
FORSKNINGSRAPPORT

Effekter av miljöledningssystem på företagens
miljöprestanda och behovet av miljötillsyn

En studie av svenska tillståndspliktiga
tillverkande företag

Thomas Zobel

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Kvalitets- och miljöledning

ISSN: 1402-1528  ISBN 978-91-86233-72-3

Luleå tekniska universitet 2009



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effekter av miljöledningssystem på företagens 
miljöprestanda och behovet av miljötillsyn

En studie av svenska tillståndspliktiga 
tillverkande företag

Thomas Zobel

Luleå tekniska universitet
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Avdelningen för Kvalitets- och miljöledning



Tryck: Universitetstryckeriet, Luleå

ISSN: 1402-1528  
ISBN 978-91-86233-72-3

Luleå 2009

www.ltu.se



Förord 
 
Den forskning som ingår i denna studie är något som jag själv och den enhet jag tillhör på 
Luleå tekniska universitet velat genomföra under lång tid men inte förrän nu har det blivit 
möjligt. Anledningen till vårt intresse är att vi som enhet har följt utvecklingen av 
miljöledningssystem och certifiering av sådana system ända sedan mitten av 1990-talet då 
intresset för miljöledningssystem började ta fart på allvar och det blev möjligt att certifiera sig 
för att visa sina åtaganden gällande förbättring av miljöprestanda. 
 
Ett par av oss på enheten hade redan innan vi började jobba på universitetet varit aktiva med 
att införa miljöledningssystem i industrin och efter bytet från det privata näringslivet till 
universitetsvärlden fortsatta vi att undervisa studenter i ledningssystem, miljörevision och 
miljöanpassad produktutveckling samt ägnade oss åt forskning kring vidare utveckling av 
viktiga element i miljöledningssystem samt systemens effekter. Vi precis som många andra 
inom akademin var förstås nyfikna på om systemen hade avsedd effekt. Det kändes viktigt att 
studera effekterna med tanke på den lavinartade utveckling av antalet certifieringar som 
förelåg i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Vid denna tidpunkt var det dock ännu 
för tidigt att genomföra några större kvantitativa studier dels eftersom antalet företag var 
begränsat och dels eftersom det troligen tar tid för förbättringar att äga rum i företagen. Vi 
liksom ett flertal andra forskare runt om i världen genomförde istället fallstudier för att 
försöka mäta företagens kvalitativa uppfattningar av nyttan med systemen. 
 
Under det senaste decenniet har ett stort antal studier genomförts med övergripande syfte att 
studera nyttan med miljöledningssystem. Trots att nästan alla dessa studier är fallstudier och 
det är uppenbart att vi behöver mer kvantitativa studier med möjlighet att generalisera utifrån 
resultaten fortsätter forskare och andra runt om i världen att fokusera på fallstudier. På min 
enhet menar vi att behovet av nya fallstudier är relativt litet eftersom en majoritet av dem 
påvisar liknande, av företagen själva, uppfattade effekter av systemen. Nu är tiden istället 
mogen för mer omfattande studier som omfattar ett större antal företag som fokuserar på att 
på ett mer objektivt sätt mäta förändringar av miljöprestanda. 
 
Även om man som forskare vill mycket kan det ändå ta ett tag att få forskningsmedel p.g.a. 
den rådande konkurrensen forskare emellan. Det dröjde till början av år 2007 innan vi fick 
möjligheten att påbörja studierna som redovisas i denna rapport genom att vi tilldelades 
projektmedel inom dåvarande Nuteks program Miljödriven näringslivsutveckling (MINUT). 
Lite senare blev vi även beviljade medel från Sveriges Ingenjörers Miljöfond för att utöka 
projektet. Jag vill därför tacka nuvarande Tillväxtverket och då speciellt Cecilia Ankarstig 
som hjälpt till med projektet från Tillväxtverkets sida. Jag vill även tacka Sveriges Ingenjörer 
och Banco Fonder för möjligheten vi fått att genomföra utökade analyser. 
 
 
Luleå, maj 2007 
Thomas Zobel     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
I början av 1990-talet började miljöarbetet i det privata näringslivet runt om i världen bli 
mindre drivet av lagstiftningskrav och lagefterlevnad och mer av intern strategi. En utveckling 
påbörjas där miljö- och hållbarhetsfrågor får större strategisk betydelse för företagen, och man 
börjar skapa angreppssätt i form av koncept, metoder eller verktyg för att systematiskt 
förbättra företagens miljöprestanda. Det verktyg som utan tvekan har blivit mest populärt 
under 1990- och 2000-talen hos företag för att effektivt och systematiskt försäkra sig om god 
lagefterlevnad, utveckla ur miljösynpunkt mer effektiva processer samt skaffa sig ökat 
konkurrenskraft, är miljöledningssystem. Många av de implementerade 
miljöledningssystemen baseras på den internationella standarden ISO 14001, som företag och 
andra organisationer kan bli tredjepartscertifierade emot. I takt med att miljöledningssystem 
har ökat i popularitet har intresset ökat världen över att utvärdera systemens finansiella, 
miljömässiga och organisatoriska effekter. Ett flertal utvärderingsstudier har genomförts både 
i Sverige och internationellt. Vissa av dessa studier hävdar att miljöledningssystemen leder till 
förbättringar medan andra är mer tveksamma i sina slutsatser. Med några få undantag har de 
studier som genomförts förlitat sig på företagsrepresentanters upplevda nytta med 
miljöledningssystemen. Subjektiviteten är problematisk efter forskning visar att 
företagsföreträdarna ofta har anledning att ge en positiv bild av sitt företag. Eftersom de 
studier som baseras på subjektiva bedömningar tenderar att visa mer positiva effekter av 
miljöledningssystemen än de få studier som baseras på reell miljödata bör nya studier baseras 
på objektiv data i form av olika typer av miljöparametrar. Vidare fokuserar sällan 
utvärderingsstudierna på systemens påverkan på lagefterlevnaden, varför det finns all 
anledning att fortsatt studera detta. Miljöledningssystemens eventuella påverkan på 
lagefterlevnaden är en intressant fråga för tillsynsmyndigheterna. I Sverige har man valt att 
inte införa några tillsynslättnader för företag som infört miljöledningssystem medan man gjort 
det i ett flertal länder i Europa. För att bidra med beslutsunderlag för situationen i Sverige 
syftar denna studie till att studera om svenska ISO 14001-certifierade företag förbättrar sin 
lagefterlevnad i högre takt än andra företag. 
 
Denna studie fokuserar på förändring av miljöprestanda över tiden eftersom 
miljöledningssystem är ett verktyg för ständig förbättring och inte säger något om nivån på 
prestanda. Vidare inkluderar studien inte bara företag med miljöledningssystem utan även 
företag utan system som jämförelse. Slutligen tas hänsyn till det förbättringsarbete som fanns 
i företagen innan man införde miljöledningssystem genom att den historiska 
förbättringstakten tas med vid analyserna. Analyserna i studien baseras på trovärdig miljödata 
från miljörapporter som tillståndspliktiga företag måste lämna in till tillsynsmyndigheten 
varje år. Data har samlats in från 66 företag som certifierades enligt ISO 14001 år 2000 och 
50 slumpmässigt utvalda ej certifierade företag. Jämförelser har genomförts mellan de båda 
företagsgrupperna med hjälp av vedertagna statistiska metoder, framförallt t-test. Jämförelser 
har gjorts över perioderna 1997-2003 (kort sikt) och 1994-2006 (lång sikt). Jämförande 
analyser har genomförts för nio olika områden: utsläpp till luft, utsläpp till vatten, 
resursförbrukning, energiförbrukning, avfall, parametrar i tillståndens villkor, parametrar 
utanför villkor, total miljöprestanda samt villkorsöverträdelser och incidenter. 
 
Analyserna av olika miljöparametrar inom de nio områdena visar övergripande att det inte 
föreligger någon statistisk signifikant skillnad gällande förändringen av förbättringstakt 
mellan certifierade och ej certifierade företag på 95 % konfidensnivå. Av resultaten går att 
utläsa att vi i de allra flesta fall har en situation där misstankegraden att det skulle finnas en 
skillnad mellan företagsgrupperna är låg. Däremot har vi vid ett flertal tillfällen en situation 



där vi kan misstänka att en skillnad mellan de båda företagsgrupperna kan finnas. I vissa fall 
ger analyserna en misstanke om att de certifierade företagen ökar sin förbättringstakt snabbare 
än de ej certifierade. Det gäller t.ex. energiförbrukning och avfall. I vissa andra fall är 
situationen dock det omvända, t.ex. utsläpp till luft och total miljöprestanda, vilket innebär att 
bilden av miljöledningssystemens effekter inte är enhetlig. Följaktligen är det svårt att ge 
några rekommendationer till operativa tillsynsmyndigheter hur de ska ta hänsyn till 
förekomsten av certifierade miljöledningssystem i tillsynsobjekten baserat på de direkta 
resultaten av studien. Möjligen skulle man kunna föreslå att man i de certifierade företagen 
kan fokusera sin tillsyn på utsläpp till luft och vatten medan man inte behöver koncentrera sig 
lika mycket på energi- och avfallsområdena. Tyvärr är dock resultaten gällande lagefterlevnad 
och total miljöprestanda både divergerande och ibland också svårförklariga och det är därför 
svårt att komma med några konkreta rekommendationer. Resultaten av denna studie 
tillsammans med resultat från andra studier ger oss dock en bild av den påverkan som 
miljöledningssystemen har på företagens miljöprestanda. I vissa fall ger systemen positiva 
effekter på miljöprestanda men vanligt är att det inte går att hitta några effekter alls. I de fall 
vi kan se positiva effekter på miljöprestanda är förbättringarna relativt små och begränsade. 
Med andra ord kan de företag som planerar för att införa miljöledningssystem och gå mot en 
certifiering inte räkna med att man därigenom dramatiskt förbättrar sig inom miljöområdet.  



Abstract 
 
In the early 1990s, the environmental work in the private sector around the world started to 
become less driven by legislative requirements and compliance and more by internal strategy. 
A development begins where environmental and sustainability issues have greater and greater 
strategic importance for business, and different approach in terms of concepts, methods or 
tools are starting to be created with the purpose to systematically improve business 
performance. The tool that has undoubtedly become the most popular in the1990s and the 
2000s with companies to effectively and systematically assure compliance, develop 
environmentally more efficient processes, and gain increased competitiveness, is 
environmental management systems (EMS). Many of the implemented EMSs are based on the 
international standard ISO 14001. As EMSs has increased in popularity the interest in the 
world to evaluate the systems financial, environmental and organizational effects has grown. 
Several evaluation studies have been conducted both in Sweden and internationally. Some of 
these studies argue that EMSs lead to improvements while others are more hesitant in their 
conclusions. With few exceptions, the studies have relied on company representatives 
perceived benefits of EMSs. Subjectivity is problematic since research shows that business 
representatives often have reason to give a positive image of their company. Since the studies 
based on subjective assessments tend to show more positive effects of EMSs than the few 
studies based on real environmental data, new studies should be based on objective data in the 
form of various types of environmental parameters. In addition, evaluation studies rarely 
focus on the systems impact on regulatory compliance, so there is every reason to continue to 
study this. The impact of the EMSs on compliance is an interesting issue for environmental 
monitoring authorities. Sweden has chosen not to impose regulatory relief for companies that 
have introduced EMSs while this is done in several other countries in Europe. To help with 
decisions regarding the situation in Sweden, the purpose of this study to study if Swedish ISO 
14001-certified companies improve their compliance at a higher rate than other companies. 
 
This study focuses on change in environmental performance over time as EMS is a tool for 
continuous improvement and does not say anything about the level of performance. 
Furthermore, the study includes not only companies with EMSs but also business without 
systems for comparison. Finally, the improvements in the companies before the introduction 
of EMSs are taken into account through the use the historical rate of improvement in the 
analysis step of the study. The analysis in the study is based on credible environmental data 
from the environmental reports that companies with environmental permits must submit to the 
regulatory authority every year. Data has been collected from 66 companies that were ISO 
14001-certified in year 2000 and 50 randomly selected non-certified companies. Comparisons 
have been carried out between the two groups of companies using established statistical 
methods, especially t-test. Comparisons have been made over the periods 1997-2003 (short 
term) and 1994-2006 (long term). Comparative analysis has been carried out for nine different 
areas: air emissions, water emissions, resource consumption, energy consumption, waste, 
parameters in the companies’ permits, parameters not included in the permits, the overall 
environmental performance and violations and incidents. 
 
The analysis of various environmental parameters in the nine areas shows that overall there is 
no statistically significant difference of changes in the improvement rate between certified 
and non certified companies at 95% confidence level. The results show that in most cases we 
have a situation where the degree of suspicion that there is a difference between groups is 
low. However, we have on several occasions a situation where we may suspect that a 
difference between the two groups exists. In some cases, the results give us reason to suspect 



that the certified companies are increasing their improvement rate faster than those not 
certified (e.g. energy consumption and waste). In some other cases, the situation is reversed 
(e.g. air emissions and overall environmental performance), which means that the image of 
environmental management systems effects are not uniform. Consequently, it is difficult to 
give any recommendations for operational monitoring authorities how to take into account the 
existence of certified EMSs in the monitored objects based on the direct results of the study. 
Possibly, one could propose that, in the certified companies, one could focus monitoring 
activities on emissions to air and water while one do not need to focus as much on the energy 
and waste areas. Unfortunately, the results regarding compliance and overall environmental 
performance are divergent and sometimes also difficult to explain and it is therefore difficult 
to come up with some concrete recommendations. However, the results of this study together 
with results from other studies give us a picture of the impact of EMSs on corporate 
environmental performance. In some cases, the systems have positive effects on 
environmental performance but in most cases it is not possible to find any effects at all. In the 
cases we see positive effects on environmental performance the improvements are relatively 
small and limited. In other words, companies planning to introduce an EMS and move 
towards certification should not expect any dramatically improvement in environmental 
performance. 
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Inledning 
 
Ända sedan miljöproblem identifierades under senare delen av 1960-talat och miljöfrågorna 
uppmärksammades i den allmänna samhällsdebatten i början av 1970-talet har olika delar av 
samhället försökt kontrollera och reducera företagens miljöpåverkan. Från början dominerade 
emissionsfokuserad lagstiftning med tillhörande myndighetstillsyn som styrmedel och verktyg 
och företagen anpassade sitt miljöarbete efter kraven i lagstiftning (Klassen & Whybark, 
1999), men i början av 1990-talet börjar miljöarbetet i det privata näringslivet bli mindre 
drivet av lagefterlevnad och laguppfyllelse och mer av intern strategi. En utveckling påbörjas 
där miljö- och hållbarhetsfrågor får större och större strategisk betydelse för företagen (Lent 
& Wells,1994; Meisner Rosen, 2001), och man börjar skapa angreppssätt i form av koncept, 
metoder eller verktyg för att systematiskt förbättra företagens miljöprestanda.  
 
Det verktyg som utan tvekan har blivit mest populärt under senare tid hos företag för att 
effektivt och systematiskt försäkra sig om god lagefterlevnad, utveckla ur miljösynpunkt mer 
effektiva processer samt skaffa sig ökat konkurrenskraft, är miljöledningssystem (Poksinska 
et al., 2003; Rivera-Camino, 2001; Gupta & Piero, 2003). Många av de implementerade 
miljöledningssystemen baseras på den internationella standarden ISO 140011, som företag och 
andra organisationer kan bli tredjepartscertifierade emot, d.v.s. en oberoende organisationen 
verifierar att systemet uppfyller kraven i standarden. Det har varit möjligt att certifierade sig 
mot ISO 14001 sedan 1996 och sedan dess har intresset från företagen sida varit stort. Under 
perioden från 1996 tills nu har ca 129 000 organisationer runt om i världen valt att certifiera 
sig mot ISO 14001 (Corporate Risk Management, 2009). I slutet av 1990-talet var 
miljöledningssystem och ISO 14001 framförallt populärt hos industriella företag, men 
implementeringen av systemen även inom servicesektorn och offentliga organisationer har 
blivit vanligare under senare år (Elilsson & Hjelm, 2002; Norén & von Malmborg, 2004), 
trots att miljöledningssystem ursprungligen utvecklades som ett verktyg avsett att användas av 
industriella företag (Andrews et al., 2003). 
 
Beskrivning av miljöledningssystem 
Enligt definitionen i ISO 14001-dokumentet är miljöledningssystem en ”del av en 
organisations ledningssystem som används för att utveckla och införa organisationens 
miljöpolicy och för att hantera dess miljöaspekter”. Ett ledningssystem definieras i sin tur som 
”en grupp av samverkande delar som används för att upprätta policy och mål och för att nå 
dessa mål. För att kunna uppfylla definitionen av ledningssystem måste ledningssystemet 
inkludera ” organisationsstruktur, planering, ansvar, tillvägagångssätt, rutiner, processer och 
resurser”. Enligt ISO 14001’s definition av miljöledningssystem måste systemet inte bara 
innehålla övervakning, mätning och förbättringsprogram som fokuserar på enskilda 
miljöaspekter utan systemet måste byggas på en holistisk syn som inkluderar miljöaspekter 
från hela livscykeln från organisationens produkter eller tjänster. Vidare måste 
organisationens miljöpolicy, för att uppfylla kraven i ISO 14001, innehålla ett åtagande om 
ständig förbättring av organisationens miljöprestanda. Idén om ständig (eller kontinuerlig) 
förbättring i ett miljöledningssystem baseras på teorin om en ledningsprocess som genomförs 

                                                 
1 Inom EU har även förordningen Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) varit vanlig, men antalet företag 
som varit EMAS-registrerade har minskad sedan slutet på 1990-talet. EMAS tillåter kraven i ISO 14001 som bas 
för ett miljöledningssystem och därför är ett miljöledningssystem som baseras på EMAS mycket lika ett system 
som baseras på ISO 14001. I denna studie kommer även EMAS-registrerade företag att studeras. För att 
underlätta läsning kommer dock fortsättningsvis endast ISO 14001 att nämnas i texten.  
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i enlighet med stegen planera-genomföra-följa upp-förbättra som först introducerades av W. 
Edwards Deming för ständig förbättring inom kvalitetsområdet.   
 
Rent praktiskt och konkret innebär kraven på ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 att en 
inledande miljöutredning ofta måste genomföras innan implementeringen av ett sådant system 
kan påbörjas. Med utredningen som bas identifieras organisationens miljöaspekter, 
miljöpolicy tas fram och fastställs samt miljömål med tillhörande handlingsplaner tas fram. 
Systemet byggs sedan upp genom skriftliga rutiner och instruktioner för att effektivt styra och 
övervaka de aktiviteter som ger den mest betydande miljöpåverkan. Systemrevisioner 
genomförs kontinuerligt för att kontrollera effektiviteten i systemet samt åtaganden i 
miljöpolicy och miljömål. Högsta ledningen genomför årligen en genomgång för att 
säkerställa systemets lämplighet och effektivitet.  
  
Svensk miljölagstiftning och miljötillsyn 
Trots att miljö- och hållbarhetsfrågor under senare år fått större strategisk betydelse för 
företagen och att många av dem anstränger sig för att jobba proaktivt med dessa frågor och 
inte bara reagera på myndighetskrav, är det ändå fortfarande miljölagstiftningens krav samt 
företagens åtgärder för att möta kraven som utgör basen för miljöarbetet i de svenska 
företagen.   
 
Den svenska miljölagstiftningen är uppbyggd i flera sammanhängande nivåer. Överst finns de 
målregler som uttrycks i första kapitlet i miljöbalken som beskriver vad som ska uppnås. De 
allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet i miljöbalken och andra liknade kravregler 
formulerar grundläggande miljökrav. Under hänsynsreglerna finns olika typer av rättsliga 
instrument, exempelvis fysiska planer, områdesskydd, MKB och tillståndsprövning, som 
preciserar kravreglerna. Den sista nivån utgörs av tillsyn och sanktioner. Detta led har 
funktionen att genomdriva de krav som ställs i nivåerna ovan.     
  
Tillsynen kan delas in i förebyggande, rådgivande, samordnande och operativ tillsyn. Vid de 
tre förstnämnda fyller statliga verk såsom Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en 
central funktion. Ansvaret för den operativa tillsynen ligger på länsstyrelser och kommunala 
nämnder. Normalt ansvarar länsstyrelserna för tillsyn över tillståndspliktig verksamhet (A- 
och B-verksamhet) medan det kommunala ansvaret omfattar tillsyn av verksamhet som är 
anmälningspliktig (C-verksamhet) och verksamhet som varken kräver tillstånd eller anmälan, 
s.k. U-verksamhet.      
  
