 
naturresurs 
(drivmedel 

792,5 
ton 

6 5 5 5 3 4,5 27 

14 Förbrukning av 
förnyelsebar 
naturresurs 
(drivmedel). 

- - - - - - - - 

15 Förbrukning av 
naturresurs 
(drivmedel) vid 
tjänsteresor som drivs 
med el. 

- - - - - - - - 

16 Utsläpp till luft av 
CO2  

3500 ton 7 1 5 5 1 3,0 21 

17 Utsläpp till luft av 
NOx  

10 ton 5 4 5 3 3 3,75 19 

18 Utsläpp till luft av HC  10 ton 5 4 3 1 3 2,75 14 
19 Buller - 2 1 3 1 1 1,5 3 

Kategori - Energi 
20 Energiförbrukning 

verksamhetsel 
naturresursförbruknin
g 

60 629 
MWh 

7 3 3 5 1 3,0 21 

21 Utsläpp till luft (CO2) 
vid nyttjande av 
verksamhetsel 

522 ton 6 1 5 5 1 3,0 18 

22 Utsläpp till luft (NOx) 
vid nyttjande av 
verksamhetsel 

1 ton 4 4 5 3 3 3,75 15 

23 Utsläpp till luft (SOx) 
vid nyttjande av 
verksamhetsel 

0,8 ton 3 3 5 3 3 3,5 11 

24 Utsläpp till luft (HC) 
vid nyttjande av 
verksamhetsel 

0,03 ton 2 4 3 1 3 2,75 6 

25 Energiförbrukning 
uppvärmning 
naturresursförbruknin
g 

103 707 
MWh 

8 4 5 5 1 3,75 30 

26 Utsläpp till luft (CO2) 
vid energiförbrukning 
uppvärmning 

17 000 
ton 

9 1 5 5 1 3,0 27 

27 Utsläpp till luft (NOx) 
vid energiförbrukning 
uppvärmning 

44 ton 5 4 5 3 3 3,75 19 

28 Utsläpp till luft (SO2) 
vid energiförbrukning 
uppvärmning 

26 ton 5 4 5 3 3 3,75 19 

ii 



 

Nr miljöaspekt Kvantitet/ 
mängd 

Omvandlad 
Kvan./mängd 

Bed. 
Kr. A 

Bed. 
Kr. B 

Bed. 
Kr. C 

Bed. 
Kr. D 

Samvägd 
miljöpoäng 

slutpoäng 

29 Utsläpp till luft 
(HC) vid 
energiförbruknin
g uppvärmning 

8 ton 4 4 3 1 3 2,75 11 

Kategori - Produkter 
30 Förbrukning av 

elektroniska 
produkter 

13 ton 5 4 5 5 5 4,75 24 

31 Förbrukning av 
stål/metall 

830 ton 6 4 4 4 3 3,75 23 

32 Förbrukning av 
kontorspapper 

260 ton 6 5 5 3 1 3,5 21 

33 Förbrukning av 
livsmedel och 
livsmedelsråvaro
r 

720 ton 6 5 3 3 1 3,0 18 

34 Förbrukning av 
trä inkl 
träemballage 

52 ton 5 5 5 3 1 3,5 18 

35 Förbrukning av 
pappersemballag
e 

41 ton 5 5 5 3 1 3,5 18 

36 Förbrukning av 
kontorsmaterial 

20 ton 5 5 5 3 1 3,5 18 

37 Förbrukning av 
plastprodukter 

10 ton 5 4 4 3 3 3,5 18 

38 Förbrukning av 
glas, keramik 

23 ton 5 2 2 3 2 2,25 13 

Kategori – Kemiska produkter 
39 Förbrukninga av 

oljor 
(motor/hydraul/s
mörj mm) 