I samband med införandet av miljöbalken infördes en regel som innebär att länsstyrelserna får 
delegera tillsynen av tillståndspliktig verksamhet till kommunala nämnder, vilket varit 
förhållandevis vanligt sedan miljöbalken infördes. En utredning av Expertgruppen för studier 
i offentlig ekonomi (ESO) visar att arbetsbelastningen vad gäller miljötillsynen har ökat för de 
svenska kommunerna efter att miljöbalken infördes i svensk lagstiftning (ESO, 2000). Dock 
har inte resurserna ökat i motsvarande grad. Utredningen visar att 80 % av alla kommunala 
tillsynsmyndigheter inte har resurser för de krav som miljöbalken ställer och att de därför inte 
kan genomföra sina uppdrag fullt ut. Att kommunerna och länsstyrelserna klarar av sina 
tillsynsuppgifter är viktigt för att målreglerna och hänsynskraven ska kunna uppfyllas. Om 
brister finns i tillsynen uppkommer enligt Westerlund (1997) ett ”genomförandeunderskott”. 
Det föreligger då stor risk att målreglerna och hänsynskraven inte uppfylls. Om vissa 
kommuner klarar sina uppgifter inom miljötillsynen medan andra med sämre ekonomiska 
förutsättningar inte klarar sina tillsynsuppgifter får det konsekvenser för rättsäkerheten. Om 
det sker innebär det ett allvarligt problem eftersom rättsäkerhet är en förutsättning för en 
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effektiv miljöpolitik och det politiska systemet i allmänhet (Held, 1997). Vidare så kommer 
variationer i miljötillsynen att påverka konkurrensen företag emellan vilken naturligtvis är 
bekymmersamt för företagen (Antonsson et al., 2005)   
 
Förhållandet mellan miljöledningssystem och lagefterlevnad 
Ju vanligare införandet av miljöledningssystem blir, desto större blir anledningen och intresset 
världen över att utvärdera systemens finansiella, miljömässiga och organisatoriska effekter. 
Ett flertal utvärderingsstudier har genomförts både i Sverige och internationellt. Vissa av 
dessa studier hävdar att miljöledningssystemen leder till förbättringar (t.ex. Wallner et al., 
2000; Welch et al., 2002; Schylander & Zobel, 2003) medan andra är mer tveksamma i sina 
slutsatser (t.ex.; Zackrisson et al., 2000; Ammenberg, 2003; Dyllick & Hamschmidt, 2001; 
MEPI, 2001; Andrews et al., 2001).   
 
Med några få undantag har merparten av de studier som genomförts som specifikt har studerat 
kopplingen mellan införandet av miljöledningssystem och företagens miljöpåverkan varit 
antingen fallstudier av ett eller ett fåtal företag eller studier där enkäter skickats ut till ett 
större antal företag. Gemensamt för dessa studier är att de förlitar sig på hur 
företagsföreträdare upplever nyttan med miljöledningssystemen. Ofta är den person som 
medverkar i fallstudier eller besvarar enkäter företagets miljöansvarige. Problemet med svar 
eller uttalanden som de miljöansvariga ger är att de måste ses som dessa personers subjektiva 
uppfattningar (Freimann & Walther, 2001). Resultaten kan mycket väl bli annorlunda om mer 
objektiva data samlas in eller om fler personer med andra ansvarsområden inom företagen 
användes som respondenter (Hamschmidt & Dyllick, 2001). En annan besvärande faktor är att 
de miljöansvariga ofta är specialister på kommunikation med intressenter när det gäller 
miljöfrågor. De är vana vid att måla upp en positiv bild när det gäller företagets miljöarbete 
när de får frågor från journalister, forskare eller studenter. Därtill måste de ofta kommunicera 
sin egen sociala roll inom företaget som positiv, så de kommer troligen inte att ge ut någon 
information som kan skada företaget eller de själva som miljöexperter. Detta kan mycket väl 
leda till uppfattningar som inte har något sakligt stöd (Freimann & Walther, 2001). Dock är 
den miljöansvarige det naturliga valet av respondent vid studier av den eventuella nyttan med 
miljöledningssystem, eftersom den miljöansvarige troligen är den person som har störst insikt 
och kunskap om miljöledningssystemet i de flesta företag.  
 
De studier som baseras på miljöansvarigas eller andra företagsföreträdares uppfattningar av 
den miljömässiga nyttan med miljöledningssystem tenderar att vara positivt inställda till 
systemens effekter, medan däremot studier som baseras på mer objektiv data rapporterar små 
eller t.o.m. ingen synbar miljömässig nytta, åtminstone inte på kort sikt (Ammenberg, 2003).      
 
En fråga som ofta glöms bort i utvärderingsstudier är huruvida systemen bidrar till en ökad 
uppfyllelse av miljölagstiftningens krav. Detta är viktigt att utreda eftersom företagen inom 
ramen för ett miljöledningssystem kan bestämma själva vilka miljöaspekter de anser vara 
viktigast (Krut & Gleckman, 1998). Företagens prioriteringar behöver nödvändigtvis inte 
sammanfalla med miljömyndigheternas bedömningar (SOU, 2002). Några studier har dock 
genomförts för att studera förhållandet mellan miljöledningssystem och graden av 
lagefterlevned. Gabel & Sinclair-Desgagné (1998) och Dasgupta et al. (2000) hävdar att det är 
troligt att företag som infört MLS har bättre kännedom om miljölagstiftningen och har en 
bättre organisation för att hantera lagstiftningens krav än andra företag. Dessa forskare hävdar 
att myndigheterna kan släppa på tillsynen för företag som infört miljöledningssystem. Andra 
forskare menar att miljöledningssystem har liten effekt på graden av laguppfyllnad 
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(Dahlström et al., 2003; Wätzold et al., 2001; Stenzel, 2000) och att systemen inte i praktiken 
garanterar att ett företag uppfyller lagstiftningens krav (ENDS, 1998; Lübbe-Wolff, 1998).  
  
I Sverige visade den av regeringen tillsatta Miljöbalkskommittén särskilt intresse för frågan 
om myndigheternas tillsyn och dess förhållande till de standardiserade 
miljöledningssystemen. Kommittén var i ett av sitt delbetänkande ”Miljöbalken under 
utveckling” tveksamma till om miljöledningssystem påverkar graden av lagefterlevnad till en 
sådan grad att tillsynen kan reduceras eller förändras för dessa företag (SOU, 2002). Dock 
framhöll kommittén att det är för tidigt att slutgiltigt fastställa att miljöledningssystem inte 
påverkar lagefterlevnaden. Systemen antogs i delbetänkandet bli bättre med tiden och 
eftersom de då inte funnits mer än ett fåtal år ansåg man att måste man låta systemen 
utvecklas ytterligare några år innan man kan dra några slutsatser om dess effektivitet. 
Kommittén valde dock att inte ytterligare studera påverkan av miljöledningssystem på 
lagefterlevnaden utan vidhöll sin ståndpunkt även i sitt slutbetänkande (SOU, 2005). 
  
Trots att forskare och lagstiftare runt om i världen inte är överens om huruvida införande av 
MLS verkligen leder till högre grad av lagefterlevnad och därmed lägre behov av 
myndighetstillsyn, har lättnader i tillsynen för ISO 14001-certifierade företag införts i ett 
flertal länder i Europa bl.a. Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien (Wätzold 
et al., 2001). I USA har det amerikanska Naturvårdsverket (EPA) inte släppt på tillsynen, men 
företag som blivit dömda att betala höga böter för lagöverträdelser har i vissa fall fått böterna 
reducerade om de inför miljöledningssystem (Stenzel, 2000). I Sverige har dock inga 
tillsynslättnader införts, vilket troligen beror på Miljöbalkskommitténs inställning till 
standardiserade miljöledningssystem.  
 
 
Relevans, syfte och mål 
 
Att utvärdera effekterna av miljöledningssystem på lagefterlevnaden är viktigt både för 
företagen och för tillsynsmyndigheterna. Om det går att påvisa att miljöledningssystem bidrar 
till ökad lagefterlevnad och därmed ett minskat tillsynsbehov kan tillsynsmyndigheterna 
reducera tillsynen för dessa företag och istället fokusera mer på företag med större problem. 
På så sätt skulle systemet med tredjepartscertifiering av miljöledningssystem kunna bidra med 
att göra den operativa miljötillsynen mer resurseffektiv.  
 
En reducering av tillsynen för de certifierade företagen skulle leda till att företagen inte 
behöver ägna lika mycket tid och resurser åt myndighetskontaktar utan kan istället ägna mer 
tid åt att ytterligare förbättra sin miljöprestanda. Det skulle även kunna bli aktuellt att minska 
den lagstadgade tillsynsavgiften för företag med certifierade miljöledningssystem. Om 
tillsynen reduceras och tillsynsavgiften reduceras för företag med certifierade 
miljöledningssystem skulle detta kunna utgöra ett positivt miljöpolitiskt styrmedel på samma 
sätt som exempelvis Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) och 
energiledningssystem. Sådana positiva styrmedel efterfrågas ofta av svensk industri till 
skillnad från negativa styrmedel bestående av olika skatter, kostnader och avgifter. Om det 
visar sig att miljöledningssystem inte har någon effekt eller mycket liten effekt på 
lagefterlevnaden är även det ett viktigt resultat som framförallt företagen själva, men även 
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certifieringsorgan,2 kan ta till sig för att utveckla och förändra systemen. Alternativt kan 
företagen leta efter andra arbetssätt som kan vara effektivare. 
 
Om miljöledningssystemen visar sig ha positiva effekter på tillsynsbehovet skulle inte bara 
omfattningen av tillsynen för företag med miljöledningssystem kunna reduceras utan även 
inriktningen på tillsynen skulle kunna förändras. Exempelvis skulle inspektioner på plats 
kunna ersättas av brevinspektioner och noggranna inspektioner på plats ersättas med korta 
mer förenklande inspektioner. Troligen skulle även behovet av tillsyn i form av information 
och rådgivning minska. Vidare påverkar troligen miljöledningssystem inte alla 
tillsynsområden (t.ex. avfall, utsläpp till luft, utsläpp till vatten och energi) lika mycket. 
Kunskap om vilka områden som systemen påverkar positivt och vilka områden som systemen 
har begränsad effekt på skulle kunna vara viktig information vid planering av miljötillsynen. 
 
Trots att den miljömässiga nyttan av miljöledningssystem under det senaste decenniet tidigare 
har studerats vid flertal tillfällen bör fortsatta studier genomföras av flera anledningar. För det 
första är det ett faktum att tillsynslättnader införts för ISO 14001-certifierade företag i ett 
flertal länder inom EU. Eftersom svenska myndigheter inte gjort samma bedömningar som 
miljömyndigheter i vissa andra länder bör situation i Sverige studeras specifikt. 
 
För det andra har de allra flesta studier fokuserat på effekter av miljöledningssystem på 
företagens totala miljöprestanda och inte specifikt på systemens påverkan på lagefterlevnad 
och tillsynsbehov. Som tidigare konstaterats i denna rapport kan det mycket väl vara så att 
företagen och tillsynsmyndigheten gör olika bedömningar av vilka områden som bör 
prioriteras. Det är alltså fullt möjligt att miljöledningssystemen har positiva effekter på 
områden som tillsynsmyndigheten nedprioriterar, men begränsad påverkan på områden som 
tillsynsmyndigheten anser som viktigare.  
 
För det tredje har en stor majoritet av de tidigare studierna utgjorts av kvalitativa fallstudier 
eller enkätstudier baserade på respondenters subjektiva uppfattningar. Eftersom det visat sig 
att denna typ av studier tenderar att visa mer positiva effekter av miljöledningssystem än de 
relativt få studier som är baserade på mer objektiva mätningar av förändringar av 
miljöprestanda, bör vidare studier vara just kvantitativa och så långt det är möjligt utnyttja 
mer objektiva miljödata. Kvalitativa studier som t.ex. fallstudier är vanligtvis värdefulla för 
att studera fenomen som befinner sig tidigt i utvecklingen men möjligheterna att generalisera 
från resultaten är begränsade. I det läge som vi nu befinner oss i när standardiserade 
miljöledningssystem funnits mer än ett decennium är generaliserbarheten av yttersta vikt.   
 
Den sista anledningen är att det är möjligt och kanske t.o.m. troligt att miljöledningssystem 
kan ha olika effekt i olika kulturella miljöer. Det är vanligt att ledningsverktyg, t. ex. 
miljöledningssystem, antas vara universella lösningar för företag och organisationer över hela 
världen. Dock har, sedan 1980-talet, detta antagande börjat ifrågasättas av forskare inom 
organisation och management. En av de mest framträdande av dessa forskare, Geert Hofstede, 
hävdar att skaparna av olika ledningsverktyg är starkt influerade av restriktioner i den miljö 
där de växt upp och verkar inom (Hofstede, 2001). Därför menar Hofstede att ett verktyg är 
mest effektivt i den kulturella omgivning där det skapades. I motsats till många andra 
ledningsverktyg har miljöledningssystem enligt ISO 14001 skapats genom internationell 
                                                 
2 Ett företag som inför ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 kan välja att låta certifiera sig enligt standarden. 
Företaget genomgår då en oberoende granskning av en tredje part, ett s.k. certifieringsorgan. Certifieringsorganet 
är i sin tur ackrediterat av SWEDAC som är den myndighet som är tillsatt av regeringen för att utföra 
ackrediteringar.   
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konsensus men det är troligtvis säkert att göra antagandet att vissa länder har haft större 
inflytande över utformningen än andra. 
                                                                                                                                                                        
Studien syftar till att studera om svenska företag som infört miljöledningssystem och 
certifierat sig enligt ISO 14001 ökar sin lagefterlevnad och miljöprestanda i högre takt än 
företag utan system. De övergripande målen med projektet är följande: 
 

• Att ta fram rekommendationer om huruvida en ISO 14001-certifiering utgör skäl till 
en minskning i omfattningen av tillsyn 

• Att ta fram rekommendationer om vilka områden tillsynen bör inriktas mot för företag 
som är ISO 14001-certifierade    

 
För att en sådan studie ska kunna ha inflytande på myndighetsbeslut och myndighetsutövande 
på olika nivåer är det viktigt att den utförs med vetenskaplig metodik samt med en hög grad 
av validitet och reliabilitet. Eftersom denna studie har målsättningen att påverka 
myndighetsutövning, t.ex. planering av miljötillsyn, är den utförd med etablerade 
vetenskapliga statistiska metoder. För att så långt det är möjligt öka studiens reliabilitet och i 
viss mån även validiteten är studiens genomförande och använda metoder relativt ingående 
beskrivna nedan.  
 
 
Angreppssätt och metod 
 
Hur bör man då gå tillväga för att studera om miljöledningssystem har någon effekt på 
företagens lagefterlevnad och miljöprestanda? Går vi till befintliga studier hittar vi att man 
använt sig av tre övergripande angreppssätt för att utvärdera systemens effekter: 
 

1. Uppföljning av förändring av miljöprestanda i företag med miljöledningssystem efter 
certifiering under en given tidsperiod 

2. Jämförelse av miljöprestanda i företag med miljöledningssystem med miljöprestanda i 
företag utan system vid ett enskilt tillfälle 

3. Jämförelse av förändringen av miljöprestanda i företag med miljöledningssystem med 
förändringen av miljöprestanda i företag utan system under en given tidsperiod  

 
Alla tre angreppssätten är förknippade med svagheter som påverkan studiernas resultat. Det 
första angreppssättet har problem med kausalitet eftersom andra faktorer, som t.ex. förändring 
i lagstiftning, förändringar i produktionen eller förändrat intresse från allmänheten, också kan 
orsaka förändringar i miljöprestanda (Annandale et al., 2004). Om man inte tar hänsyn till 
sådana förändringar blir det svårt att fastställa att förändringar i miljöprestanda är en 
konsekvens av införandet av miljöledningssystem. Det enklaste sättet att ta hänsyn till andra 
faktorer är troligen att jämföra företag med miljöledningssystem med andra företag. Ett stort 
problem med det andra angreppssättet är att man då enbart mäter miljöprestanda vid ett 
tillfälle och inte mäter förändring över tiden. Eftersom miljöledningssystem syftar till just 
förbättringar över tiden blir ett sådant angreppssätt missvisande. Ett annat problem med det 
andra angreppssättet och även det tredje är att miljöprestandan i företagen före införandet av 
miljöledningssystem sällan är känd. Om det skulle var så att miljöprestandan före certifiering 
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i de företag som inför miljöledningssystem är sämre än genomsnittet3, kan det mycket väl 
vara så att miljöprestandan i de certifierade företagen är sämre även efter certifiering, 
åtminstone under en viss tid. Om det istället skulle vara så att miljöprestandan före certifiering 
i företag med miljöledningssystem är bättre än genomsnittet4 är det naturligt att prestanda 
fortsätter att vara bättre. Detta innebär att om man använder någon av dessa angreppssätt och 
t.ex. skulle finna att certifierade företag förbättrar sig i snabbare takt än företag utan 
miljöledningssystem så går det inte att fastställa om detta beror på systemet eller om de redan 
arbetade med ständiga förbättringar på ett effektivare sätt redan före certifiering.           
 
Övergripande angreppssätt 
Som vi kan se i genomgången av tidigare angreppssätt för att studera effekter av 
miljöledningssystem ovan, behöver metodiken i en ny sådan studie vara väl genomtänkt. Den 
behöver framförallt fokusera på förändring av miljöprestandan över tiden eftersom 
miljöledningssystem är ett verktyg för ständig förbättring och inte säger något om nivån på 
prestanda annat än möjligen att man uppfyller lagstiftningens krav. Vidare måste studien 
inkludera inte bara företag med miljöledningssystem utan även företag utan system som 
jämförelse. Slutligen måste man ta hänsyn till det förbättringsarbete som fanns i företagen 
innan man införde miljöledningssystem. Till detta kommer att en sådan studie, som redan 
konstaterats, bör baseras på mer objektiva miljödata samt genomföras med vedertagna 
vetenskapliga metoder. 
 
För att få tillgång till miljödata som rapporterats med begränsat inslag av subjektivitet har 
miljörapporter som tillståndspliktiga verksamheter årligen enligt lag måste skicka in till sin 
tillsynsmyndighet utnyttjats i denna studie. Miljörapporterna innehåller kvantitativa data i 
form av emissions- och avfallsuppgifter samt andra mer kvalitativa uppgifter om 
villkorsöverträdelser och miljörelaterade incidenter och tillbud. En stor fördel med 
miljörapporter som datakälla är att rapporterna granskas av tillsynsmyndigheter innan 
godkännande vilket innebär hög kvalitet på data. Dock begränsar valet av årliga 
miljörapporter som datakälla studien till att enbart omfatta tillståndspliktiga verksamheter. De 
ej tillståndspliktiga företagen är inte mindre intressant att studera, men tyvärr är det mycket 
svårt att få tillgång till miljörelaterad data från dessa företag eftersom de inte är ålagda att 
rapportera sin miljöprestanda. 
 
Miljörapporter har samlats in från både ISO 14001-certifierade företag och företag utan 
system. Som vi tidigare konstaterat är det en nödvändighet att data samlas in över en viss 
tidsperiod så att förändringar i miljöprestanda kan mätas. Den tidsperioden måste omfatta 
såväl en tidsperiod före som efter införandet av miljöledningssystem. I denna studie har vi 
valt år 2000 som basår och valt att studera förändringen i miljöprestanda över treårsintervaller 
under tidsperioden från 1994 till 2006, d.v.s. 6 år före certifiering och 6 år efter certifiering. 
Anledningen till valet av treårsintervaller är dels att begränsa mängden data att hantera och 
dels att vi gjort bedömningen att årliga förändringar kan vara för små att analysera. I Figur 1 
illustreras schematisk de tidsperioder som legat till grund för statistiska analyser. Det som 

                                                 
3 Dyllick & Hamschmidt (2000) fann, i en studie av schweiziska företag att det var de företag som bäst behövde 
det som införde miljöledningssystem, d.v.s. företag med en miljöprestanda som var sämre än genomsnittet. 
4 I en studie av japanska företag hävdar forskarna att införande av miljöledningssystem är ett symptom av att 
företagen redan har hög miljöprestanda (Welch et al., 2002). Liknande resultat visar en studie av Florida & 
Davison (2001) som fokuserar på tillverkande företag i USA. Här visade det sig att företag med 
miljöledningssystem redan hade infört andra miljörelaterade ledningsverktyg i högre utsträckning än andra 
företag.  Dessutom var företagen med miljöledningssystem generellt sätt mer innovativa än andra företag. 
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legat till grund för analys är inte förbättringstakt5 i sig, utan istället förändringen av 
förbättringstakten före och efter ISO 14001-certifieringen och motsvarande perioder för ej 
certifierade företag. De parametrar som analyserats har först normaliserats mot respektive 
företags produktionstakt, t.ex. förbrukning av el per m3 producerade trävaror. 
Miljörapporterna har den fördelen att företagen måste redovisa även sin produktionstakt i 
rapporterna så som den är beslutat i respektive företags tillstånd. 
      
  

 
Figur 1 Schematisk bild över de tidsperioder över vilka förändringen i miljöprestanda har mätts i certifierade 

och ej certifierade företag (P-6 = miljöprestanda 1994, 6 år före basåret 2000; P-3 = miljöprestanda 
1997, 3 år före basåret 2000; P0 = miljöprestanda basåret 2000; P3 = miljöprestanda 2003, 3 år 
efter basåret 2000; P6 = miljöprestanda 2006, 6 år efter basåret 2000) 

  
 
Förändringen av förbättringstakt har räknats fram för ett antal miljörelaterade parametrar över 
en kort tidsperiod, d.v.s. perioden mellan 1997 och 2003, samt en lång tidsperiod6, d.v.s. 
perioden mellan 1994 och 2006. De tal som har varit föremål för analys är således följande 
om beteckningarna från Figur 1 används: 
 

Förändring av förbättringstakt (kort tidsperiod) = (P0 - P3) – (P-3 - P0) 
 
Förändring av förbättringstakt (lång tidsperiod) = (P0 – P6) – (P-6 - P0) 

 
Anledningen till att analyser gjort på både kort och lång sikt är att tidigare studier visar på 
divergerande resultat när det gäller när i tiden efter införandet som miljöledningssystemen 
visar positiva resultat. Enligt vissa av de studier som rapporterar förbättrad miljöprestanda ser 
man framförallt förbättring tidigt efter införande av systemet. Andra studier rapporterar 
istället att man sett att företagen först måste lära sig att arbeta enligt sina nya rutiner och att 
nyttan av miljöledningssystemen istället visar sig efter några år. 
 
 
 
                                                 
5 Vi använder genomgående i rapporten ordet ”förbättringstakt” för att beskriva förändringen av miljöprestanda 
över en tidsperiod. Detta görs dels för att vi kan förvänta oss en förbättring av prestanda över tiden och dels för 
att underlätta läsning av texten.   
6 De sexårsintervaller som är utgångspunkt för analys kan egentligen inte i detta sammanhang räknas som någon 
lång tidsperiod. Uttrycket ”lång tidsperiod” används ändå för att särskilja analyserna från de analyser som utgår 
från treårsintervallerna.  

1994 1997 2000 2003 2006 

P-6 P-3 P0 P3 P6 

P-3 – P0 P0 – P3 

P-6 – P0 P0 – P6 
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Förändringen av förbättringstakten har räknats fram för följande nio områden: 
 

1. Utsläpp till luft 
2. Utsläpp till vatten 
3. Resursförbrukning 
4. Energiförbrukning 
5. Avfall 
6. Parametrar som ingår i villkor 
7. Parametrar som ej ingår i villkor 
8. Total miljöprestanda 
9. Villkorsöverträdelser och incidenter    

 
Vad som ingår i respektive område finns redovisat i motsvarade avsnitt i resultatavsnittet 
nedan. Orsaken till uppdelningen av område ett till fem är att eventuellt kunna visa om 
miljöledningssystemen visar positiva effekter på vissa typer av miljöaspekter medan de 
eventuellt har begränsad påverkan på andra. Det sjätte området har en viktig funktion i studien 
eftersom de parametrar som ingår i företagens villkor antas vara de parametrar som 
tillståndsgivande myndighet samt tillsynsmyndigheten anser vara av störst miljömässig 
betydelse. Vi har här gjort antagandet att om en positiv förändring sker av förbättringstakten 
gällande de parametrar som finns upptagna i villkoren i ett företags tillståndsbeslut så ökar 
lagefterlevnaden i det företaget. Vi har även gjort antagandet att miljötillsynen i större 
utsträckning fokuserar på parametrar som ingår i företagens villkor än vad den fokuserar på 
det som inte finns i villkoren. Analyser av parametrar som ej ingår i företagens villkor har 
gjorts för att vi separat velat studera om förbättringstakten har förändrats för de parametrar 
som tillsynen inte fokuserar på och som det istället många gånger finns ekonomiska 
incitament för att försöka förbättra. Ett bra exempel är energiförbrukning som sällan finns 
med i villkoren men som det i princip alltid finns ekonomiska skäl att reducera. Det åttonde 
området har tagits med eftersom det här antas vara ett sammanvägt mått på företagets totala 
miljöprestanda. Slutligen har rapporterade villkorsöverträdelser och incidenter analyserats 
dels p.g.a. att det utgör ett alternativt sätt att mäta lagefterlevnad och dels för att det här antas 
vara ett mått på hur arbetet med riskhantering fungerar i företagen.        
 
Statistiska metoder 
Grunden till de analyser som genomförts i studien är jämförelse av två olika grupper av 
företag, en grupp med tillverkande företag som har infört miljöledningssystem och certifierat 
sig under år 2000 och en grupp med tillverkande företag som inte infört miljöledningssystem 
åtminstone inte fram till 2006. Den metod som vi valt i denna studie är ett s.k. t-test med hjälp 
av datorprogrammet Statgraphics Centurion XV. Vi går inte in i detalj på hur t-testet rent 
statistiskt är uppbyggt utan konstaterar här bara att t-testet är en av de vanligaste statistiska 
metoder som används för att jämföra två olika urval från två skilda populationer. Det bör dock 
noteras att för att t-testet ska ha full giltighet måste de urval vi analyserar ha en fördelning 
som är normalfördelad eller åtminstone liknar normalfördelning samt att urvalens varianser 
bör vara lika. Därför har urvalens fördelning testats med hjälp av standardiserad skevhet och 
standardiserad kurtosis. Varianserna har testats med hjälp av ett s.k. F-test, som är ett vanligt 
förekommande test för att jämföra varianser mellan två olika grupper. I vissa fall har 
fördelningen av data visat att extremt stora eller små värden i jämförelse med medelvärdet 
förekommer. Dessa extrema värden gör ofta att fördelningen av data avviker från 
normalfördelning. Ofta kan man misstänka att de extrema värdena beror på mät- eller 
rapporteringsfel. Om sådana extrema värden har hittats vid en analys har ett s.k. Grubb’s test 



 

 10

genomförts för att identifiera om värdena utgör s.k. uteliggare. Även Grubb’s test är beroende 
av att data är normalfördelad för att vara giltigt. 
 
När t-testet används för att testa nollhypoteser, d.v.s. att det inte föreligger någon skillnad i 
medelvärde mellan de båda urvalen, måste man välja en signifikansnivå. Enligt Box et al. 
(1978) förekommer ett antal vedertagna kritiska signifikansnivåer. Om man antar att 
forskarens inställning är ”neutral” före analysen så menar Box et al. att man kan börja 
misstänka kan det finns en skillnad vid 0,20-vivån, att man kan vara smått övertygad vid 0,05-
vivån samt tämligen övertygad vid 0,01-nivån. I andra liknande studier, både inom 
miljöledningsområdet och kvalitetsområdet, använder man vanligen en signifikansnivå på 
0,05. Eftersom en jämförelse med andra studier är av vikt i detta fall har även vi valt att 
genomgående använda signifikansnivån 0,05 i denna studie.   
 
Studerade företag 
Generering av förteckningar samt urval 
Eftersom vi valt att använda miljörapporter i denna studie är vi hänvisade till de 
tillståndspliktiga företagen, men vilka företag är då tillståndspliktiga? Det visade sig tidigt 
efter kontakter med Naturvårdsverket och ett antal länsstyrelser att det inte var helt enkelt att 
svara på den frågan då det visade sig inte finnas något nationellt register över 
tillståndspliktiga företag eller organisationer. Det som däremot finns är förteckningar över 
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter för varje respektive län vid landets 
länsstyrelser.  
 
För att få tillgång till de länsvisa förteckningarna skickades brev ut till samtliga landets 21 
länsstyrelser. Brevet innehöll en begäran om assistans för att få tillgång till en förteckning 
över länets tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. När samtliga förteckningar 
inkommit användes dessa för att skapa en övergripande förteckning över alla tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter i landet. Den övergripande förteckningen, som är i formatet 
Microsoft Excel innehöll 11236 verksamheter, vilket inkluderar företag men också 
kommunala verksamheter som t.ex. vattenreningsverk och värmeverk samt en del 
verksamheter som är mindre intressant för denna studie som t.ex. jordbruksverksamheter och 
vindkraftverk. I förteckningen finns angivet vilken kategori av tillståndsplikt eller 
anmälningsplikt som verksamheter tillhör, d.v.s. A, B eller C-verksamhet. Eftersom vi enbart 
i detta fall är intresserade av A- och B-verksamheter exkluderades C-verksamheter och en ny 
förteckning över enbart tillståndspliktiga verksamheter togs fram. Den nya förteckningen 
innehöll 5605 verksamheter. 
 
Även den nya förteckningen innehöll verksamheter av en typ som inte var särskilt lämpliga att 
studera med tanke på syftet med studien. För att öka möjligheter att kunna se några statistiskt 
verifierbara skillnader mellan miljöcertifierade och ej certifierade verksamheter är det en 
fördel att studera verksamheter med betydande och komplex miljöpåverkan. Det gällde därför 
att göra någon typ av avgränsning för att säkerställa att vi fick med sådana verksamheter vi 
ville ha samtidigt som vi exkluderar sådana där vi inte kan förvänta oss vare sig betydande 
eller komplex miljöpåverkan. Valet blev att studera tillverkande verksamheter där vi kan 
förvänta oss att hitta relativt komplex miljöpåverkan inom områdena utsläpp till vatten och 
luft, resurs- och energiförbrukning samt produktion av avfall och restprodukter samtidigt som 
miljöpåverkan ofta kan anses vara betydande åtminstone från de lite större verksamheterna. 
Enligt dåvarande Svensk näringslivsgrensindelning (SNI2002) utgjorde tillverkande 
verksamheter alla verksamheter med övergripande SNI-kod 15 t.o.m. 37. Efter att alla 
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verksamheter som inte hade SNI-kod mellan 15 och 37 hade exkluderats återstod totalt 2331 
A- eller B-verksamheter. Eftersom det rörde sig om många verksamheter fanns ingen 
möjlighet att kontrollera att verksamheterna verkligen var tillverkande men bara genom att 
studera förteckningen översiktligt upptäcktes att den innehåll ett relativt stort antal 
verksamheter i form av skjutbanor som fått dåvarande SNI-kod 29600 vilket stod för 
”Tillverkning av vapen och ammunition”. Skjutbanor bedömdes inte vara tillverkande varför 
även dessa exkluderades från förteckningen. 
 
Den förteckning som skapats innehöll dock ingen information om huruvida verksamheterna 
vara certifierade enligt ISO 14001. Därför vara vi tvungna att genera en förteckning över 
certifierade verksamheter med SNI-kod mellan 15 och 37. Relativt tillförlitliga uppgifter 
angående certifierade verksamheter finns på hemsidan certifiering.nu, men vi behövde 
tillgång till uppgifter om året för ursprungligt certifiering vilket inte finns tillgängligt via 
certifiering.nu. Därför begärdes hjälp av de ackrediterade certifieringsorganens 
branschorganisation, SWETIC, för att få kontakt med samtliga certifieringsorgan för att få 
tillgång till förteckningar över ISO 14001-certifierade verksamheter. Samtliga 
certifieringsorgan hjälpte till och en förteckning över samtliga certifierade verksamheter 
inklusive ursprungligt certifieringsdatum kunde generas. Undantaget var certifieringsorganet 
DNV som inte kunde leverera certifieringsdatum. De kunde dock inkludera ett löpnummer i 
sina uppgifter som gjorde att det med relativt hög säkerhet gick att ta fram det ursprungliga 
certifieringsåret. 
 
När förteckningen över certifierade verksamheter tagits fram inkluderades uppgifter om 
certifiering i förteckningen över tillståndspliktiga tillverkande verksamheter. Detta var ett 
mödosamt arbete eftersom förteckningen över tillståndspliktiga tillverkande verksamheter 
baseras på geografiskt begränsade verksamheter, t.ex. fabriker som utgör en del av ett företag, 
och förteckningen över certifierade verksamheter baseras på de verksamheter som ingår i 
respektive certifikat7. Dessutom försvårades arbetet av att de båda förteckningarna relativt 
ofta innehöll olika namn eller beteckningar för samma verksamhet. 
 
För att möjliggöra statistiska analyser enligt ovan behövs ett basår som analyserna kan utgå 
ifrån. För att kunna studera så många verksamheter som möjligt och därigenom få så säkra 
resultat så möjligt valdes år 2000 som basår eftersom förteckningen över tillståndspliktiga, 
certifierade och tillverkande verksamheter visade att det var det året som flest sådana 
verksamheter certifierat sig. Ett totalt antal av 130 verksamheter som var tillståndspliktiga, 
tillverkande samt som certifierat sig år 2000 kunde hittas.  
 
Eftersom även andra faktorer än miljöledningssystem påverkar förändringen av 
miljöprestanda i företagen måste resultaten i de certifierade verksamheterna jämföras med 
motsvarande resultat i tillståndspliktiga och tillverkande verksamheter som inte är 
certifierade. Därför gjordes ett slumpmässigt urval av 130 verksamheter ur den totala 
populationen av tillståndspliktiga, tillverkande som valt att inte certifiera sig. 
 
Insamling av miljörapporter 
Efter urvalet av totalt 260 verksamheter påbörjades arbetet med insamling av miljörapporter 
och tillståndsbeslut för dessa verksamheter från åren 1994, 1997, 2000, 2003 och 2006. Brev 
skickades till verksamheternas respektive tillsynsmyndighet (20 länsstyrelser och 82 
kommuner) och kontakter togs direkt med företagen. Påminnelser skickades ut vid två 

                                                 
7 Ett företag kan t.ex. välja att bara ha ett certifikat för ett flertal anläggningar, ett s.k. multi-site certifikat.  
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tillfällen för att öka andelen insamlade miljörapporter. Totalt inkom material för 217 av de 
260 verksamheterna (83 %). Alla 217 verksamheter kunde dock inte ingå i studien av olika 
anledningar. De främsta anledningarna till detta var: 
 

• Tillsynsmyndigheten eller företaget kunde inte hitta tillräckligt många nödvändiga 
dokument. 

• Företaget hade blivit tillståndspliktigt efter år 2000 och miljörapporter fanns därför 
inte att tillgå före år 2000. 

• Företaget var med i studien som ett ej certifierat företag men miljörapporterna visade 
att företaget i själva verket var certifierat. 

• Företaget var med i studien som certifierat år 2000 men miljörapporterna visade att 
förtaget blivit certifierat tidigare än år 2000 (Detta gällde framförallt företag 
certifierade av DNV). 

• Företaget var nedlagt och miljörapporter fanns därför inte att tillgå efter år 2000. 
• Olika delar av företaget har certifierat vid olika tillfällen. 
• Kvaliteten på vissa miljörapporter var för dålig för att kunna användas.      

  
Efter att gallringen av företag som inte kunde tas med i studien genomförts återstod 66 
certifierade företag och 50 företag utan certifikat.  
 
Egenskaper och beskrivande statistik för medverkande företag 
Detaljerad information angående branschtillhörighet, antal anställda och omsättning för 
medverkande certifierade och ej certifierade företag finns i Bilaga 1a respektive Bilaga 1b. 
Nedan i Figur 2 och Tabell 1 illustreras mer övergripande storleken på företagen mätt i antal 
anställda samt skillnaden mellan de både grupperna av företag. Motsvarande uppgifter för 
storleken på företagen mätt i omsättning finns redovisat i Bilaga 2. 

0 1 2 3 4 5
(X 1000,0)

ANST CERT

ANST EJ CERT

 
Figur 2 Boxplot över antalet anställda i urvalen av certifierade och ej certifierade företag (ANST CERT = 

antal anställda i de certifierade företagen, ANST EJ CERT = antal anställda i de ej certifierade 
företagen)    
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Tabell 1 Sammanfattande statistik över urvalen av certifierade och ej certifierade företag   
Parametrar Certifierade företag Ej certifierade företag 
Antal företag* 56 48 
Medelvärde 328,625 69,1042 
Standardavvikelse 646,711 99,2421 
Variationskoefficient 196,793% 143,612% 
Min 11,0 2,0 
Max 4694,0 545,0 
Spännvidd 4683,0 543,0 
Stnd. skewness 17,9473 8,40338 
Stnd. kurtosis 59,714 15,4402 
* I tabellen är antalet företag mindre p.g.a. att uppgifter om antalet anställda inte varit tillgängligt för alla företag 
 
 
Vid en jämförelse mellan certifierade och ej certifierade företag är det önskvärt att de båda 
urvalen har så lika egenskaper så möjligt. Storleken på företagen är en av de viktigaste 
egenskaper som vi måste ta hänsyn till. I Figur 2 ser vi tydligt att vi kan misstänka att 
skillnader mellan medelvärdet av antalet anställda i företagen i de både urvalen föreligger. 
Om vi gör en statistisk jämförelse av medelvärdena av antalet anställda får vi fram att 
konfidensintervallen på 95 % -nivån för antalet anställda i de certifierade och de ej 
certifierade företagen är 328,625 + 173,191 respektive 69,1042 + 28,817. Motsvarande 
konfidensintervall för skillnaden i medelvärde är 259,521 + 187,134. Eftersom det senare 
konfidensintervallen inte innehåller värdet 0 föreligger det en statistisk signifikant skillnad 
mellan medelvärdena, under förutsättning att variansen i de båda urvalen är lika. Skillnaden i 
varians kan kontrolleras med hjälp av ett s.k. F-test vilket i detta fall ger att vi har en 
signifikant skillnad mellan standardavvikelserna. Rent statistiskt bör man alltså vara försiktig 
med att uttala sig om statistisk signifikans. Vidare tillkommer ytterligare osäkerhet eftersom 
både konfidensintervallen och F-testet förutsätter att urvalen kommer från normalfördelande 
data vilket inte är fallet här eftersom värdena för standardiserad skevhet standardiserad 
kurtosis i Tabell 1 ligger utanför värdena -2 och +2. Däremot kan vi, om vi studerar antalet 
anställda rent grafiskt, var relativt säkra på att gruppen av certifierade företag innehåller större 
företag än gruppen med ej certifierade företag mätt i antalet anställda. Detta konstaterande bör 
tas hänsyn till vid alla jämförelser mellan parametrar tagna från de båda urvalen.  
 
Teoretiskt hade skillnaden i företagsstorlek kunnat undvikas om det slumpmässiga urvalet av 
ej certifierade företag hade viktats så att urvalet styrts mot en viss storlek på företag. Ett 
sådant förfarande var dock praktiskt inte möjligt att göra i det här fallet eftersom de 
ursprungliga förteckningarna över tillståndspliktiga verksamheter inte innehöll någon 
information om företagsstorlek. Den ursprungliga populationen av företag var alltför stor för 
att uppgifter om antal anställda och omsättning skulle kunna tas fram. Vi kan dock anta att de 
grundläggande egenskaperna hos de företag som jämförs är likartade eftersom de har en 
verksamhet som klassificeras som tillverkande. De allra flesta av de studerade företagen har 
därför en verksamhet där fysiska resurser i form av olika typer av resurser och material går in 
företaget. Inom företaget sker någon typ av bearbetning vilket ger upphov till miljöpåverkan 
inom områdena resursförbrukning, energiförbrukning, utsläpp till luft, utsläpp till vatten samt 
avfall och restprodukter. Vidare leder bearbetningen till att någon typ av fysik produkt 
produceras. Verksamheten i de tillverkande företagen skiljer sig naturligtvis åt men de 
övergripande egenskaperna antas här vara så pass lika att de kan jämföras med avseende på 
förbättring av miljöprestanda och förändring av tillsynsbehovet. 
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Begränsningar med använda angreppssätt och metoder 
Precis som i alla studier har det angreppssätt och de metoder som används i denna studie sina 
nackdelar och begränsningar. Det är inte på något sätt optimalt att utgå från parametrar som 
redovisas i miljörapporter när man ska försöka hitta förändringar i lagefterlevnad eller 
miljöprestanda, eftersom det inte har gått att påverka vilka parametrar som rapporterats. De 
parametrar som finns med i rapporterna är inte heltäckande utan utgör endast det som 
företaget och tillsynsmyndigheten kommit överens om ska rapporteras. Ofta innehåller 
miljörapporterna bara miljöparametrar som är förknippade med miljöpåverkan som har sitt 
ursprung innanför verksamhetens grindar. Parametrar med miljöpåverkan från företagens 
produkter eller transporter är mycket sällsynta i rapporterna.  
 
Däremot kan vi anta att det som redovisas i rapporterna ger en relativt bra bild över det som 
tillsynsmyndigheten tycker är intressant att löpande bevaka, vilket ger bra möjligheter att 
studera förändring av tillsynsbehov. En nackdel med miljörapporterna är att de i många fall, 
framförallt från tiden före basåret 2000, är av bristande kvalitet i den meningen att de 
uppenbart utelämnar viktiga parametrar. Det gör att många rapporter inte kan tas med i 
studien och antalet observationer som kan användas i de statistiska analyserna minskar, vilket 
får konsekvenser för möjligheten att se signifikanta skillnader. Vidare gör användningen av 
miljörapporter att vi endast kan studera tillståndspliktiga företag, vilket utelämnar en stor 
grupp företag bl. a. många mindre företag.   
 
I studien används förändringen i förbättringstakt gällande parametrar i företagens villkor som 
mått på lagefterlevnad som i sin tur antas vara kopplat till tillsynsbehovet.  Detta sätt att mäta 
har begränsningar som mått på lagefterlevnad bl. a. med tanke på att många krav i den 
svenska miljölagstiftningen inte går att direkt koppla till miljöaspekter med direkt 
miljöpåverkan.    
 
En specifik begränsning med det angreppssätt som används i studien är förknippat med att 
förbättringstakt mäts i procent. När förbättringstakten av en parameter mäts över en tidsperiod 
och parametern under det år man utgår ifrån har värdet noll är det inte möjligt att räkna ut den 
procentuella förändringen. Vid dessa tillfällen har därför alltid förändringen satts till -100 %. 
 
 
Resultat 
 
Resultaten vad gäller jämförelserna mellan förändringarna i förbättringstakt mellan 
certifierade och ej certifierade företag illustreras dels med hjälp av tabeller men även med s.k. 
boxplottar (kallas även lådagram). Diagrammen är ett bra hjälpmedel där statistiskt material 
åskådliggörs med hjälp av en låda som rymmer den mittersta hälften av materialet. Här 
används en variant där materialet sammanfattas med fem värden: medianvärdet, undre och 
övre kvartilen (en fjärdedel av observationerna är mindre än den undre kvartilen och tre 
fjärdedelar är mindre än den övre kvartilen) samt minimum och maximum. Extremvärden 
betraktas som s.k. uteliggare och markeras med egna symboler. I de flesta fall har dock 
uteliggarna tagits bort här eftersom de har bedömts som orimliga och felaktiga p.g.a. mät- 
eller rapporteringsfel.    
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Utsläpp till luft 
Vid analyser av förändringar gällande utsläpp till luft har samtliga rapporterade 
utsläppsparametrar där omgivande luft är mottagare av utsläppen slagits samman till en 
parameter genom att medelvärdet för den procentuella förändringen för alla luftparametrar 
räknats fram. Typiska luftutsläpp är t.ex. lösningsmedel (VOC), stoft, kväveoxider (NOx) och 
svaveldioxid (SO2) men även mer ovanliga parametrar som t.ex. ftalater, isocyanater, styren 
och trikloretylen förekommer. Luftutsläpp som är kopplade till förbrukning av energi har inte 
tagits med i studien om de förbrukande mängderna energi finns angivna eftersom det ofta 
finns ett linjärt samband med förbrukningen och utsläppen. Om luftutsläppen däremot är 
angivna och inte förbrukningen av energi har luftutsläppen tagits med. Undantaget är när 
luftutsläppen är reglerade genom villkor. I sådana fall har luftutsläppen alltid tagits med som 
parametrar i studien. Parametrar som enbart är uttryckta som koncentrationer, t.ex. mg/l eller 
mg/m3 har inte normaliserats mot produktionstakten eftersom dessa värden är oberoende av 
hur mycket som produceras. Om en parameter står utryckt med ”<” (mindre än) före värdet, 
har halva värdet används vid beräkning av förändringen på samma sätt som tillståndspliktiga 
företag gör när de räknar ut totalmängder i sina årliga miljörapporter.  
 