50 ton 5 5 5 3 1 3,5 18 

40 Förbrukning av 
färg 

4 ton 4 5 5 3 1 3,5 14 

41 Förbrukning av 
toners och 
skrivarpatroner 

2.3 ton 4 5 5 3 1 3,5 14 

42 Förbrukning av 
tvättmedel, 
rengöringsmedel 

43 ton 5 3 3 3 1 2,5 13 

43 Förbrukning av 
lösningsmedel, 
spolarvätska 

33 ton 5 3 3 3 1 2,5 13 

44 Förbrukning av 
glykol och likn 

13 ton 5 5 3 3 1 2,5 13 

45 Förbrukning av 
lim 

0.5 ton 3 5 5 3 1 3,5 11 
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Nr miljöaspekt Kvantitet/ 

mängd 
Omvandlad 
Kvan./mängd 

Bed. 
Kr. A 

Bed. 
Kr. B 

Bed. 
Kr. C 

Bed. 
Kr. D 

Samvägd 
miljöpoäng 

slutpoäng 

Kategori - Avfall 
46 Omhändertagande 

av förpackning, 
papper, kartong (2 
uppg. finns) 

1040/731 
ton  
 

7/6 3/3 4/4 3/2 4/3 3,5/3,0 25/18 

47 Omhändertagande 
av brännbart avfall 

- - - - - - - - 

48 Omhändertagande 
av organiskt avfall 

- - - - - - - - 

49 Omhändertagande 
av metallskrot 

909 ton 6 3 3 3 3 3 18 

Kategori – Farligt avfall (FA) 
50 Omhändertagande 

av FA, brännbart 
(energiåtervinning) 

1700 ton 7 3 4 3 4 3,5 25 

51 Omhändertagande 
av FA med stabila 
ämnen 

417 ton 6 3 3 5 5 4,0 24 

52 Omhändertagande 
av regenererat FA 

590 ton 6 3 3 4 4 3,5 21 

53 Omhändertagande 
av deponiavfall 
(övrigt batterier) 

570 ton 6 4 3 4 3 3,5 21 

54 Omhändertagande 
av brännbart FA ej 
till 
energiåtervinning 

17 ton 5 3 4 3 4 3,5 18 

Kategori - Nyttjande av vatten/utsläpp till vatten 
55 Nyttjande av 

vatten 
136 000m3 9 2 1 1 1 1,25 11 

56 Utsläpp av bad-
,disk,- och 
tvättvatten (BDT) 
avseende 
totalkväve 

16 ton 5 3 2 1 1 1,75 9 

57 Utsläpp av 
föroreningar från 
fordonstvätt 

1.6 ton 4 3 3 4 3 3,25 13 

58 Utsläpp av 
föroreningar från 
restauranger 

243 ton 6 3 2 1 1 1,75 11 

59 Utsläpp av bad-
,disk,- och 
tvättvatten (BDT) 
avseende 
syreförbrukande 
ämnen 

174 ton 6 1 2 1 1 1,25 8 

60 Utsläpp av bad-
,disk,- och 
tvättvatten (BDT) 
avseende 
totalfosfor 

3 ton 4 3 2 1 1 1,75 7 

iv 



 

 
Nr miljöaspekt Kvantitet/ 

mängd 
Omvandlad 
Kvan./mängd 

Bed. 
Kr. A 

Bed. 
Kr. B 

Bed. 
Kr. C 

Bed. 
Kr. D 

Samvägd 
miljöpoäng 

slutpoäng 

Kategori - Utsläpp till luft vid drivmedelslagring 
61 Utsläpp till luft 

av VOC (flyktiga 
organiska ämnen) 
vid 
drivmedelslagring 

18 ton 5 4 3 1 3 2,75 14 
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Bilaga B Bedömningskriterier 
Denna bilaga innehåller de kriterier för miljömässig bedömning av miljöaspekter som behandlas i 
rapporten 
 
Sveriges 16 miljökvalitetsmål  
Sveriges riksdag har fastställt miljömål inom sexton områden. Dessa mål beskriver den kvalitet 
och det tillstånd som måste nås för en på längre sikt hållbar utveckling inom Sveriges miljö, 
natur- och kulturresurser. För respektive mål är det sedan formulerat delmål på en djupare nivå. 
Sveriges 16 miljökvalitetsmål är (miljömålsportalen, 2005-11-12): 
 
1. Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås.  
 
2. Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
3. Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom 
en generation. 
 