Eftersom vi här vill göra en jämförande statistisk analys av förändringen av förbättringstakten 
gällande utsläpp till luft mellan certifierade och ej certifierade företag har vi ställt upp 
följande nollhypotes samt alternativ hypotes som vi har prövat för perioderna 1997-2003 och 
1994-2006: 
 

H0 (luft) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande utsläpp till luft för certifierade företag skiljer sig inte från 
motsvarande förändring för ej certifierade företag  

HALT (luft) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande utsläpp till luft för certifierade företag skiljer sig 
signifikant från motsvarande förändring för ej certifierade företag 

 
1997-2003 
Långt ifrån alla företag rapporterar luftutsläpp under perioden 1997-2003. Ungefär hälften av 
företagen har parametrar så att de kan tas med i denna analys (Se Tabell 2), vilket minskar 
möjligheten till att se små skillnader vid en jämförande analys. Vi kontrollerar hypoteserna 
ovan genom att genomföra ett t-test och ta fram tillhörande konfidensintervall. Vid ett första t-
test av samtliga observationer av utsläpp till luft hittar vi att observationerna gällande utsläpp 
till luft från de certifierade företagen har en fördelning som inte liknar normalfördelning, 
vilket är problematiskt eftersom det starkt påverkar giltigheten hos t-testet. Därför har 
Grubb’s test genomförts för att identifiera de potentiella uteliggare som påverkar fördelningen 
av observationerna. De uteliggare som identifierats har tagits bort och ett nytt t-test har 
genomförts. Resultatet av det t-testet illustreras i Figur 3 och Tabell 2. 
 
I Tabell 2 kan vi se på värdena för standardiserad skevhet och kurtosis att de ligger väl inom 
intervallet -2 till +2, vilket visar att de studerade observationerna kan betraktas som 
normalfördelade. Vi kan alltså vara relativt säkra på t-testets giltighet i detta fall. I Tabell 2 
ser vi att medelvärdet för förbättringstakten minskar med ca 43 % för de certifierade företagen 
medan det ökar med ca 6 % för de ej certifierade företagen.    
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Figur 3 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande utsläpp till luft mellan perioderna 1997-2000 

och 2000-2003 (LUFT CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, LUFT EJ CERT 3 UU = ej 
certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 2   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande utsläpp till luft mellan 

perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter LUFT CERT 3 

UU 
LUFT EJ CERT 3

Antal 35 23 
Medelvärde -43,0951 6,01174 
Standardavvikelse 146,857 66,7815 
Variationskoefficient -340,773% 1110,85% 
Min -382,03 -112,11 
Max 334,39 156,7 
Spännvidd 716,42 268,81 
Stnd. skevhet 0,312825 0,335931 
Stnd. kurtosis 1,26509 -0,0707545 

 
 
Det genomförda t-testet ger ett värde på t = -1,50148 och ett värde på P = 0,13885 under 
förutsättning att variansen är lika i de båda urvalen av företag. Eftersom P-värdet är större än 
det värde på α som vi bestämt oss för att använda, dvs α = 0,05, kan vi inte förkasta 
nollhypotesen. Vi ser jämförelsen kanske ännu tydligare om vi studerar konfidensintervallen 
för de båda medelvärdena och konfidensintervallet för skillnaden mellan medelvärdena, vilka 
redovisas nedan.  
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till luft för certifierade företag: 
 -43,0951 +/- 50,4471   [-93,5422; 7,35195] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till luft för ej certifierade företag: 
6,01174 +/- 28,8785   [-22,8668; 34,8903] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
 -49,1069 +/- 65,5176   [-114,624; 16,4107] 
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Vi kan se i konfidensintervallen för medelvärdet av förändringen av förbättringstakten i både 
certifierade och ej certifierade företag att de båda innehåller värdet noll, vilket gör att vi inte 
på 95 % konfidensnivå kan säga att det föreligger någon skillnad i förbättringstakt för vare sig 
certifierade eller ej certifiera företag. Eftersom konfidensintervallet för skillnaden mellan 
medelvärdena även det innehåller värdet noll kan vi precis som ovan konstatera att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Det bör dock påpekas att resultaten från t-testet och 
konfidensintervallen förutsätter att varianserna är lika i de båda urvalen som jämförs. I detta 
fall ger ett s.k. F-test att det finns en statistik signifikant skillnad mellan varianserna, vilket vi 
bör ha i åtanke vid tolkning av resultaten. 
 
1994-2006 
Färre företag rapporterar tillförlitliga uppgifter gällande utsläpp till luft under hela perioden 
1994-2006 jämfört med perioden 1997-2003 (Se Tabell 3). Framförallt är antalet ej 
certifierade företag lågt vilket avsevärt påverkar möjligheten att se skillnader i förändring av 
förbättringstakt. Vi kontrollerar hypoteserna ovan för perioden 1994-2006 genom ett t-test 
och tillhörande konfidensintervall. Precis som för perioden 1997-2000 ger ett första t-test att 
observationerna gällande utsläpp till luft från de certifierade företagen har en fördelning som 
inte liknar normalfördelning. Potentiella uteliggare har identifierats med Grubbs’s test och 
efter att samtliga potentiella uteliggare tagits bort genomfördes ett nytt t-test. Resultatet av t-
testet illustreras i Figur 4 och Tabell 3. 
 
Tre av fyra värden för standardiserad skevhet och kurtosis att ligger väl inom intervallet -2 till 
+2, medan ett av värdena för skevhet ligger nära den undre gränsen. Vi bör ändå kunna 
betrakta de studerade observationerna som normalfördelade. I Tabell 3 ser vi att medelvärdet 
för förbättringstakten minskar med ca 26 % för de certifierade företagen medan det ökar med 
ca 15 % för de ej certifierade företagen. t-testet ger ett värde på t = -1,49557 och ett värde på 
P = 0,142244 och är giltigt under förutsättning att variansen betraktas som lika. P-värdet är 
större än α = 0,05, vilket gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Tillhörande 
konfidensintervall redovisas nedan. 
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till luft för certifierade företag: 
-26,0703 +/- 31,4586   [-57,529; 5,38826] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till luft för ej certifierade företag: 
14,9593 +/- 51,4838   [-36,5245; 66,4431] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
 -41,0297 +/- 55,3646   [-96,3943; 14,335] 

 
Vi kan se att de båda övre konfidensintervallen innehåller värdet noll, och vi kan därför 
fastställa på 95 % konfidensnivå att det inte föreligger någon skillnad i förbättringstakt för 
vare sig certifierade eller ej certifiera företag. Konfidensintervallet för skillnaden mellan 
medelvärdena innehåller även det värdet noll och vi kan även här konstatera att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Som tidigare gäller resultaten under förutsättning att varianserna är 
lika. Ett F-test i detta fall ger att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan 
varianserna, vilket innebär att vi kan vara tämligen säkra på att t-testet har full giltighet.  
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Figur 4 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande utsläpp till luft mellan perioderna 1994-2000 

och 2000-2006 (LUFT CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, LUFT EJ CERT 6 UU = ej 
certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 3   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande utsläpp till luft mellan 

perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter LUFT CERT 6 

UU 
LUFT EJ CERT 6

Antal 29 15 
Medelvärde -26,0703 14,9593 
Standardavvikelse 82,703 92,9675 
Variationskoefficient -317,23% 621,468% 
Min -224,97 -102,33 
Max 95,7 167,67 
Spännvidd 320,67 270,0 
Stnd. skevhet -1,78054 0,40293 
Stnd. kurtosis 0,112581 -0,841671 

 
 
Utsläpp till vatten 
Analyserna vad gäller utsläpp till luft har gjorts på samma sätt som för utsläpp till luft, d.v.s. 
samtliga rapporterade utsläppsparametrar där olika vattenrecipienter är mottagare av 
utsläppen har slagits samman genom att medelvärdet för den procentuella förändringen för 
alla vattenparametrar räknats fram. Vanliga typer av utsläpp är t.ex. bly, nickel, kadmium, 
zink, BOD, suspenderande ämnen, kväve, fosfor och olika parametrar för att mäta oljeutsläpp 
som t.ex. opolära alifatiska kolväten. Så långt det har varit möjligt har totalutsläpp över hela 
året används i analyserna men när detta inte varit möjligt har koncentrationer, t.ex. mg/l 
använts istället. Liksom för utsläpp till luft har dessa värden inte normaliserats mot 
produktionstakt eftersom dessa värden är oberoende av hur mycket som produceras. 
Utsläppsvärdena är ofta angivna som ”<” (mindre än) och då har halva värdet använts vid 
analyserna. 
 
En jämförande statistisk analys av förändringar av förbättringstakt gällande utsläpp till vatten 
mellan certifierade och ej certifierade företag ger oss följande nollhypotes samt alternativ 
hypotes som är prövade för perioderna 1997-2003 och 1994-2006: 
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H0 (vatten) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande utsläpp till vatten för certifierade företag skiljer sig inte 
från motsvarande förändring för ej certifierade företag  

HALT (vatten) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande utsläpp till vatten för certifierade företag skiljer sig 
signifikant från motsvarande förändring för ej certifierade företag 

  
1997-2003 
Liksom för utsläpp till luft är det ungefär hälften av de medverkande företagen som 
rapporterar någon typ av utsläpp till vatten. Som tidigare prövar vi nollhypotesen genom att 
göra ett t-test och ta fram 95 % konfidensintervall. De första resultaten visar att 
observationerna både gällande certifierade och ej certifierade företag inte har en fördelning 
som liknar normalfördelning, vilket, som kommenterats tidigare, påverkar testernas giltighet. 
Grubb’s test har genomförts för att identifiera potentiella uteliggare. Samtliga uteliggare som 
testet påvisar har tagits bort och ett nytt t-test har genomförts, vilket illustreras i Figur 5 och 
Tabell 4.    
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Figur 5 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande utsläpp till vatten  mellan perioderna 1997-

2000 och 2000-2003 (VATTEN CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, VATTEN EJ 
CERT 3 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 4   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande utsläpp till vatten  mellan 

perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter VATTEN CERT 3 

UU 
VATTEN EJ 
CERT 3 UU 

Antal 30 25 
Medelvärde -5,438 13,0568 
Standardavvikelse 80,5191 97,1457 
Variationskoefficient -1480,68% 744,024% 
Min -156,76 -208,49 
Max 207,56 295,38 
Spännvidd 364,32 503,87 
Stnd. skevhet 1,5275 1,34426 
Stnd. kurtosis 1,85939 2,51316 
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I Tabell 4 ser vi att ett av värdena för standardiserad kurtosis ligger utanför intervallet -2 till 
+2, men värdet ligger dock relativt nära +2. De andra värdena ligger innanför intervallet och 
vi kan därför betrakta observationerna som normalfördelade. Medelvärdet för 
förbättringstakten minskar med ca 5 % för de certifierade företagen medan det ökar med ca 13 
% för de ej certifierade företagen. Under antagandet att varianserna av de båda urvalet av 
företag är lika gäller att t = -0,772269 och P = 0,443386. P-värdet är betydligt större än α = 
0,05, och vi kan följaktligen inte förkasta nollhypotesen. Vi ser samma sak om vi studerar de 
nedersta av de tre konfidensintervallen nedan eftersom intervallet inte innehåller värdet 0. 
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till vatten för certifierade 
företag: 
-5,438 + 30,0664   [-35,5044; 24,6284] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till vatten för ej certifierade 
företag: 
13,0568 +/- 40,0999   [-27,0431; 53,1567] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
 -18,4948 +/- 48,035   [-66,5298; 29,5402] 

 
De två övre intervallen ger oss information som visar att det på 95 % konfidensnivå inte är 
någon skillnad i förbättringstakt för vare sig certifierade eller ej certifierade företag. Ett F-test 
visar att det inte finns någon signifikant skillnad på 95 % konfidensnivå mellan de båda 
urvalens varianser, vilket ger oss information om att t-testet är giltigt i detta fall.   
 
1994-2006 
Det insamlade materialet i studien ger oss relativt få användbara observationer för utsläpp till 
vatten för perioden 1994-2006, speciellt när det gäller ej certifierade företag. Vi kan därför 
förvänta oss att det kan vara svårt att se några skillnader mellan de båda grupperna av företag. 
Vi prövar ändå skillnader i förbättringstakt med ett t-test och konfidensintervall. 
 
Det första t-testet med samtliga observationer visar att vi kan misstänka ett flertal uteliggare. 
Grubb’s test ger oss rätt i våra misstankar och efter att uteliggarna tagits bort genomfördes ett 
nytt t-test vars resultat visas i Figur 6 och Tabell 5. Värdena för standardiserad skevhet och 
kurtosis visar att fördelningen stämmer väl med normalfördelning. Både medelvärdet för 
förändringen av förbättringstakten för såväl certifierade som ej certifierade företag är positiva 
(ca 10 % för certifierade företag och ca 5 % för ej certifierade företag) men de ligger så nära 
varandra att vi strakt kan misstänka att det inte föreligger någon skillnad. Våra misstankar 
bekräftas om vi studerar konfidensintervallet nedan och resultatet av t-testet. 
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till vatten för certifierade 
företag: 
10,2867 +/- 26,1283   [-15,8416; 36,4149] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande utsläpp till vatten för ej certifierade 
företag:  
4,52143 +/- 77,7774   [-73,256; 82,2988] 
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95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena under 
förutsättning att varianserna är lika: 
5,76524 +/- 63,0459   [-57,2806; 68,8111] 
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Figur 6 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande utsläpp till vatten mellan perioderna 1994-

2000 och 2000-2006 (VATTEN CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, VATTEN EJ 
CERT 6 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 5   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande utsläpp till vatten mellan 

perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter VATTEN CERT 6 

UU 
VATTEN EJ 
CERT 6 UU 

Antal 27 14 
Medelvärde 10,2867 4,52143 
Standardavvikelse 66,0492 134,707 
Variationskoefficient 642,086% 2979,29% 
Min -83,63 -215,77 
Max 153,73 261,2 
Spännvidd 237,36 476,97 
Stnd. skevhet 1,081 0,304908 
Stnd. kurtosis -0,640442 -0,218033 
 
 
Värdena från t-testet är t = 0,184966 och P = 0,854215, vilket gör oss relativt säkra på att vi 
inte kan förkasta nollhypotesen. I konfidensintervallet för skillnaderna mellan medelvärdena 
ser vi att värdet 0 ligger nära mitten av intervallet och vi ser även här tydligt att någon 
skillnad inte föreligger. Dock finns frågetecken kring t-testets giltighet eftersom ett F-test 
visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan medelvärdena av de båda urvalens 
varianser. Konfidensintervallen för medelvärdet av förändringen av förbättringstakten för 
certifierade företag liksom motsvarande intervall för ej certifierade företag visar att vi inte kan 
fastställa någon förändring av förbättringstakten för varken certifierade eller ej certifierade 
företag på 95 % konfidensnivå. 
 
Resursförbrukning 
Resursförbrukning har inte varit helt oproblematiskt att mäta genom att använda sig av 
miljörapporter, vilket mest beror på att olika typer av resurser väldigt sällan ingår i företagens 
tillstånd och därför sällan finns med i rapporterna. Tre parametrar finns dock relativt ofta med 
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i rapporterna: kemikalieförbrukning, vattenförbrukning och förbrukning av drivmedel (främst 
diesel) till interna transporter. Medelvärdet av förändringen av förbättringstakten för dessa tre 
parametrar har räknats fram och används i analyserna inom området resursförbrukning. Det 
bör nämnas här att det är den totala kemikalieförbrukningen som har ingått i analyserna och 
inte bara kemikalier som finns medtagna på begränsningslistor. Det är inte självklart att en 
ökning av kemikalieförbrukningen alltid är sämre ur miljösynpunkt, p.g.a. att det ofta är 
kemikaliernas egenskaper och inte dess mängd som är avgörande för dess miljöpåverkan. I 
denna studie har vi dock bortsett från detta och gör antagandet att en minskning av 
kemikalieförbrukningen generellt är miljömässigt bra.  
 
Utgångspunkten för en jämförande analys av förändringen av förbättringstakten gällande 
resursförbrukning mellan certifierade och ej certifierade företag är följande nollhypotes samt 
alternativ hypotes som vi prövar för perioderna 1997-2003 och 1994-2006: 
 

H0 (resurser) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande resursförbrukning för certifierade företag skiljer sig inte 
från motsvarande förändring för ej certifierade företag  

HALT (resurser) = medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakten gällande resursförbrukningen för certifierade 
företag skiljer sig signifikant från motsvarande förändring för ej 
certifierade företag 

 
1997-2003 
Ungefär hälften av förtagen i urvalen rapporterar någon av de tre typerna av resursförbrukning 
som används för analys i denna studie, vilket som tidigare får konsekvenser för vad man kan 
se vid en statistisk analys. Ett första t-test visade misstänkta uteliggare och efter att ha 
identifierat dem och tagit bort dem med hjälp av Grubb’s test gjordes ett nytt t-test, vars 
resultat redovisas i Figur 7, Tabell 6 och i texten nedan.  
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Figur 7 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande resursförbrukning mellan perioderna 1997-

2000 och 2000-2003 (RESURSER CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, RESURSER EJ 
CERT 3 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 
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Tabell 6   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande resursförbrukning mellan 
perioderna 1997-2000 och 2000-2003 

Parameter RESURSER 
CERT 3 UU 

RESURSER EJ 
CERT 3 UU 

Antal 31 23 
Medelvärde 11,1758 1,28478 
Standardavvikelse 49,7625 52,2406 
Variationskoefficient 445,27% 4066,11% 
Min -142,08 -105,59 
Max 137,17 119,22 
Spännvidd 279,25 224,81 
Stnd. skevhet -0,893607 -0,00145396 
Stnd. kurtosis 2,82283 0,204296 
 
 
Värdera för standardiserad skevhet och kurtosis för de ej certifierade företagen visar att 
fördelningen för dessa observationer är att likställa med normalfördelning. Observationerna 
från de certifierade företagen uppvisar inte samma fördelning, utan här ligger värdet för 
standardiserad kurtosis utanför intervallet -2 till +2, dock inte så långt att det borde påverka 
möjligheten att tolka analyserna alltför mycket. I Tabell 6 ser vi att medelvärdet för 
förbättringstakten ökar med ca 11 % för de certifierade företagen och att motsvarade värde för 
de ej certifierade företagen är ca 1 %. t-testet ger värdena t = 0,707141 och P = 0,482636. 
Dessa värden tillsammans med konfidensintervallen nedan ger oss inga skäl att förkasta 
nollhypotesen. 
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande resursförbrukning för certifierade 
företag: 
11,1758 +/- 18,2531   [-7,07725; 29,4289] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande resursförbrukning för ej certifierade 
företag:  
1,28478 +/- 22,5906   [-21,3058; 23,8754] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
9,89102 +/- 28,0677   [-18,1767; 37,9587] 

   
Även om medelvärdet föranleder oss att tro att förbättringstakten ökar åtminstone för de 
certifierade företagen, är variansen för stor för att vi ska våga uttala oss om att det faktiskt är 
så. De båda övre konfidensintervallen ovan innehåller inte värdet 0, och vi kan därför inte på 
95 % konfidensnivå säga att förbättringstakten förändras i någon av de båda 
företagsgrupperna. Ett F-test visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
varianserna i de båda urvalen och genomförda test är alltså giltiga.   
 
1994-2006 
Endast ca en tredjedel av företagen i urvalen rapporterar någon eller flera parametrar inom 
resursförbrukning under hela perioden 1994-2006. Trots den lilla mängden observationer har 
t-test genomförts. När det gäller de ej certifierade företagen visade Grubb’s test att inga 
uteliggare behövde tas bort från materialet. Samma test visade dock att några tveksamma 
värden behövde tas bort från urvalet av certifierade företag för att fördelningen skulle närma 
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sig normalfördelning. Resultatet av t-testet utan uteliggare ser vi i Figur 8, Tabell 7 och i 
texten nedan.  
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Figur 8 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande resursförbrukning mellan perioderna 1994-

2000 och 2000-2006 (RESURSER CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, RESURSER EJ 
CERT 6 = ej certifierade företag) 

 
Tabell 7   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande resursförbrukning mellan 

perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter RESURSER 

CERT 6 UU 
RESURSER EJ 
CERT 6 

Antal 20 15 
Medelvärde 3,524 5,28933 
Standardavvikelse 50,1653 55,3244 
Variationskoefficient 1423,53% 1045,96% 
Min -79,95 -89,55 
Max 113,68 119,22 
Spännvidd 193,63 208,77 
Stnd. skevhet 0,882206 0,533179 
Stnd. kurtosis -0,263639 -0,144877 
 
 
Värdena för standardiserad skevhet och kurtosis ger oss ingen anledning att tvivla på att 
fördelningarna är normalfördelade eller att de åtminstone ligger väldigt nära 
normalfördelning. Medelvärdet för förbättringstakten ökar några procent både för de 
certifierade och för de ej certifierade företagen, men ökningen är ungefär lika i de båda 
grupperna av företag. Ett t-test ger t = -0,0986028 och P = 0,92205, vilket tillsammans med 
konfidensintervallen nedan inte ger oss någon anledning att tro att det föreligger någon 
skillnad i medelvärde vad gäller förändring av förbättringstakt. Nollhypotesen verkar således 
gälla. 
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande resursförbrukning för certifierade 
företag: 
3,524 +/- 23,4781   [-19,9541; 27,0021] 
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95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande resursförbrukning för ej certifierade 
företag:  
5,28933 +/- 30,6377   [-25,3484; 35,927] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
-1,76533 +/- 36,425   [-38,1903; 34,6597] 

   
Vi ser även i de två övre konfidensintervallen att medelvärdena avseende förändringen av 
förbättringstakt för både certifierade och de ej certifierade företagen ligger nära noll och att 
värdet 0 inte alls är nära att inte finnas med i intervallet, vilket leder oss till slutsatsen att 
förbättringstakten i de båda företagsgrupperna är oförändrad från perioden 1994-2000 till 
perioden 2000-2006. Vi ser i Tabell 7 att varianserna ser relativt lika ut och ett F-test visar 
också att det inte finns någon signifikant skillnad i storleken på varianserna, vilket inte ger oss 
någon anledning att tvivla på resultatet av t-testet.      
 
Energiförbrukning 
Vid analyser av förändring av förbättringstakt inom området energiförbrukning har 
förändringen räknas inte ut för alla energirelaterade parametrar som anges i miljörapporterna. 
Istället används endast parametrarna elförbrukning, förbrukning av fossila bränslen och total 
energiförbrukning. De värden som har varit föremål för analys är en sammanslagning av 
dessa tre parametrar genom att medelvärdet av den procentuella förändringen för de tre 
parametrarna räknats fram. Parametern förbrukning av fossila bränslen består ofta enbart av 
förbrukning av eldningsolja men kan i vissa fall vara en sammanslagning av flera fossila 
bränslen som olja, gasol och naturgas. I sådana fall har energivärdet i de olika bränslena 
räknats fram för att sedan adderas. Parametrar som är relaterade till förnyelsebara energikällor 
tas inte med som enskilda parametrar eftersom en ökning av användandet av förnyelsebara 
energikällor ofta kan räknas som en förbättring. Dessa parametrar tas dock med indirekt 
genom att parametern total energiförbrukning tas med eftersom att det kan antas att en 
minskning av den totala energianvändningen är positivt ur miljösynpunkt även om delar av 
energianvändningen kommer från förnyelsebara källor. Om någon energiparameter inom ett 
företag är okänd har dock inte den totala energiförbrukningen tagits med som parameter. 
Generellt är det så att oljeförbrukning är den vanligaste parametern företagen rapporterar 
medan elförbrukningen är mindre vanlig framförallt före basåret 2000. I många fall redogör 
företagen inte för sin förbrukning av förnyelsebara energikällor, som ofta utgörs av egna 
restprodukter i form av träspill, bark eller spån.  
 
Vi har utgått från följande nollhypotes samt alternativ hypotes när vi gjort analyser för att 
statistiskt jämföra förändringen av förbättringstakten gällande resursförbrukning mellan 
certifierade och ej certifierade företag för perioderna 1997-2003 och 1994-2006: 
 

H0 (energi) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande energiförbrukning för certifierade företag skiljer sig inte 
från motsvarande förändring för ej certifierade företag  

HALT (energi) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande energiförbrukning för certifierade företag skiljer sig 
signifikant från motsvarande förändring för ej certifierade företag 
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1997-2003 
Jämfört med de tidigare analyserade områdena rapporterar betydligt fler företag (ca två 
tredjedelar) om en eller flera av de parametrar vi utgår från vid analys av 
energiförbrukningen. Det är ganska naturligt eftersom alla företag förbrukar energi i någon 
form medan inte alla har t.ex. utsläpp till luft eller vatten. Vi prövar även här hypoteserna 
genom t-test. Ett första test gav att det troligen förekommer uteliggare i urvalet av certifierade 
företag vilket också Grubb’s test indikerar. Ett nytt t-test genomfördes efter att uteliggarna 
tagits bort och resultatet ser vi i Figur 9, Tabell 8 och i texten nedan. 
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Figur 9 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande energiförbrukning mellan perioderna 1997-

2000 och 2000-2003 (ENERGI CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, ENERGI EJ 
CERT 3 = ej certifierade företag) 

 
Tabell 8   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande energiförbrukning mellan 

perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter ENERGI CERT 3 

UU 
ENERGI EJ 
CERT 3 

Antal 43 27 
Medelvärde -1,12953 -21,8456 
Standardavvikelse 36,4078 67,9712 
Variationskoefficient -3223,26% -311,144% 
Min -64,78 -187,11 
Max 89,94 123,88 
Spännvidd 154,72 310,99 
Stnd. skevhet 2,10266 -1,17428 
Stnd. kurtosis 1,1184 0,954961 
 
 
Ett av värdena för standardiserad skevhet ligger nära intervallsgränsen +2, men ändå så nära 
att vi troligen har en fördelning som vi kan betrakta som normalfördelad. Medelvärdet för 
förändringen av förbättringstakten är ca -1 % för de certifierade företagen medan motsvarade 
medelvärde för de ej certifierade företagen är ca -22 %. Liksom tidigare är dock varianserna 
stora. Det genomförda t-testet ger värdena P = 1,6593 och P = 0,10166, vilket gör att vi inte 
heller här kan förkasta nollhypotesen. Det relativt låga P-värdet och konfidensintervallen 
nedan ger oss ändå anledning att ytterligare kommentera resultatet. 
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95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av förbättringstakt 
gällande energiförbrukning för certifierade företag: 
-1,12953 +/- 11,2047   [-12,3342; 10,0752] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av förbättringstakt 
gällande energiförbrukning för ej certifierade företag:  
-21,8456 +/- 26,8886   [-48,7341; 5,043] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
20,716 +/- 24,913   [-4,19701; 45,6291] 

  
De båda övre konfidensintervallet innehåller inte värdet noll, vilket gör att vi inte på 95 % 
konfidensnivå kan säga att det föreligger någon skillnad i förbättringstakt för vare sig de 
certifierade eller de ej certifierade företagen. Vi kan dock se i intervallet för de ej certifierade 
företagen att intervallet kraftigt är förskjutet åt den negativa sidan, vilket kan indikera att 
förbättringstakten minskar för dessa företag. På samma sätt kan vi resonera när det gäller 
konfidensintervallet för skillnaden mellan medelvärdena. Här ligger förskjutningen åt den 
positiva sidan vilket kan indikera att de certifierade företagen uppvisar en mindre försämring i 
förbättringstakt när det gäller energiförbrukningen än de ej certifierade företagen. Det bör 
dock noteras att t-testet inte har full giltighet i detta fall eftersom ett F-test visar att det finns 
en statistisk skillnad mellan varianserna i de båda urvalen av företag. Det är främst de ej 
certifierade företagen som uppvisar stor variation, vilket vi tydligt ser i Figur 9.    
 
1994-2006 
När det gäller energiförbrukningen är det svårare att se skillnader mellan de båda grupperna 
av företag under perioden 1994-2006 eftersom ett relativt litet antal ej certifierade företag 
rapporterar energirelaterade parametrar år 1994. Vi prövar hypoteserna ovan med ett t-test 
efter att uteliggare identifierats med Grubb’s test i båda urvalen av företag. Resultatet av t-
testet ser vi i Figur 10, Tabell 9 och i texten nedan. 
 
Samtliga värden för standardiserad skevhet och kurtosis ligger inom intervallet -2 till +2, och 
vi kan därför anta att observationerna i båda urvalen kan betraktas som normalfördelade. Vi 
ser i Tabell 9 att medelvärdet för förändring av förbättringstakten indikerar en liten minskning 
för både certifierade (ca 6 %) och ej certifierade företag (12 %). Förändringarna ligger nära 
varandra och värdena från t-testet, t = 0,344847 och P = 0,731549, gör att vi inte är nära att 
förkasta nollhypotesen. Det nedersta av de tre konfidensintervallen nedan visar samma sak på 
ett tydligt sätt i och med att värdet 0 ligger nära mitten i intervallet 
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande energiförbrukning för certifierade 
företag: 
-5,858 +/- 15,78   [-21,638; 9,92202] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande energiförbrukning för ej certifierade 
företag:  
-11,6806 +/- 39,1564   [-50,8371; 27,4758] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
5,82263 +/- 33,8518   [-28,0292; 39,6744]      
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Det går inte heller att fastställa att det föreligger någon minskning av förbättringstakt för 
någon av de båda grupperna av företag eftersom värdet 0 även här ligger väl inom de båda 
övre konfidensintervallen ovan. Resultaten är dock tveksamma eftersom ett F-test visar att 
varianserna mest troligt inte är lika och t-testet giltighet är därför tvivelaktig.  
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Figur 10 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande energiförbrukning mellan perioderna 1994-

2000 och 2000-2006 (ENERGI CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, ENERGI EJ 
CERT 6 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 9   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande energiförbrukning mellan 

perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter ENERGI CERT 6 

UU 
ENERGI EJ 
CERT 6 UU 

Antal 40 16 
Medelvärde -5,858 -11,6806 
Standardavvikelse 49,3409 73,483 
Variationskoefficient -842,282% -629,102% 
Min -133,77 -157,42 
Max 120,09 76,37 
Spännvidd 253,86 233,79 
Stnd. skevhet -0,969695 -1,54335 
Stnd. kurtosis 1,44716 0,058214 
 
 
Avfall 
Avfallsrelaterade parametrar har hanterats på liknande sätt som energirelaterade parametrar. I 
analyserna har parametrarna farligt avfall, avfall till deponering samt totala avfallsmängder 
använts. De värden som har varit föremål för analys är en sammanslagning av dessa tre 
parametrar genom att medelvärdet av den procentuella förändringen för de tre parametrarna 
räknats fram. En ökning av avfall som går till återanvändning, återvinning, kompostering eller 
förbränning kan ofta räknas som en förbättring varför sådana parametrar inte kan användas 
direkt. De har dock tagits med indirekt genom att den totala avfallsmängden tagits med som 
parameter eftersom det kan antas att en minskning av de totala avfallsmängderna är positivt ur 
miljösynpunkt. De totala avfallsmängderna har enbart använts som parameter i de företag där 
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mängderna av samtliga avfallsslag är kända. Byggavfall har inte tagits med i studien eftersom 
det inte kan kopplas ihop med produktionstakten i respektive företag.  
 
Avfallsparameter är relativt svårt att hantera med det använda sättet att mäta miljöprestanda 
av främst två skäl. För det första framgår det inte alltid av miljörapporterna hur vissa avfall 
omhändertas. Det hade varit önskvärt att dela in avfall i områdena deponering, förbränning, 
återvinning, återanvändning eftersom detta är det gängse sättet att dela in avfall i. Eftersom 
omhändertagandet ofta inte anges är det inte möjligt att göra denna indelning, utan ett flertal 
avfallsparametrarna måste därför slås ihop till de tre parametrarna farligt avfall, avfall till 
deponeras samt totala avfallsmängder. För det andra anges avfallsmängder ofta i olika enheter 
över de studerade åren. Vanligt förekommande är att avfall anges i volym åren 1994 och 1997 
och i vikt åren 2000, 2003 och 2006, vilket gör att dessa parametrar inte kan användas i 
studien.  
 
De analyser som har gjorts för att jämföra förändringen av förbättringstakt gällande 
produktion av avfall mellan certifierade och ej certifierade företag utgår från följande 
nollhypotes samt alternativ hypotes som har prövats för perioderna 1997-2003 och 1994-
2006:  
 

H0 (avfall) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande producerad mängd avfall för certifierade företag skiljer 
sig inte från motsvarande förändring för ej certifierade företag  

HALT (avfall) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande producerad mängd avfall för certifierade företag skiljer 
sig signifikant från motsvarande förändring för ej certifierade 
företag 

 
1997-2003 
Trots att problem med att tolka miljörapporterna avseende hur olika avfallstyper omhändertas 
samt att många företag gått från att mäta avfallsmängder i volymenheter till att mäta i 
viktenheter under perioden 1997 till 2003, är mängden observationer som vi har kunnat 
använda vid analyserna större än för de andra områdena. Även här prövar vi om vi kan 
förkasta nollhypotesen ovan med hjälp av ett t-test med tillhörande konfidensintervall. Ett 
första t-test ger ett antal misstänkta uteliggare som bekräftas vara uteliggare med Grubb’s test. 
De misstänka uteliggarna har tagits bort och ett nytt t-test genomförts vilket redovisas i Figur 
11, Tabell 10 och i texten nedan.  
 
Analyserna för att kontrollera om observationerna i de båda urvalen kan antas vara 
normalfördelade ger oss ingen anledning att tvivla på att fördelningarna kan betraktas som 
normalfördelade eftersom samtliga fyra värden ligger inom giltighetsintervallen för 
standardiserad skevhet och kurtosis. Ett t-test bör alltså vara giltigt åtminstone med avseende 
på fördelningen av data. I Tabell 10 framgår att medelvärdet för förändringen av 
förbättringstakten är ca 15 % för certifierade företag och ca 34 % för ej certifierade företag, 
vilket ger oss anledning att misstänka att de ej certifierade företagen uppvisar en större ökning 
av sin förbättringstakt än de certifierade företagen. Värdena varierar dock mycket för både 
företagsgrupperna och t-testet med värdena t = -0,735643 och P = 0,463883 tillsammans med 
det nedre av de tre konfidensintervallen nedan visar att vi inte är nära att kunna säga att det 
finns en signifikant skillnad mellan företagsgrupperna.         
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95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande avfallsproduktion för certifierade 
företag: 
15,4834 +/- 23,9808   [-8,49736; 39,4642] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande avfallsproduktion för ej certifierade 
företag:  
33,942 +/- 45,5817   [-11,6396; 79,5237] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
-18,4586 +/- 49,8571   [-68,3157; 31,3984] 
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Figur 11 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande avfall mellan perioderna 1997-2000 och 2000-

2003 (AVFALL CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, AVFALL EJ CERT 3 UU = ej 
certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 10   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande avfall mellan perioderna 

1997-2000 och 2000-2003 
Parameter AVFALL CERT 3 

UU 
AVFALL EJ 
CERT 3 UU 

Antal 47 44 
Medelvärde 15,4834 33,942 
Standardavvikelse 81,6751 149,926 
Variationskoefficient 527,501% 441,711% 
Min -187,4 -234,58 
Max 239,86 406,29 
Spännvidd 427,26 640,87 
Stnd. skevhet 1,47186 0,429576 
Stnd. kurtosis 1,55671 -0,460511 
 
 
Vi kan inte heller fastställa på 95 % konfidensnivå att det faktiskt är så att förbättringstakten 
ökar för vare sig de certifierade eller de ej certifierade företagen, vilket de båda övre 
konfidensintervallen indikerar. Konfidensintervallet för de ej certifierade företagen är dock 
relativt kraftigt förskjutet till den positiva sidan om värdet och vi kan i all fall misstänka att vi 
har en ökning av förbättringstakt i gruppen av ej certifierade företag. Jämförelsen mellan de 
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båda grupperna av företag förutsätter som tidigare att varianserna är lika vilket de mest troligt 
inte är eftersom ett F-test visar att varianserna skiljer sig på 95 % konfidensnivå.  
 
1994-2006 
Kvaliteten på de avfallsrelaterade data som redovisas i miljörapporterna från 1994 är betydligt 
sämre än vad den är under senare år. Detta leder till att betydligt mindre observationer finns 
tillgängliga att använda för analys för perioden 1994-2006 än för den kortare perioden. 
Speciellt de ej certifierade företagen redovisar sällan fullständiga data och redogör relativt 
sällan hur avfallet omhändertas. Möjligheterna att se små skillnader mellan de båda grupperna 
av företag är därför sämre än för perioden 1997 till 2003. Grubb’s test visar ett antal 
uteliggare i båda urvalen och samtliga dessa har tagits bort före genomfört t-test som vi ser 
resultatet av i Figur 12, Tabell 11 och i texten nedan.    
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Figur 12 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande avfall mellan perioderna 1994-2000 och 2000-

2006 (AVFALL CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, AVFALL EJ CERT 6 UU = ej 
certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 11   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande avfall mellan perioderna 

1994-2000 och 2000-2006 
Parameter AVFALL CERT 6 

UU 
AVFALL EJ CERT 6 UU

Antal  37 18 
Medelvärde 36,01 -15,6283 
Standardavvikelse 119,881 92,4407 
Variationskoefficient 332,911% -591,494% 
Min -206,8 -161,76 
Max 379,23 143,76 
Spännvidd 586,03 305,52 
Stnd. skevhet 2,42191 -0,570159 
Stnd. kurtosis 1,81584 -0,715463 
 
 
Standardiserad skevhet för urvalet av certifierade företag ligger utanför +2 vilket gör att vi har 
lite problem med fördelningen av data från de certifierade företagen. De andra tre 
parametrarna som används för att indikera om fördelningarna kan betraktas som 
normalfördelade ligger dock innanför de kritiska gränserna. Medelvärdena för förändringen 
av förbättringstakt för de båda företagsgrupper indikerar att vi har en omvänt situation jämfört 
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med motsvarande resultat för perioden 1997-2003. För den längre perioden visar medelvärdet 
för de certifierade företagen att förbättringstakten ökar med ca 36 % medan medelvärdet för 
de ej certifierade företagen visar en minskning med ca 16 %. Men kan vi då vara säkra på att 
det faktiskt är någon skillnad mellan medelvärdena? Ett genomfört t-test med värdena t = 
1,60704 och P = 0,113988 tillsammans med det nedersta av de tre konfidensintervallet nedan 
ger oss svaret på den frågan.       
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande avfallsproduktion för certifierade 
företag: 
36,01 +/- 39,9705   [-3,96046; 75,9805] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande avfallsproduktion för ej certifierade 
företag:  
-15,6283 +/- 45,9698   [-61,5981; 30,3414] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 

  51,6383 +/- 64,45   [-12,8117; 116,088] 
 
P-värdet är inte mindre än α = 0,05 och vi kan därför inte heller här förkasta nollhypotesen. Vi 
ser dock i konfidensintervallet att värdet 0 är relativt nära att falla utanför intervallet, vilket 
innebär att vi åtminstone kan ha starka misstankar om att de certifierade företagen har en 
större positiv förändring av sin förbättringstakt när det gäller området avfall än de ej 
certifierade företag under perioden 1994-2006. Det mittersta konfidensintervallet visar att 
även om medelvärdet för förändringen av förbättringstakten är negativ, är intervallet brett och 
värdet 0 ligger relativt nära mitten av intervallet vilket ger oss anledning att tro att de ej 
certifierade företagen inte uppvisar någon större skillnad i förbättringstakt mellan perioderna 
1994-2000 och 2000-2006. Vi kan inte heller på 95 % konfidensnivå säga att de certifierade 
företagen ökar sin förbättringstakt men utseendet på det översta konfidensintervallet ovan ger 
oss ändå anledning att starkt misstänka att det ändå rör sig om en ökning av 
förbättringstakten. Det genomförda t-testet bör vara giltigt, åtminstone om man tar hänsyn till 
antagandet att varianserna är lika eftersom ett F-test visar att det inte går att visa att det finns 
någon signifikant skillnad mellan varianserna på 95 % konfidensnivå.    
 
Parametrar i företagens villkor 
Att analysera förändringar i förbättringstakt gällande de parametrar som ingår i företagens 
villkor är kanske det viktigaste området i hela studien, i alla fall med tanke på syftet och 
målen med studien. Vi utgår här ifrån att tillståndsgivande myndighet gjort en noggrann 
bedömning av vad som är respektive företags mest betydande miljöpåverkan och att man 
utifrån denna fastställt parametrar med tillhörande riktvärdet och gränsvärden. Vidare antar vi 
att de parametrar som finns med i villkoren också är de som är av störst intresse för respektive 
tillsynsmyndighet. Dessa antaganden leder till ett synsätt att om förbättringstakten gällande de 
parametrar som finns upptagna i villkoren i ett företags tillståndsbeslut ökar så ökar också 
lagefterlevnaden i det företaget, som i sin tur leder till ett minskat tillsynsbehov. Vi utgår med 
andra ord ifrån att om ett företag visar att man ständigt minskar avståndet till de riktvärden, 
gränsvärden och andra krav som man måste förhålla sig till, så visar man tillsynsmyndigheten 
att man inte bara har bra kontroll på sina villkor utan även förbättrar sig inom de områden 
som villkoren täcker. I många fall har de studerade företagen fått nya tillstånd under de 
tidsperioder som vi valt att utgå ifrån. Därför har vi valt att i samtliga fall utgå från det 
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tillstånd som gällde basåret 2000. Samtliga parameter från det tillståndet har följts upp före 
och efter basåret även om vissa av parametrarna inte finns med bland villkoren i tidigare eller 
senare tillstånd.  
 