4. Giftfri miljö 
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
5. Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
6. Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i 
den yttre miljön. 
 
7. Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
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8. Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. mark och 
vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
 
9. Grundvatten av god kvalitet  
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation 
 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation. 
 
11. Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
12. Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är 
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
13. Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation. 
 
14. Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden 
och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
15. God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
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så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är 
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer 
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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Eco Indicator 99 - Eco Indicator Points 
Nedan följer en sammanställning för de faktorer som Eco Indicator 99 tagit fram miljöpåverkan i 
Eco Indicator Points (Bayeen, 2000). 
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Miljöhot 
Före miljökvalitetsmålen fastställdes brukade Naturvårdsverket tala om elva viktiga miljöhot. 
Antalet utökades med åren till att vara fjorton och samtidigt med utökningen reviderades några 
tidigare formulerade miljöhot.  
 
Naturvårdsverkets 11 miljöhot Naturvårdsverkets 14 miljöhot 
(refererad i Zackrisson, 2002). (refererad av Länsstyrelsen Norrbotten, 1999) 
  
1. Klimatpåverkan  1. Växthuseffekten 
2. Ozonskiktuttunning  2. Försurning av mark och vatten 
3. Försurning   3. Tätorternas luftföroreningar och buller 
4. Marknära ozon  4. Påverkan genom metaller 
5. Övergödning  5. Introduktion och spridning av främmande organismer 
6. Metaller   6. Exploatering av mark och vatten för bebyggelser,  
7. Organiska miljögifter      anläggningar och infrastruktur 
8. Markanvändning  7. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter 
9. Användning av naturresurser 8. Uttunning av ozonskiktet 
10. Avfall   9, Fotokemiska oxidanter, marknära ozon 
11. Artutarmning  10. Övergödning av mark och vatten 
   11. Påverkan av organiska miljögifter 
   12. Nyttjande av mark och vatten 
   13. Anspråk mot särskilt värdefulla områden 
   14. Radon och elektromagnetisk strålning 
 
Med hjälp av dessa två listor har författaren sammanställt en lista på tio miljöhot med definitioner 
som är relevanta ur FMLOG’s synvinkel. Listan gör inte anspråk på att täcka av all tänkbar 
miljöpåverkan från FMLOG’s verksamhet. 
 
1. Klimatpåverkan 
Förbränning av fossila bränslen är den största källan till ökningen av halten växthusgaser i 
atmosfären. Den förhöjda växthuseffekten leder i sin tur med stor sannolikhet till förändringar i 
klimatet och förändrade livsvillkor på en global nivå (Brandt & Gröndahl, 2000). 
Kyotoprotokollet reglerar utsläpp av växthusgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid 
(N2O), HFC 134a (ett fluorkolväte), CF4 (en flourkarbon) samt SF6 (en svavelfluorid). Freoner 
kan också bidra till en förhöjd växthuseffekt (Prop. 2001/02:55).  
 
2. Ozonskiktsuttunning 
Stabila organiska föreningar som innehåller fluor, klor, brom och jod brukar benämnas 
halogenföreningar. Utsläpp av dessa leder till att de sönderdelas i stratosfären och bryter ned 
ozonskiktet som skyddar jorden från UV-B strålning. UV-B strålning kan orsaka skador på celler 
hos främst människor och växter (Brandt & Gröndahl, 2000). 
 
3. Försurning 
Utsläpp av svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx) ger genom kemiska reaktioner i 
atmosfären upphov till våt- och torrdeponering av svavelsyra (H2SO4) respektive salpetersyra 
(HNO3). Ammoniak (NH3) kan i atmosfären neutralisera salpetersyra och bilda ammoniumjoner 
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(NH4
+) vilket är en växttillgänglig form av kväve. Tas de inte upp omgående av växter efter 

deponering sker en nitrifikation som avger vätejoner. Försurning av mark och vatten innebär 
förändrade livsbetingelser när pH-värdet sjunker. Sverige är mycket känsligt mot försurning då 
buffringskapaciteten i mark och vatten begränsas av vår svårvittrade berggrund (Brandt & 
Gröndahl, 2000) 
 
4. Marknära ozon och fotokemiska oxidanter 
Marknära ozon bildas när solljus delar på kvävedioxid (NO2) så det bildas kväveoxid (NO) och 
fria syreatomer (O:). Syreatomerna reagerar direkt med syremolekyler (O2) och bildar ozon (O3). 
Dessa reaktioner är direkt reversibla och ozonet bryts snabbt ner. Utsläpp av kolväten från till 
exempel trafik hämmar nedbrytningen av marknära ozon då kolväten reagerar med kväveoxid 
(Brandt & Gröndahl, 2000). Ozon är bara ett av flera starkt oxiderande ämnen (fotokemiska 
oxidanter) som bildas av kolväten. Flyktiga organiska ämnen (VOC) är ytterligare en 
ämnesgrupp som kan öka koncentrationerna av olika fotokemiska oxidanter. Marknära ozon är en 
giftig gas för främst växter. Hos människor kan ozon och fotokemiska oxidanter irritera 
slemhinnor och luftvägar och ställa till stora problem för till exempel astmatiker (Ammenberg, 
2004). 
  
5. Övergödning 
Kväve och Fosfor är två ämnen som normalt är att betrakta som bristämnen i hav och sjöar. 
Jordbruk och skogsbruk är två viktiga källor till att kväve och fosfor sprids till vattendrag. 
Förbränningen av fossila bränslen är också en viktig källa till kväveutsläpp. Övergödningen stör 
balansen i ekosystem när vissa gynnas av de ändrade förhållandena och andra missgynnas. Även 
på land förekommer en viss övergödning (Ammenberg, 2004). 
 
6. Metaller 
Många metaller är livsnödvändiga för levande organismer men i för höga koncentrationer kan de 
vara skadliga. Tungmetaller är som regel direkt giftiga. Människans utvinning av metaller har 
ökat stadigt med ett ökat materialbehov. Genom en ansenlig mängd mekanismer sprids metaller 
ut från vår teknosfär och påverkar livsbetingelserna i de flesta ekosystem (Brandt & Gröndahl, 
2000). 
 
7. Organiska miljögifter 
I dagens samhälle används någonstans mellan 50 000 och 100 000 olika kemikalier varav de 
flesta är organiska. Organiska ämnen är fettlösliga och kan tas upp av levande organismer. Det är 
främst tre faktorer som avgör kemikaliernas miljöpåverkan. Deras giftighet, hur svårnedbrytbara 
de är samt hur de lagras i organismerna (Ammenberg, 2004). 
 
8. Användning av naturresurser 
Naturresurser kan delas in i förnyelsebara och ändliga. Gränsdragningen görs där förnyelsetakten 
blir så långsam att ekosystemet inte hinner återreproducera naturresursen inom en för människan 
rimlig tid. Användning av ändliga naturresurser medför att tillgången minskar för kommande 
generationer. Förnyelsebara resurser kan inte heller uttas i en högre takt än att ekosystemet hinner 
återreproducera resursen utan att kommande generationers tillgång minskar. Kriteriet som sådant 
har således en stark koppling till exempelvis Miljöbalkens definition av hållbar utveckling 
(Brännlund & Kriström, 1998) 
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9. Artutarmning 
Mänskliga aktiviteter som till exempel när mark tas i anspråk, minskar förutsättningarna för liv 
på jorden. Artutarmning är minskning av den biologiska mångfalden vilket kan orsakas av många 
olika former av miljöpåverkan (Ammenberg, 2004). 
 
10 Luftförorening och buller 
Dessa former av miljöpåverkan är starkt förknippade med trafik och tätorter. Luftföroreningar 
kan ge besvär i luftvägar och slemhinnor, se till exempel marknära ozon och fotokemiska 
oxidanter. Fler ämnen än så räknas dock som luftföroreningar Förutom kolväten räknas kväve- 
och svaveloxider till farliga luftföroreningar som till exempel kan leda till korrosion och 
spridning av metaller. Buller kan ha en mycket negativ påverkan på människor hälsa och 
livskvalitet (Ammenberg, 2004).  
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