Vid analyser av förändring av förbättringstakten gällande företagens villkor har samtliga 
rapporterade utsläppsparametrar som ingår i villkoren slagits samman till en parameter genom 
att medelvärdet för den procentuella förändringen för alla ingående parametrar räknats fram. 
Vanligtvis rör det sig om olika typer av luftutsläpp och vattensläpp. I vissa fall rör det sig 
även om vissa typer av avfall eller kemikalier. Någon typ av energirelaterade parametrar har 
inte förekommit i de tillstånd som studerats. Det vi är intresserade av här är alltså en 
jämförande analys av förändringar av förbättringstakten gällande de parametrar som ingår i 
företagens villkor mellan certifierade och ej certifierade företag. Vi ställer därför upp följande 
hypoteserna som prövas för perioderna 1997-2003 och 1994-2006: 
 

H0 (villkor) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande parametrar som ingår i företagens villkor för certifierade 
företag skiljer sig inte från motsvarande förändring för ej 
certifierade företag  

HALT (villkor) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande parametrar som ingår i företagens villkor för certifierade 
företag skiljer sig signifikant från motsvarande förändring för ej 
certifierade företag 

 
1997-2003 
Vid analyserna av parametrar som ingår i villkoren har data från ca 80-85 % av både de 
certifierade och de ej certifierade företagen kunnat användas. Med andra ord har vi ett 
tämligen bra dataunderlag att utgå ifrån i detta fall. Vi prövar uppställda hypoteser genom ett 
t-test efter att först ha tagit bort potentiella uteliggare som Grubb’s test har påvisat. Resultatet 
ser vi nedan i Figur 13, Tabell 12 och i den löpande texten.  
 
Vi ser tydligt i Tabell 12 att vi har problem med fördelning av observationerna från de 
certifierade företagen trots att potentiella uteliggare tagits bort från originaldata. Både värdena 
för standardiserad skevhet och kurtosis ligger utanför det tillåtna intervallet. Speciellt värdet 
6,34912 för standardiserad kurtosis ligger relativt långt utanför intervallet, vilket gör att man 
bör vara något försiktig vid tolkning av resultaten gällande förändringen av förbättringstakten 
för de certifierade företagen samt jämförelsen mellan de båda företaggrupperna. Fördelningen 
för observationerna från de ej certifierade företagen kan dock betraktas som normalfördelade. 
Analys av skillnaderna i medelvärde med hjälp av ett t-test ger oss värdena t = -0,736299 och 
P = 0,463443, vilket tillsammans med det nedersta av konfidensintervallen nedan visar tydligt 
att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Vi kan därmed fastställa att det troligen inte föreligger 
någon skillnad i medelvärdet mellan certifierade och ej certifierade företag.  
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande villkorande parametrar för certifierade 
företag: 
-9,8698 +/- 30,8265   [-40,6963; 20,9567] 

 



 

 34

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande villkorande parametrar för ej certifierade 
företag:  
6,98651 +/- 34,4435   [-27,457; 41,4301] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 

  -16,8563 +/- 45,4748   [-62,3311; 28,6185] 
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Figur 13 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande parametrar i företagens villkor mellan 

perioderna 1997-2000 och 2000-2003 (VILLKOR CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, 
VILLKOR EJ CERT 3 UU = ej certifierade företag utan uteliggare)  

 
Tabell 12   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande parametrar i företagens 

villkor mellan perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter VILLKOR CERT 

3 UU 
VILLKOR EJ 
CERT 3 UU 

Antal  50 43 
Medelvärde -9,8698 6,98651 
Standardavvikelse 108,469 111,919 
Variationskoefficient -1099,0% 1601,92% 
Min -405,14 -233,3 
Max 259,14 290,01 
Spännvidd 664,28 523,31 
Stnd. skevhet -2,63873 -0,500491 
Stnd. kurtosis 6,34912 0,754236 
 
 
Medelvärdena för förändringen av förbättringstakten är för de certifierade företagen ca -10 % 
och för de ej certifierade företagen ca 7 %, vilket skulle kunna indikera att de certifierade 
företagen i genomsnitt minskar sin förbättringstakt medan de ej certifierade företagen ökar sin 
men vi ser i de båda övre konfidensintervallen att variationerna är alltför stora för att en 
minskning respektive ökning ska vara statistisk signifikant på 95 % konfidensnivå. Ett F-test 
visar att varianserna i de båda urvalen mest troligt är att betrakta som lika och t-testet är 
därmed giltigt med avseende på antagandet om lika varianser.  
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1994-2006 
Precis som vid tidigare analyser har det varit svårt att hitta bra data från år 1994, vilket leder 
till att antalet användbara observationer från perioden 1994 till 2006 är betydligt mindre än 
för de korta perioden. Brist på data från år 1994 gäller framförallt de ej certifierade företagen. 
Även för denna period innehåller båda urvalen av företag misstänkta uteliggare som 
identifierats genom Grubb’s test och som tagits bort före genomförandet av ett t-test som vi 
ser resultatet av i Figur 14, Tabell 13 och i texten nedan.    
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Figur 14 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande parametrar i företagens villkor mellan 

perioderna 1994-2000 och 2000-2006 (VILLKOR CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, 
VILLKOR EJ CERT 6 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 13 Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande parametrar i företagens 

villkor mellan perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter VILLKOR CERT 

6 UU 
VILLKOR EJ 
CERT 6 UU 

Antal 42 24 
Medelvärde -0,881905 -0,73125 
Standardavvikelse 61,5013 96,7996 
Variationskoefficient -6973,69% -13237,5% 
Min -191,47 -215,77 
Max 100,77 192,37 
Spännvidd 292,24 408,14 
Stnd. skevhet -1,8918 -0,702191 
Stnd. kurtosis 0,801986 0,737599 
 
 
I tabell 13 ser vi att fördelningen av observationerna kan betraktas som normalfördelade och 
t-testet är därmed giltigt med avseende på fördelningen av data. Förändringen av 
förbättringstakten verkar vara mycket liten för både certifierade och ej certifierade företag och 
värdena ligger dessutom mycket nära varandra. Det genomförda t-testet ger värdena t = -
0,00773718 och P = 0,993851 och tillhörande konfidensintervall för skillnaden i medelvärdet, 
som visas nedan, visar också att en skillnad i medelvärde är mycket osannolik. 
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95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande villkorande parametrar för certifierade 
företag: 
-0,881905 +/- 19,1652   [-20,0471; 18,2833] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande villkorande parametrar för ej certifierade 
företag:  
-0,73125 +/- 40,875   [-41,6062; 40,1437] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 

  -0,150655 +/- 38,8989   [-39,0496; 38,7483] 
     
Vi kan även se i konfidensintervallen för förändringen av förbättringstakt att 
förbättringstakten före och efter basåret 2000 mest troligt kan betraktas som lika. Värdena för 
standardavvikelserna som redovisas i Tabell 13 indikerar att det kan föreligga en skillnad när 
det gäller urvalens varianser men en F-test visar att det inte går att fastsälla på 95 % 
konfidensnivå att det faktiskt föreligger någon skillnad. Därmed ger både F-testet och värdena 
på standardiserad skevhet och kurtosis oss anledning att tro att t-testet är giltigt i detta fall.    
 
Parametrar som inte ingår i företagens villkor 
Som avsnittet ovan visar verkar vi inte kunna se några skillnader när det gäller de parametrar 
som ingår i företagens villkor. Eftersom dessa parametrar ofta utgörs av emissioner till luft 
och vatten och därmed ofta inte är förknippade med några ekonomiska incitament för 
förbättring är det viktigt att även analysera de parametrar där företagen i högre utsträckning 
kan spara en del pengar genom att genomföra förbättringar. Därför har även de parametrar 
som inte ingår villkoren, ofta olika typer av avfall, olika energislag och olika typer av 
resurser, där en reducering ofta också leder till en kostnadsbesparing hos företagen. Vid 
analyserna nedan har på samma sätt som tidigare samtliga ingående parameter slagits samman 
till en parameter genom att medelvärdet för den procentuella förändringen för alla ingående 
parametrar räknats fram. Följande hypoteser prövas för perioderna 1997-2003 samt 1994-
2006 i detta avsnitt: 
 

H0 (ej villkor) = medelvärdet av förändringen av förbättringstakten 
gällande parametrar som ej ingår i företagens villkor för 
certifierade företag skiljer sig inte från motsvarande förändring 
för ej certifierade företag  

HALT (ej villkor) = medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakten gällande parametrar som ej ingår i företagens 
villkor för certifierade företag skiljer sig signifikant från 
motsvarande förändring för ej certifierade företag 

 
1997-2003 
Antalet användbara observationer är inte lika stort här som det är vid analyserna av 
parametrar som ingår i villkoren men vi har ändå kunnat använda data från ca två tredjedelar 
av de medverkande företagen. Antalet observationer minskar något efter att ett antal 
potentiella uteliggare tagits bort från grunddata genom att uteliggarna först identifierats med 
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Grubb’s test. Resultatet av genomfört t-test för att studera skillnaderna mellan certifierade och 
ej certifierade företag illustreras i Figur 15, Tabell 14 samt kommenteras i texten nedan.  
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Figur 15 Boxplot över förändring av förbättringstakt gällande parametrar som ej ingår i företagens villkor 

mellan perioderna 1997-2000 och 2000-2003 (EJ VILLKOR CERT 3 UU = certifierade företag utan 
uteliggare, EJ VILLKOR EJ CERT 3 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 14   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakt gällande parametrar som ej ingår i 

företagens villkor mellan perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter EJ VILLKOR 

CERT 3 UU 
EJ VILLKOR EJ 
CERT 3 UU 

Antal 47 36 
Medelvärde -1,22043 -8,06778 
Standardavvikelse 47,9849 68,1347 
Variationskoefficient -3931,82% -844,528% 
Min -130,17 -168,28 
Max 109,31 148,03 
Spännvidd 239,48 316,31 
Stnd. skevhet 0,122158 0,49449 
Stnd. kurtosis 1,23067 1,28318 
 
 
Inget problem föreligger i detta fall med fördelningen av data eftersom samtliga värden för 
standardiserad skevhet och kurtosis ligger innanför intervallet -2 och +2 och fördelningarna 
antas därför vara relativt lika normalfördelning. Det genomförda t-testet ger värdena t = 
0,537076 och P = 0,592687. P-värdet ligger långt ifrån α = 0,05 och nollhypotesen kan inte 
förkastas. Medelvärdena för förändringen av förbättringstakt är ca -1 % för certifierade 
företag och ca -8 % för de ej certifierade. Variationerna är dock stora och konfidensintervallen 
nedan ger oss inga skäl att misstänka att det finns någon faktiskt minskning av 
förbättringstakten för någon av företagsgrupperna.   
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av förbättringstakt 
gällande ej villkorade parametrar för certifierade företag: 
-1,22043 +/- 14,0889   [-15,3093; 12,8685] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av förbättringstakt 
gällande ej villkorade parametrar för ej certifierade företag:  
-8,06778 +/- 23,0535   [-31,1213; 14,9857] 
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95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 

  6,84735 +/- 25,3672   [-18,5198; 32,2145] 
  
Fördelningarna av observationerna från varken de certifierade eller de ej certifierade företagen 
ger oss ingen anledning att tvivla på t-testets giltighet men ett F-test visar att det på 95 % 
konfidens nivå är signifikant skillnad mellan varianserna och vi måste därför ta detta i 
beaktande vid tolkning av t-testets resultat. 
 
1994-2006 
Ungefär två tredjedelar av de certifierade företagen rapporter parametrar som är användbara 
för analyserna av ej villkorade parametrar men enbart användbar data från en tredjedel av de 
ej certifierade företagen finns tillgänglig vilket kan få konsekvenser för möjligheten att se 
skillnader mellan grupperna av företag. Resultatet av ett jämförande t-test som genomförts 
efter att uteliggare har identifierats och avlägsnats med hjälp av Grubb’s test ser vi i Figur 16, 
Tabell 15 och i den löpande texten nedan.    
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Figur 16 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande parametrar som ej ingår i företagens villkor 

mellan perioderna 1994-2000 och  2000-2006 (EJ VILLKOR CERT 6 UU = certifierade företag utan 
uteliggare, EJ VILLKOR EJ CERT 6 UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 15 Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande parametrar som ej ingår i 

företagens villkor mellan perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter EJ VILLKOR 

CERT 6 UU 
EJ VILLKOR EJ 
CERT 6 UU 

Antal 42 20 
Medelvärde 16,8181 -4,428 
Standardavvikelse 76,5195 97,5317 
Variationskoefficient 454,983% -2202,61% 
Min -162,65 -157,42 
Max 228,19 221,42 
Spännvidd 390,84 378,84 
Stnd. skevhet 1,58762 1,16381 
Stnd. kurtosis 1,99745 0,453328 
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Även om värdet för standardiserad kurtosis för observationerna från de certifierade företagen 
ligger precis på gränsen till den övre gränsen +2, kan vi ändå betrakta båda fördelningarna 
som normalfördelade. Vi ser i Tabell 15 att medelvärdet för förändringen av förbättringstakt 
för de certifierade företagen är ca 17 % och motsvarade värde för de ej certifierade företagen 
är ca -4 %, vilket indikerar att vi ser en positiv förändring av förbättringstakten i de 
certifierade företagen samt att det föreligger en skillnad mellan medelvärdet av förändringarna 
i de båda urvalen av företag.  Men om vi studerar värdet från t-testet, t = 0,9333814 och P = 
0,354143 samt det översta och det nedersta av konfidensintervallen nedan ser vi att det är 
långt ifrån säkert att det rör sig om någon positiv förändringen eller någon skillnad i 
medelvärde.   
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande ej villkorade parametrar för certifierade 
företag: 
16,8181 +/- 23,8452   [-7,0271; 40,6633] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande ej villkorade parametrar för ej 
certifierade företag:  
-4,428 +/- 45,6463   [-50,0743; 41,2183] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 

  21,2461 +/- 45,5108   [-24,2647; 66,7569] 
 
Konfidensintervallet i mitten för de ej certifierade företagen ger oss ingen anledning att tro att 
vi här har någon signifikant förändring av förbättringstakt. Testet är giltigt med avseende på 
antagandet att varianserna är lika eftersom ett F-test inte visar någon signifikant skillnad på 95 
% konfidensnivå. 
 
Total miljöprestanda 
För att få någon typ av mått på de studerade företagens totala miljöprestanda, har samtliga 
rapporterade parametrar i respektive företag slagits samman till en parameter genom att 
medelvärdet för den procentuella förändringen för alla rapporterade parametrar räknats fram. 
Även om vi här benämner detta total miljöprestanda är det dock enbart den prestanda som har 
sitt ursprung innanför verksamheternas grindar. Två viktiga områden som transporter och 
företagens produkter ingår inte studien eftersom uppgifter om dessa områden inte finns 
tillgängliga i miljörapporterna. För att undersöka om miljöledningssystem har någon påverkan 
på förändringen av förbättringstakten gällande den totala miljöprestandan ställer vi upp 
följande nollhypotes samt alternativ hypotes som prövas för perioderna 1997-2003 samt 1994-
2006: 
 

H0 (total miljöprestanda) = medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakten gällande total miljöprestanda för certifierade 
företag skiljer sig inte från motsvarande förändring för ej 
certifierade företag  

HALT (totalt miljöprestanda) = medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakten gällande total miljöprestanda för certifierade 
företag skiljer sig signifikant från motsvarande förändring för ej 
certifierade företag 
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1997-2003 
Vid analyserna av sammanslagningen av samtliga parametrar har observationer 
från ett relativt stort antal företag kunnat användas, om man jämför med de 
genomförda analyserna ovan. Eftersom det rör sig om ett större antal parametrar 
vars förändring har vägts samman till en parameter skulle man kunna förvänta 
sig att stora positiva eller negativa förändringar för enskilda parametrar inte får 
så stort genomslag utan dämpas någon av andra parametrar. Det kan vi dock 
inte se här utan Grubb’s test visar att vi även här har ett antal potentiella 
uteliggare som vi har avlägsnat före genomförande av t-testet som redovisas i 
Figur 17, Tabell 16 och i texten nedan.    
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Figur 17 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande alla parametrar mellan perioderna 1997-

2000 och 2000-2003 (ALLA CERT 3 UU = certifierade företag utan uteliggare, ALLA EJ CERT 3 
UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 16   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande alla parametrar mellan 

perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter ALLA CERT 3 

UU 
ALLA EJ CERT 3 
UU 

Antal 52 44 
Medelvärde -10,5785 24,9243 
Standardavvikelse 93,0846 79,983 
Variationskoefficient -879,944% 320,903% 
Min -274,31 -140,27 
Max 148,31 228,49 
Spännvidd 422,62 368,76 
Stnd. skevhet -2,68434 1,2102 
Stnd. kurtosis 1,6582 0,0351416 
 
 
Trots att vi avlägsnat ett antal uteliggare har vi ändå ett värde på standardiserad skevhet för de 
certifierade företagen som ligger utanför den nedre gränsen -2, vilket leder till att 
fördelningen av observationerna från de certifierade företagen inte har en fördelning som utan 
vidare kan antas vara normalfördelad. Övriga värden för standardiserad skevhet och kurtosis 
ligger dock innanför giltigt intervall. I Tabell 16 ser vi att medelvärdena för de två 
företagsgrupperna skiljer sig åt. De certifierade företagen visar en negativ förändring av 
förbättringstakten på ca 11 % medan de ej certifierade företagen visar en positiv förändring på 
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ca 25 %. Är då denna skillnad statistik signifikant på 95 % konfidensnivå? Värdena från t-
testet, t = -1,98456 och P = 0,0501092, och det nedersta konfidensintervallet nedan ger oss 
svarat på den frågan.  
 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för certifierade 
företag: 
-10,5785 +/- 25,915   [-36,4934; 15,3365] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för ej certifierade 
företag:  
24,9243 +/- 24,3171   [0,607229; 49,2414] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
-35,5028 +/- 35,5201   [-71,0229; 0,0173362] 

 
Här ser vi att P-värdet inte är mindre än α = 0,05, men att det är mycket nära. I 
konfidensintervallet kan vi också tydligt se att spännvidden är relativt stor och att värdet 0 
ligger mycket nära yttre intervallgränsen. Skillnaden i medelvärde är alltså inte statistiskt 
signifikant på 95 % konfidensnivå men det går ändå att fastställa att det är troligt att 
förbättringstakten ökar mer i de ej certifierade företagen än i de certifierade företagen. Det är 
likaså troligt att de ej certifierade företagen uppvisar en positiv förändring av sin 
förbättringstakt. Vi ser i det mellersta av konfidensintervallen att värdet 0 inte ligger inom 
intervallet, men att intervallet är starkt förskjutet åt den positiva sidan. När det gäller de 
certifierade företagen däremot ser vi troligen inte någon större förändring av 
förbättringstakten. Det genomförda t-testet är mest troligt giltigt med avseende på antagandet 
om lika varianser eftersom ett F-test visar att det inte är troligt att varianserna skiljer sig åt 
utan kan betraktas som lika.     
 
1994-2006 
Som tidigare är antalet användbara observationer betydligt mindre för den längre 
tidsperioden, men antalet är ändå något större än vad vi har haft tillgång till vid analyserna 
inom de tidigare områdena ovan. Även för den längre perioden visar Grubb’s test att 
grunddata från båda grupperna av företag innehåller ett antal uteliggare som bedöms vara 
orimliga och som tagits bort före genomförandet av ett t-test. Resultatet av testet ser vi i Figur 
18, Tabell 17 och i texten nedan.  
 
Testet för att visa om fördelningarna kan betraktas som normalfördelade visar att vi kan vara 
tämligen säkra på att båda fördelningarna ligger relativt nära normalfördelning. Medelvärdena 
för förändringen av förbättringstakten i de båda urvalen är ca 19 % för de certifierade 
företagen och ca -5 % för de ej certifierade, vilket är ett nästan omvänt resultat jämfört med 
motsvarande analys för perioden 1997-2003. Värdena från t-testet är t = 1,20939 och P = 
0,230527, vilket gör att vi inte kan vara lite säkra på resultaten som för den kortare perioden. 
Men vi bör ändå misstänka att de certifierade företagen visar en högre förändringstakt än de ej 
certifierade företagen. Det översta av konfidensintervallen nedan ger oss starka skäl att 
misstänka att de certifierade företagen ökar sin förbättringstakt från perioden mellan 
perioderna1994-2000 och 2000-2006. Däremot är det troligt att förändringen för de ej 
certifierade företagen är liten, vilket det mellersta konfidensintervallet visar.      
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95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för certifierade 
företag: 
18,8539 +/- 21,5675   [-2,71357; 40,4214] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för ej certifierade 
företag:  
-4,77889 +/- 36,7111   [-41,49; 31,9322] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
23,6328 +/- 38,9641   [-15,3313; 62,5969] 

-190 -90 10 110 210

ALLA CERT 6 UU

ALLA EJ CERT 6 UU

 
Figur 18 Boxplot över förändring av förbättringstakten gällande alla parametrar mellan perioderna 1994-

2000 och 2000-2006 (ALLA CERT 6 UU = certifierade företag utan uteliggare, ALLA EJ CERT 6 
UU = ej certifierade företag utan uteliggare) 

 
Tabell 17   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande alla parametrar mellan 

perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter ALLA CERT 6 

UU 
ALLA EJ CERT 6 
UU 

Antal 46 27 
Medelvärde 18,8539 -4,77889 
Standardavvikelse 72,6266 92,8015 
Variationskoefficient 385,207% -1941,91% 
Min -101,22 -185,9 
Max 209,33 192,37 
Spännvidd 310,55 378,27 
Stnd. skevhet 1,82632 -0,247598 
Stnd. kurtosis 0,702382 -0,316505 
 
 
Resultaten från t-testet är med stor sannolikhet giltiga med avseende på storleken på 
varianserna eftersom ett F-test ger oss information om att varianserna mest troligt kan 
betraktas som lika i detta fall.   
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Villkorsöverträdelser och incidenter 
Det sista området som analyseras här fokuserar inte på någon typ av direkt miljöprestanda. De 
villkorsöverträdelser och incidenter som företagen rapporterar i sina miljörapporter antas här 
snarare vara mått på förebyggande arbete och hur väl man arbetar med riskhantering. Någon 
egen subjektiv bedömning har inte gjorts gällande vad som är en överträdelse av 
villkorsparametrar eller vad som kan räknas som en incident eller olycka som har kunnat eller 
rent faktiskt har resulterat i betydande miljöpåverkan. Här har vi istället enbart summerat de 
villkorsöverträdelser och incidenter som ett företag har rapporterat under de utvalda åren. 
Typiska villkorsöverträdelser är t.ex. förhöjda utsläpp av olika typer av vatten eller 
luftparametrar och höga bullernivåer. Incidenter utgörs ofta av kemikalieutsläpp till mark eller 
vatten med olika allvarlighetsgrad. Det bör dock noteras att många företag inte rapporterar 
några överträdelser eller incidenter alls under något under de analyserade tidsperioderna. Det 
gör att den allra vanligaste förändringen av förbättringstakten har värdet 0. Även om detta 
område skiljer sig något i fokus från de andra ställer vi upp liknande hypoteser som vi prövar 
för perioderna 1997-2003 och 1994-2006 enligt följande: 
 

H0 (incidenter) = medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakten gällande villkorsöverträdelser och incidenter 
för certifierade företag skiljer sig inte från motsvarande 
förändring för ej certifierade företag  

HALT (incidenter) = medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakten gällande villkorsöverträdelser och incidenter 
för certifierade företag skiljer sig signifikant från motsvarande 
förändring för ej certifierade företag 

 
1997-2003 
Vi ser i Tabell 18 över sammanfattande statistik över förändringen av förbättringstakten 
gällande villkorsöverträdelser och incidenter att antalet användbara observationer är relativt 
många, men man bör ha i åtanke att många av observationerna har värdet 0 (Vi avstår ifrån att 
redovisa fördelningarna här med hjälp av boxplottar p.g.a. att de illustrerar fördelningarna 
dåligt eftersom värdet 0 är så vanligt förekommande). Grunddata från miljörapporterna för de 
certifierade företagen rapporterar inte om några särskilt extrema värden vilket gör att vi här 
inte misstänker att några värden utgör uteliggare. Däremot visar Grubb’s test att vi troligen 
har ett stort antal uteliggare bland observationerna från de ej certifierade företagen. Antalet 
uteliggare är dock så stort att om de tas bort bedöms antalet observationer för litet för att ett t-
test ska vara meningsfullt. Det stora antalet uteliggare är troligen ett resultat av att så många 
observationer har värdet 0. Därför har ett t-test genomförts utan att några uteliggare tagits bort 
från någon av de båda företagsgrupperna. Resultatet av t-testet ser vi i Tabell 18 och i texten 
nedan.  
 
I Tabell 18 ser vi att det inte finns några problem angående fördelningen av observationerna 
från de certifierade företagen. Däremot är det mycket troligt att fördelningen av 
observationerna från de ej certifierade företagen inte är normalfördelad eftersom värdena för 
standardiserad skevhet och kurtosis ligger långt utanför det giltiga intervallet för 
normalfördelning. Vi bör med andra ord vara försiktiga vid tolkning av resultatet av t-testet, 
som ger värdena t = -1,16137 och P = 0,248228, och konfidensintervallen nedan. 
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 95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för certifierade 
företag: 
-13,82 +/- 28,844   [-42,664; 15,024] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för ej certifierade 
företag:  
17,0953 +/- 48,0954   [-31,0; 65,1907] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
-30,9153 +/- 52,8064   [-83,7217; 21,891] 

 
Tabell 18   Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande villkorsöverträdelser och 

incidenter mellan perioderna 1997-2000 och 2000-2003 
Parameter Cert. företag Ej cert. företeg 
Antal 58 45 
Medelvärde -13,82 17,0953 
Standardavvikelse 109,699 160,086 
Variationskoefficient -793,773% 936,433% 
Min -203,95 -200,0 
Max 250,02 875,69 
Spännvidd 453,97 1075,69 
Stnd. skevhet 1,0991 9,82512 
Stnd. kurtosis -0,235414 25,7411 
 
 
Storleken på medelvärdena i Tabell 18 gör att vi möjligen kan misstänka att det föreligger en 
skillnad i medelvärde, men P-värdet och det nedersta konfidensintervallet ovan ger oss inga 
möjligheter att statistiskt säkerställa att det föreligger en skillnad. Precis som i många tidigare 
fall i studien är varianserna för stora. Varianserna är likaså för stora för att vi ska kunna säga 
något om det finns någon reell förändring av förbättringstakten i de båda företagsgrupperna. 
Vidare ger ett F-test att varianserna inte bara är stora utan det finns även statistisk signifikant 
skillnad mellan varianserna, vilket tillsammans med det faktum att observationerna från de ej 
certifierade företagen inte är normalfördelade gör att det är högst tveksamt om t-testet är 
giltigt i detta fall.   
 
1994-2006 
De observationer från miljörapporterna som används här innehåller inga extrema värden som 
vi misstänker är uteliggare och vi använder därför alla observationer vid ett t-test för att 
studera skillnaden mellan certifierade och ej certifierade företag. Resultatet visas i Tabell 19 
och i texten nedan.  
 
Precis som för den kortare tidsperioden har vi problem med fördelningen av data, i detta fall 
med båda fördelningarna. Avvikelserna från intervallet -2 till +2 är dock inte lika stora här 
som vid den kortare tidsperioden. Det är dock ändå tveksamt om fördelningarna kan betraktas 
som normalfördelade. Vi ser i Tabell 19 att båda företagsgrupperna uppvisar en negativ 
förändring av förbättringstakten, men vi ser även att varianserna är stora. Det genomförda t-
testet ger värdena t = 1,96312 och P = 0,291282 vilket tillsammans med det nedersta av de 
tre konfidensintervallen nedan gör att vi inte misstänker någon större skillnad mellan de båda 
urvalen av företag.  
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95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för certifierade 
företag: 
-18,576 +/- 31,8933   [-50,4692; 13,3173] 

95,0 % konfidensintervall för medelvärdet av förändringen av 
förbättringstakt gällande total miljöprestanda för ej certifierade 
företag:  
-45,7648 +/- 39,9232   [-85,688; -5,84163] 

95,0 % konfidensintervall för skillnaden mellan medelvärdena 
under förutsättning att varianserna är lika: 
27,1889 +/- 50,9823   [-23,7934; 78,1711] 

 
Tabell 19 Sammanfattande statistik över förändring av förbättringstakten gällande villkorsöverträdelser och 

incidenter mellan perioderna 1994-2000 och 2000-2006 
Parameter Cert. företag Ej cert. företag 
Antal 47 27 
Medelvärde -18,576 -45,7648 
Standardavvikelse 108,624 100,921 
Variationskoefficient -584,756% -220,521% 
Min -231,67 -343,04 
Max 278,18 203,03 
Spännvidd 509,85 546,07 
Stnd. skevhet 2,329 -1,02649 
Stnd. kurtosis 0,981437 2,73947 
 
 
Varianserna i de båda fördelningarna är stora men ett F-test ger oss och ingen anledning att 
tro att de inte kan betraktas som lika. Det genomförda t-testet verkar därför vara giltigt med 
avseende på antagandet om lika varianser. 
 
Sammanfattning av resultat 
I studien har vi genomfört totalt 18 analysomgångar för att analysera och studera skillnader 
mellan certifierade och ej certifierade företag gällande förändringen av förbättringstakten för 
nio olika områden på kort och lång sikt. Resultaten som sådana har varit varierande men även 
analysernas giltighet med avseende på antagandet om normalfördelade data och lika varianser 
har även det varierat. För att få lite bättre överblick över analyserna och resultaten 
sammanfattar vi dem i Tabell 20 nedan.       
 
I Tabell 20 framgår att vi i de allra flesta fall kan göra antagandet att de data som analyseras 
tillhör fördelningar kan betraktas som normalfördelade utan att de har transformerats på något 
sätt. I endast ett fall, när det gäller analys av villkorsöverträdelser och incidenter under 
perioden 1997-2003, finns relativt stark anledning att tro att det inte rör sig om 
normalfördelade observationer. Antagandet gällande lika varianser är i dock i flera fall 
osäkert. I fyra fall kan varianserna troligen inte antas vara lika och i fem fall är varianserna 
troligen olika. Som nämnts tidigare bör man vara försiktig och inte utan vidare bedömning 
eller analys godta resultaten från t-testen i de fall osäkerhet råder rörande antagandet om 
normalfördelning samt lika varianser. 
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Tabell 20 Sammanfattning av resultaten av de genomförda analysomgångarna 
Parameter och 
tidsperiod 

95 % konfidens-
intervall för 
skillnaden i 
medelvärde 

t-värde och 
P-värde 

Lika varianser Normal- 
fördelning 
 

Utsläpp till luft 
1997-2003 

-49,1069 + 65,5176 
[-114,624; 16,4107] 

t = -1,50148 
P = 0,13885 

Troligen olika Troligen 

Utsläpp till luft  
1994-2006 

-41,0297 + 55,3646 
[-96,3943; 14,335] 

t = -1,49557 
P = 0,142244 

Troligen lika Troligen 

Utsläpp till vatten 
1997-2003 

-18,4948 + 48,035 
[-66,5298; 29,5402] 

t = -0,772269 
P = 0,443386 

Troligen lika Tveksamt 

Utsläpp till vatten 
1994-2006 

5,76524 + 63,0459 
[-57,2806; 68,8111] 

t = 0,184966 
P = 0,854215 

Troligen inte Troligen 

Resursförbrukning 
1997-2003 

9,89102 + 28,0677 
[-18,1767; 37,9587] 

t = 0,707141 
P = 0,482636 

Troligen lika Tveksamt 

Resursförbrukning  
1994-2006 

-1,76533 + 36,425 
[-38,1903; 34,6597] 

t = -0,0986028 
P = 0,92205 

Troligen lika Troligen 

Energiförbrukning 
1997-2003 

20,716 + 24,913 
[-4,19701; 45,6291] 

t = 1,6593 
P = 0,10166 

Troligen inte Tveksamt 

Energiförbrukning  
1994-2006 

5,82263 + 33,8518 
[-28,0292; 39,6744] 

t = 0,344847 
P = 0,731549 

Troligen inte Troligen 

Avfall 
1997-2003 

-18,4586 + 49,8571 
[-68,3157; 31,3984] 

t = -0,735643 
P = 0,463883 

Troligen inte Troligen 

Avfall 
1994-2006 

51,6383 + 64,45 
[-12,8117; 116,088] 

t =  1,60704 
P = 0,113988 

Troligen lika Tveksamt 

Villkor 
1997-2003 

-16,8563 + 45,4748 
[-62,3311 28,6185] 

t = -0,736299 
P = 0,463443 

Troligen lika Tveksamt 

Villkor  
1994-2006 

-0,150655 + 38,8989 
[-39,0496; 38,7483] 

t = -0,00773718 
P = 0,993851 

Troligen olika Troligen 

Ej villkor  
1997-2003 

6,84735 + 25,3672 
[-18,5198; 32,2145] 

t = 0,537076 
P = 0,592687 

Troligen olika Troligen 

Ej villkor  
1994-2006 

21,2461 + 45,5108 
[-24,2647; 66,7569] 

t = 0,933814 
P = 0,354143 

Misstänkt olika Troligen 

Total miljöprestanda 
1997-2003 

-35,5028 + 35,5201 
[-71,0229; 0,0173362] 

t = -1,98456 
P = 0,0501092 

Troligen lika Tveksamt 

Total miljöprestanda  
1994-2006 

23,6328 + 38,9641 
[-15,3313; 62,5969] 

t = 1,120939 
P = 0,230527 

Troligen lika Troligen 

Incidenter 
1997-2003 

-30,9153 + 52,8064 
[-83,7217; 21,891] 

t = -1,16137 
P = 0,248228 

Troligen olika Troligen inte 

Incidenter 
1994-2006 

27,1889 + 50,9823 
[-23,7934; 78,1711] 

t = 1,06312 
P = 0,291282 

Troligen lika Tveksamt 

 
 
Vad ser vi då i översiktet av resultaten i Tabell 20? Först och främst ser vi att P-värdet inte i 
något fall understiger värdet α = 0,05, d.v.s. att vi inte i något område kan säga att det 
föreligger någon skillnad mellan certifierade och ej certifierade företag på 95 % 
konfidensnivå. Det går också att utläsa att vi i de allra flesta fall har en situation där P-värdet 
är relativt högt, d.v.s. att misstankegraden att det skulle finna en skillnad mellan 
företagsgrupperna är låg. Sådana situationer råder t.ex. vid analyserna av de parametrar som 
ingår i tillstånden som är av särskilt intresse i denna studie eftersom vi här antar att en positiv 
förändring av förbättringstakten av dessa parametrar är ett mått på att lagefterlevnaden ökar 
och att behovet av myndighetstillsyn i sin tur minskar. Däremot har vi vid ett flertal tillfällen 
en situation där P-värdet ligger mellan α = 0,05 och α = 0,20, vilket innebär att vi kan 
misstänka att en skillnad mellan de båda företagsgrupperna kan finnas. I vissa fall ger 
analyserna en misstanke om att de certifierade företagen ökar sin förbättringstakt snabbare än 
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de ej certifierade. I vissa andra fall är situationen dock det omvända vilket innebär att bilden 
av miljöledningssystemens effekter inte är enhetlig. 
 
 
Diskussion och slutsatser 
 
Som vi konstaterade i föregående avsnitt har studien inte inom något av de analyserade 
områdena kunnat visa att det föreligger någon skillnad mellan certifierade och ej certifierade 
företag på 95 % konfidensnivå. Det kan betyda att det inte finns några skillnader men det kan 
även betyda att om skillnader finns är de relativt små och den forskningsstrategi och metoder 
som används här inte klarar av att statistiskt påvisa skillnaderna. Emellertid har analyserna 
inom vissa områden visat att vi åtminstone kan misstänka att skillnader föreligger mellan 
certifierade och ej certifierade företag. Dessa områden kommenteras specifikt nedan 
tillsammans med andra speciellt intressanta resultat.  
 
Effekter av miljöledningssystem inom specifika områden 
Ett område där vi kan vara relativt säkra på att studien inte hittar några skillnader är de 
parametrar som ingår i företagens villkor. Här har t-testen visat så höga P-värden att vi istället 
kan uttrycka oss som att det snarare är troligt att det inte finns någon skillnad mellan 
certifierade och ej certifierade företag. Inte heller har vi kunnat påvisa några skillnader 
gällande rapporterade villkorsöverträdelser och incidenter som liksom parametrar i villkoren 
kan användes som mått på företagens lagefterlevnad. Därmed går det inte att utifrån dessa 
resultat föreslå att de certifierade företagen ska behandlas på något annorlunda sätt av 
tillsynsmyndigheterna när de planeras sin tillsyn. 
 
Det område där analyserna är närmast att visa några statistiskt signifikant skillnader på 95 % 
konfidensnivå mellan de båda företagsgrupperna är total miljöprestanda, d.v.s. en 
sammanvägning av samtliga mätbara parametrar som företagen redovisar i sina 
miljörapporter. Här får vi resultat som är överraskande samtidigt som de är divergerande och 
svåra att förklara. För perioden 1997-2003 får vi resultat som går tvärt emot vad man 
förväntar sig av en jämförelse mellan certifierade och ej certifierade företag, d.v.s. att det är 
troligt att de ej certifierade företagen uppvisar en större positiv förändring av 
förbättringstakten än vad de certifierade företagen gör. Samtidigt är tendensen den motsatta 
för perioden 1994-2006, där vi inte på något sätt kan vara säkra på resultaten men där vi ändå 
kan misstänka att de certifierade företagen visar ett bättre resultaten än de ej certifierade. 
Varför resultaten är divergerande för de båda tidsperioden är svårt att förklara. En möjlig 
förklaring skulle dock kunna vara att det tar längre tid än tre år innan effekterna av 
miljöledningssystemet får effekt på ett större antal miljöparametrar vilket föreslagits i tidigare 
studier (MEPI, 2001). En möjlig, men inte särskilt trolig förklaring, till varför de ej 
certifierade företagen verkar öka sin förbättringstakt snabbare under den kortare perioden 
skulle kunna vara att de företag som väljer att certifierade sig måste ägna mycket tid åt själva 
systemet under en tid innan man börjar se effekter av systemet. Under samma tid kan 
företagen som inte väljer att införa något system istället ägna sig åt konkreta åtgärder som 
leder till bättre miljöprestanda.   
 
När det gäller utsläpp till luft kan vi misstänka att de ej certifierade företagen ökar sin 
förbättringstakt i högre grad än de certifierade företagen. Den misstanken gäller både den 
korta och den längre perioden så här är resultaten konsekventa samtidigt som de är oväntade. 
Även dessa resultat är svåra att hitta några enkla förklaringar till. En möjlig orsak skulle 
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kunna vara att de certifierade företagen helt enkelt inte bedömt att luftutsläppen är någon 
betydande miljöaspekt och att de därför inte jobbar aktivt med förbättringar gällande 
utsläppen till luft. Istället kanske företagen har valt att fokusera på andra områden som i den 
nuvarande offentliga debatten anses vara viktigare miljöaspekter för företagen, t.ex. 
energiförbrukning eller utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. Växthusgaser är 
visserligen luftparametrar men sådana parametrar finns mycket sällan med i de underlag som 
ligger till grund för analyserna i denna studie. En fokus på andra områden än just utsläpp till 
luft kan därför möjligen få den konsekvensen att utsläppen av luftrelaterade parametrar 
faktiskt ökar. 
 
Ett specifikt område som däremot uppvisar tendenser till resultat som ligger mer i linje med 
vad man kan förvänta sig är energiförbrukning. För den längre tidsperioden kan vi inte uttala 
oss om några skillnader men för den korta tidsperioden kan vi misstänka positiva effekter av 
miljöledningssystemen. Att härleda en trolig orsak till detta är naturligtvis inte lätt men 
samma resonemang som ovan angående vilka miljöaspekter som företagen faktiskt väljer att 
prioritera skulle kunna användas som förklaringssätt. Liknande resultat som för 
energiförbrukningen får vi av analyserna av avfallsparametrar, med den skillnaden att vi i 
detta fall kan misstänka skillnader för den längre tidsperioden. Någon förklaring till varför 
miljöledningssystemen skulle reducera energiförbrukning på kort sikt men reducera avfall på 
lång sikt är det svårt att hitta någon förklaring till.  
 
Jämförelse med tidigare forskning     
Vi konstaterade tidigt i denna rapport att en stor majoritet av de studier som tidigare 
genomförts är fallstudier eller enkätstudier som baseras på subjektiva uppfattningar av 
företagsrepresentanter, vanligtvis någon miljöansvarig. Här har vi valt att inte kommentera 
eller jämföra med resultaten från dessa studier såvida studiernas syfte varit att adressera 
effekter av miljöledningssystem på lagefterlevnad. Istället jämförs resultaten med de studier 
som använt analysmetoder som liknar de som använts i denna studie. 
 
I denna studie har vi kunnat konstatera att vi inte lyckats hitta någon påverkan av de 
certifierade miljöledningssystemen på företagens lagefterlevnad om vi använder oss av 
parametrar som ingår i företagens villkor samt villkorsöverträdelser och incidenter som mått 
på lagefterlevnaden. Men hur förhåller sig dessa resultat till tidigare erfarenheter? Som 
tidigare konstaterats råder brist på befintliga studier med fokus på just miljöledningssystem 
och lagefterlevnad. Dock finns ett par liknande studier med jämförbara resultat. Den första 
studien är en stor studie av ca 500 ISO 14001-certifierade och ett mycket stort antal ej 
certifierade Sydkoreanska företag. Studien inkluderade en statistisk jämförande analys av 
andelen företag i respektive företagsgrupp som gjort sig skyldig till lagöverträdelser (Kwon et 
al., 2002). Under år 1997 rapporterades överträdelser i 11,6 % av de ej certifierade företagen 
medan motsvarade procentsats i de certifierade företagen var 3,5 %. Året efter gjorde 8,5 % 
av de ej certifierade företagen sig skyldiga till överträdelser och andelen för de certifierade 
företag hade minskat till 1,0 %. Således uppvisade de certifierade företagen både ett bättre 
resultat gällande lagöverträdelser under båda åren, men vad som är ännu mer intressant i detta 
fall är att de uppvisade en förbättringstakt som var större än de ej certifierade företagen. Att 
det förelåg en skillnad i andel lagöverträdelser både år 1997 och 1998 samt i förbättringstakt 
kunde fastställas på 99 % konfidensnivå. Således ligger de resultat vi fått fram i denna studie 
inte i linje med resultaten från den koreanska studien. Våra resultat sammanfaller dock på ett 
bättre sätt med resultaten från den andra studien där man studerade om certifierade 
miljöledningssystem hade någon positiv effekt på lagefterlevnad i ca 800 brittiska ISO 14001-
certifierade och ej certifierade industriella verksamheter (Dahlström et al., 2003). 
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Lagefterlevnad mättes här i form av miljöinspektörers uppfattning av verksamheternas 
eventuellt förbättrade rutiner samt klagomål, incidenter och överträdelser. Man fann att 
certifierade miljöledningssystem hade en positiv effekt på ledningsprestanda i form av 
förbättrat underhåll samt förbättrad övervakning och dokumentation av miljöparametrar. 
Däremot kunde man inte hitta några bevis för att de certifierade systemen hade någon effekt 
på klagomål, incidenter och överträdelser.  
 
Det försök vi har gjort att studera effekterna av miljöledningssystem på total miljöprestanda 
gav oss divergerade svar för de båda tidsperioderna, men eftersom inget av resultaten var 
signifikanta måste vi nog ändå ställa oss tveksamma till att certifieringen har någon större 
betydelse för prestanda under de tidsperioder vi valt att studera. Ett flertal andra studier har 
gjort anspråk på att studera förhållandet mellan miljöledningssystem och den totala 
miljöprestandan, men vi har gjort en egen bedömning att det egentligen endast är en annan 
studie där man studerat så många olika typer av parametrar att man har fog för sitt påstående 
om fokus på total prestanda. Den studien är den s.k. MEPI-studien (Measuring Environmental 
Performance of Industry) med egentligt fokus på att ta fram lämpliga indikatorer för att mäta 
miljöprestanda (MEPI, 2001). Indikatorerna, som bestod av parametrar liknande de som 
användes i denna studie, användes dock bl.a. till att studera effekter av certifierade 
miljöledningssystem  Generellt hittade man inte att certifierade företag i ett flertal europeiska 
länder presterade bättre än ej certifierade företag. I enbart ett fall kunde man hitta statistisk 
signifikant skillnad mellan certifierade och ej certifierade företag och det gällde 
kväveemissioner till vatten inom tillverkning av gödningsmedel. Det var t.o.m. så att 
företagen utan miljöledningssystem i ett flertal fall verkade prestera bättre än de certifierade 
företagen. MEPI-studien har fått stor uppmärksamhet men vid tolkning av dess resultat bör 
man ta hänsyn till att forskarna inte mätt förändringen av miljöprestanda och inte heller tagit 
hänsyn till historisk miljöprestanda. Tilläggas kan också att studierna av effekterna av 
miljöledningssystem baserades på ett litet antal företag. I vår studie och MEPI-studien 
används visserligen olika strategier och metoder men resultaten får nog anses vara relativt 
enhetliga.       
 
När det gäller enskilda parametrar är det inte så lätt att hitta relevanta studier att jämföra med. 
Ett par har dock hittats med fokus på emissioner till luft och vatten. Den första är en relativt 
liten statistik studie av totalt 37 ISO 14001-certifierade eller ej certifierade företag inom 
pappersmassa- och pappersindustrin i Quebec i Kanada. I den kanadensiska studien riktade 
man in sig på hur certifierade miljöledningssystem påverkade utsläppen av BOD (biological 
oxygen demand) och suspenderande ämnen till vatten samt det totala utsläppet av spillvatten 
(Barla, 2007), vilket är jämförbart med vår studie eftersom dessa tre parametrar är vanligt 
förekommande i de svenska företag som vi studerat. Resultaten i den kanadensiska studien 
visar att certifiering enligt ISO 14001 inte tycks ha någon effekt på suspenderande ämnen 
eller mängden spillvatten. Utsläppen av BOD däremot minskade något i de företag som valt 
att certifiera sig. Vidare visar studien att effekter av miljöledningssystemet varierar mycket 
mellan olika företag. Några av de certifierande företagen minskade sina emissioner avsevärt 
efter certifieringen, men de allra flesta låg kvar på samma nivå eller ökade sina utsläpp. 
Forskarna förklarar sina resultat med att ISO 14001-certifieringen kan ha lett till att minska 
det externa trycket från intressenter och därigenom fått företagen att slappna av i sina 
ansträngningar att kontrollera och minska utsläppen. Noterbart är att forskarna inte tagit 
hänsyn till när i tiden företagen certifierades. Eftersom vår studie inte kunnat hitta några 
positiva effekter av miljöledningssystemen på vattenparametrar samt en stor variation mellan 
företagen får vi nog säga att överensstämmelsen mellan de båda studierna är god. En annan 
nordamerikansk studie använde utsläppsdata från ca 4000 företag i USA varav ca 4 % var ISO 
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14001-certifierade. Här jämförde man förändringen av olika emissioner till luft och vatten 
under perioden 1995 till 2001 i ISO 14001-certifierade företag och ej certifierade företag 
(Potoski & Prakash, 2005). Studiens resultat visade att de certifierade företagen generellt 
reducerade sina utsläpp i snabbare takt än de ej certifierade företagen. Det framgår inte av 
studien när i tiden de certifierade företagen fick sina certifikat, men man kan anta att det 
skedde under hela perioden från 1996 till 2001. I studien har man tagit hänsyn till det 
förbättringsarbete som funnits i företagen före det att man infört sina miljöledningssystem, 
vilket förstås gör det svårt att se att den högre reduceringstakten i de certifierade företagen 
faktiskt beror på det certifierade systemet. Om man dock bortser från det diskutabla upplägget 
av forskningsstrategin ger studien en betydligt mer positiva bild av miljöledningssystemets 
effekter på utsläpp till luft och vatten än vad som framkommit i vår studie.      
 
Kommentarer till angreppssätt och metoder 
När resultaten tolkas bör man hela tiden ta hänsyn till vilka metoder som använts samt hur 
lagefterlevnad och miljöprestanda mäts. Det finns all anledning att tro att den strategi som 
använts i studien för att försöka exkludera effekter av andra faktorer än införandet av 
miljöledningssystem som kan påverka miljöprestanda är riktig. Däremot är det långt ifrån 
självklart att sättet att kvantitativt mäta lagefterlevnad och miljöprestanda är optimalt. Det är 
visserligen nödvändigt att i det läge som kunskapsläget nu befinner sig i gällande 
miljöledningssystem och dess effekter att studera mer objektiv data. Fler subjektiva studier 
där företagsrepresentanter tillfrågas om den nytta de upplever av systemen behövs inte. I 
denna studie är grundstrategin att inte göra några subjektiva bedömningar eller värderingar av 
olika typer av miljöaspekter. När olika parametrar har vägts samman, är det medelvärdet av 
förändringen av förbättringstakten som varit föremål för analys utan att någon bedömning 
gjorts av respektive parameters potential till miljöpåverkan. Ett sådant antagande om att alla 
parametrar har lika stora påverkan är naturligtvis i de allra flesta fall inte sant, utan en grov 
approximation. Ett alternativ vore att antingen göra en egen subjektiv viktning av 
parametrarna eller använda sig av någon av de värderingsmodeller som tagits fram inom 
området livscykelanalys. Teoretiskt skulle troligen ett mer optimalt alternativ vara att inte alls 
försöka inriktade studierna på sammanvägda parametrar utan så långt det är möjligt fokusera 
på enskilda parametrar och endast försöka hitta kopplingar mellan miljöledningssystem och 
enskilda parameter. Ett sådant angreppssätt skulle dock kräva data från ett mycket stort antal 
företag vilket skulle kräva stora resurser.       
 
Slutliga kommentarer och slutsatser 
Vad kan vi då övergripande säga om studiens resultat? Helt klart är att vi inte har kunnat hitta 
några statistiskt signifikanta skillnader gällande förändringen av förbättringstakt i ISO 14001-
certifierade och ej certifierade företag. Följaktligen är de svårt att ge några rekommendationer 
till operativa tillsynsmyndigheter om hur de ska ta hänsyn till förekomsten av certifierade 
miljöledningssystem i tillsynsobjekten baserat på de direkta resultaten av studien. Möjligen 
skulle man kunna föreslå att man i de certifierade företagen kan fokusera sin tillsyn på utsläpp 
till luft och vatten medan man inte behöver koncentrera sig lika mycket på energi- och 
avfallsområdena. Tyvärr är dock resultaten gällande lagefterlevnad och total miljöprestanda 
både divergerande och ibland också svårförklariga och det är därför svårt att komma med 
några konkreta rekommendationer.  
 
Resultaten av denna studie tillsammans med resultat från andra studier ger oss dock en bild av 
den påverkan som miljöledningssystemen har på företagens miljöprestanda. I vissa fall ger 
systemen positiva effekter på miljöprestanda men vanligt är att det inte går att hitta några 
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effekter alls. I de fall vi kan se positiva effekter på miljöprestanda är förbättringarna relativt 
små och begränsade. Med andra ord kan de företag som planerar för att införa 
miljöledningssystem och gå mot en certifiering inte räkna med att man därigenom dramatiskt 
förbättrar sig inom miljöområdet. Teoretiskt är det egentligen inte särskilt märkligt att vi inte 
kan se några större förändringar efter ISO 14001-certifieringen i de tillståndspliktiga 
företagen. Dessa företag har att förhålla sig till en omfattande miljölagstiftning som i sig 
redan innehåller liknande krav som finns i standarden ISO 14001. Förordningen om 
verksamhetsutövarens egenkontroll är ett bra exempel på en förordningen som innehåller en 
del baskrav för hur de tillståndspliktiga verksamheterna ska arbeta. Om företagen uppfyller 
åtminstone huvuddelen av lagstiftningskraven skulle man kunna påstå att de redan har ett 
förenklat miljöledningssystem på plats. Därför skulle det troligtvis vara nästan mer intressant 
att studera effekterna av miljöledningssystem i företag som inte är tillståndspliktiga, men här 
vet vi tyvärr att det är svårt att få tillgång till miljörelaterad data.         
 
Ett viktigt faktum som man bör ha i åtanke när man tolkar resultaten i denna såväl som i de 
andra studierna vi refererar till är att studierna enbart täcker parametrar med ursprung 
innanför verksamheternas grindar, och därför inte kan göra anspråk på att vara heltäckande. 
Tyvärr utrycker sig många forskare och andra som genomför studier med inriktning mot 
effekter av miljöledningssystem i termer av att de studerat förändring av företagens 
miljöprestanda när de i själva verkan bara tittat på enstaka parametrar. Om situationen skulle 
vara så att företagen de studerat inte har prioriterat just de parametrarna när de beslutat om 
sina miljömål inom ramen för miljöledningssystemet, är det helt naturligt att någon reducering 
av just dessa parametrar inte förekommer.     
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Bilaga 1a: ISO 14001-certifierade företag som ingår i studien 
 

Företag Bransch (inkl. SNI-kod) Anst. (st) Oms. (kkr) 
Armstrong World Industries AB 22230 - Byggplastvaruindustri 183 289115 
Arctic Paper Håfreström AB 17129 - Övrig pappers- och pappindustri 325 900000 
Arla Foods AB, Falkenbergs mejeri 10511 - Ostindustri  ej tillg. ej tillg. 
Alufluor AB 20130 - Industri för andra oorganiska baskemikalier 145 168471 
Arla Foods AB, Kalmar mejeri 10511 - Ostindustri ej tillg. ej tillg. 
Beslag & Metall AB 25720 - Industri för lås och gångjärn 126 291628 
Bostik AB 20520 - Limindustri 144 342865 
Carrier Refrigeration AB, Ingelstad 28250 - Industri för maskiner och apparater för kyla och 

ventilation utom för hushåll 
262 505,883 

CP Kelco AB 20590 - Tillverkning av övriga kemiska produkter 82 245849 
DIAB AB 22210 - Industri för plasthalvfabrikat 246 444912 
Ezze AB 25991 - Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall 

för byggändamål 
57 105,925 

Forbo Projekt Vinyl AB 22230 - Byggplastvaruindustri 101 198082 
Gnosjö Automatsvarvning AB 25620 - Verkstäder för metallegoarbeten 26 57016 
Haldex Brake Products AB 29320 - Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon 482 905151 
Hästveda Återvinning AB 38320 – Anläggningar för återvinning av källsorterat material 11 23205 
Hägglunds Drives AB 28120 - Industri för fluidteknisk utrustning 262* 499555*  
HT-Svarv i Kalix AB 29320 - Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon 71 112885 
Haldex Garphyttan AB 24340 - Dragerier för ståltråd 378 749963 
Järnmalmer AB 38320 - Anläggningar för återvinning av källsorterat material 12 85851 
Jirotex Furudahlsgruppen AB 22210 - Industri för plasthalvfabrikat 19* 44394* 
Kendrion Mefa AB 29320 - Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon 111 295655 
Klafreströms Stålgjuteri AB 24520 - Stålgjuterier 35 38,573 
Krom-Teknik AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 11 9784 
Luvata Sweden AB, Finspång 24440 - Kopparverk 290 ej tillg. 
Luvata Sweden AB, Västerås 24440 - Kopparverk 88 ej tillg. 
M-real Sverige AB,  Wifsta pappersbruk 17121 - Tillverkning av tidnings- och journalpapper 190 ej tillg. 
Mondi Packaging Dynäs AB 17123 - Kraftpappers- och kraftpappindustri 311 1268962 
Metso Paper Karlstad AB 28950 - Industri för maskiner för produktion av massa, papper 

och papp 
694 1754576 

Nolato Polymer AB/Nolato Medevo AB 22190 - Annan gummivaruindustri 140 ej tillg. 
Nefab Emballage AB 20 22210 - Industri för plasthalvfabrikat 37 70723 
Norac Andos AB, Köpmanholmen 20140 - Tillverkning av andra organiska baskemikalier 22 89847 
Nynäs Refining AB 19200 - Petroleumraffinaderier 282 5224929 
Ovako Bar AB, Smedjebacken 24100 - Järn- och stålverk 420 ej tillg. 
Ovako Bar AB, Boxholm 24100 - Järn- och stålverk 230 ej tillg. 
Presso AB 25999 - Diverse övrig metallvarutillverkning 56 102491 
Polytec Composites Sweden AB 29320 - Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon 196 248356 
Preem Petroleum AB, Preemraff Lysekil 19200 - Petroleumraffinaderier 600 ej tillg. 
Plastal AB, Göteborgsfabriken 29320 - Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon 811 1452743 
Ruukki Sverige AB, Virsbo 24200 - Industri för stålrör ej tillg. ej tillg. 
RexCell Tissue & Airlaid AB, 
Skåpaforsverken 

17129 - Övrig pappers- och pappindustri 301 1166651 

Rörvik Timber Tvärskog AB 16101 - Sågverk 57 266152 
Ruukki Sverige AB, Anderslöv 24330 - Industri för kallformning av stål ej tillg. ej tillg. 
Södra Timber AB, Traryd 16101 - Sågverk 93 ej tillg. 
Siljan Timber AB 16101 - Sågverk 100 417936 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 17123 - Kraftpappers- och kraftpappindustri 588 3533000 
Seco Tools AB, Fagersta 25730 - Verktygs- och redskapsindustri 1250 ej tillg. 
Saab Bofors Dynamics AB, Infantry 
Weapons 

25400 - Vapen- och ammunitionsindustri 55 ej tillg. 

Swedwood AB, Älmhult 31090 - Annan möbelindustri 263 440423 
Surahammars Bruks AB 24330 - Industri för kallformning av stål 248 966413 
Swedish Tissue AB, Kisa 17129 - Övrig pappers- och pappindustri 139 446397 
Stena Aluminium AB, Boxholm 24420 - Framställning av aluminium 77 83993 
Södra Timber AB, Kindasågen 16101 - Sågverk 127 ej tillg. 
Sörmlands Grafiska Quebecor AB 18121 - Tidskriftstryckerier 351 623007 
SCA Hygiene Products AB, Edet bruk 17111 - Industri för mekanisk eller halvkemisk massa 433 ej tillg 
SAPA Profiler AB, Sjunnen 24420 - Aluminiumverk ej tillg. ej tillg. 
SAPA Profiler AB, Vetlanda 24420 - Aluminiumverk ej tillg. ej tillg. 
Saab Automobile AB 29101 - Personbilsindustri 4694 24208000 
Stora Enso Skoghall AB 17129 - Övrig pappers- och pappindustri 1160 5084900 
Tetra Pak Inventing AB 22210 - Industri för plasthalvfabrikat ej tillg. ej tillg. 

* Uppgifter från 2003.  
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Företag Bransch (inkl. SNI-kod) Anst. (st) Oms. (kkr) 
Tarkett AB, Hanaskog 16220 - Industri för sammansatta parkettgolv ej tillg. ej tillg. 
Tarkett AB, Broby 22230 - Byggplastvaruindustri ej tillg. ej tillg. 
Unilever Sverige AB, SU Flen 10520 - Glasstillverkning 300 ej tillg. 
Unilever Sverige AB, 
Helsingborgsfabriken 

10410 - Framställning av oljor och fetter ej tillg. ej tillg. 

Vedum Kök & Bad AB 31022 - Köksinredningsindustri 220 354206 
Voith Paper Fabrics Högsjö AB 13960 - Industri för andra tekniska textilier och 

industritextilier 
254 44623 

Vargön Alloys AB 24100 - Järn- och stålverk 237 1023925 
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Bilaga 1b: Ej miljöcertifierade företag som ingår i studien 
 

Företag Bransch (inkl. SNI-kod) Anst. (st) Oms. (kkr) 
ATA Timber Eneryda AB 16101 - Sågverk 15 105049 
BD Fisk AB 10200 - Fiskberedningsindustri 35 78802 
BAC Såg & Hyvleri AB 16101 - Sågverk 61 221744 
Carlfors Bruk AB 24420 - Aluminiumverk 56 14006 
Crane AB 17129 - Övrig pappers- och pappindustri 273 616935 
Danish Hardwood A/S, Sätarödsenheten 16101 - Sågverk 6 ej tillg. 
Dooria Gagnef AB 16232 - Industri för trädörrar 71 104107 
Elektro Dopp Lack AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metal 10 10826 
Farmaren i Laholm AB 10310 - Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 20 66012 
Guneverken AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 4 2443 
Geveco Industri AB 20300 - Färgindustri 24 69347 
Hilmer Andersson AB 16101 - Sågverk 67 259704 
Hållanders Sågverk AB 16101 - Sågverk 16 71302 
HBG Teknopress AB 22220 - Plastförpackningsindustri 13 25702 
Haglöf Produktion AB 25620 - Verkstäder för metallegoarbeten 3 3069 
Hallberg-Rassy Varvs AB 30120 - Fritidsbåtbyggerier 252 520323 
H Jessen Jürgensen A/S 38312 - Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning 7 (2003) 58514 

(2003) 
Kristianstadsortens Lagerhusförening 
Ek För. 

10612 - Industri för frukostflingor, mixer och andra 
livsmedelsberedningar av kvarnprodukter 

ej tillg. ej tillg. 

KEFA Drytech AB 20300 - Färgindustri 9 29941 
Knäreds Werkstads AB 31090 - Annan möbelindustri 76 8925 
Kalix Mekaniska Industrier AB 25110 - Industri för metallstommar och delar därav 26 65583 
Kape Ytbehandling AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 22 5598 
Kopparbergs Bryggeri AB 11050 - Ölbryggerier 242 824978 
Krönlein Bryggeri AB 11050 - Ölbryggerier 125 181575 
Lyrestads Gjuteri AB 24510 - Järngjuterier 13 9242 
Landskrona Galvanoverk AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 10 8149 
F Liedholms Mekaniska Verkstad AB 28950 - Industri för maskiner för produktion av massa, papper 

och papp 
103 188068 

Möckelns Sågverk AB 16101 - Sågverk 55 15831 
Magnihill AB 10390 - Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 21 73144 
Nya Gjuteribolaget i Bredaryd AB 10390 - Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 25 38239 
Nya Metallgjuteriet AB 24530 - Lättmetallgjuterier 19 26742 
Nordbakels AB 10822 - Choklad- och chokladkonfektyrindustri 46 170925 
Karl Hedin Sågverk AB, Karbenning 16101 - Sågverk 119 724134 
P. o. P.  Plating on Plastic AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 13 15908 
Skara Svartoxidering AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 2 1858 
Stimp Innovation AB 24540 - Andra metallgjuterier 72 72842 
Skogstorps Ytbehandling AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 9 1039 
Scandinavian Mill Service AB 33110 - Reparationsverkstäder för metallvaror 126 10374 
Svenskt Guldsmide & Design AB 32120 - Industri för smycken och andra guld- och 

silversmedsvaror 
18 20625 

Snickar-Per AB 16232 - Industri för trädörrar ej tillg. ej tillg. 
Säffle Förnickling AB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 17 12,933 
Swede-Wheel AB, Division Nyströms 25720 - Industri för lås och gångjärn 49 129,467 
Swepart Transmission AB 28150 - Industri för lager, kugghjul och andra delar för 

kraftöverföring 
114 208,538 

Vest-Wood Sverige AB, Åstorp 16232 - Industri för trädörrar 545 ej tillg. 
V&S Absolut Spirits, Åhus 11010 - Spritdrycksindustri 260 ej tillg. 
Vida Urshult AB 16101 - Sågverk 38 334,299 
Ytcenter HB 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 6 ej tillg. 
Ytbehandlings AB Åviken 25610 - Industri för beläggning och överdragning av metall 29 15,998 
Öresundsvarvet AB 33150 - Reparationsvarv för fartyg och båtar 54 147,384 
Överums Bruk AB 28300 - Industri för jord- och skogsbruksmaskiner 121 142,964 
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Bilaga 2:  Storleken på de studerade företag mätt i omsättning 

0 5 10 15 20 25
(X 1,E6)

OMS CERT

OMS EJ CERT

 
Parametrar Certifierade företag Ej certifierade företag 
Antal 43 44 
Medelvärde 1,27167E6 125110, 
Standardavvikelse 3,76923E6 194036, 
Variationskoefficient 296,401% 155,092% 
Min 505,883 208,538 
Max 2,4208E7 824978 
Spännvidd 2,42075E7 824769 
Stnd. skevhet 15,176 6,50181 
Stnd. kurtosis 46,1894 7,32322 

 
 
 




