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ABSTRACT  

Sannerud, F. 2014. Miljöledningssystemet ISO 14001- En fallstudie av institutionen Vatten och Miljö, Sveriges 

Lantbruksuniversitet s. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet 

Hållbar utveckling är ämne som förs av olika grupper runt om i världen. Verksamheter, oavsett vad de gör, har 

negativ och positiv inverkan på miljön och människor. Sveriges regering har under en längre ställt krav på 

statliga myndigheter om att dessa skall inneha ett gott miljöarbete, och rekommenderat miljöledningssystemet 

ISO 14001. Trots detta går omställningen långsamt, och flertalet hinder verkar uppstå inom institutioner för 

högre utbildning innan och under implementeringen. Samtidigt hörs kritiska röster om systemet och dess 

tveksamma hållbarhetsnivå.        

 Syftet med uppsatsen är att finna förståelse i hur systemet ISO 14001 kan användas inom 

universitetinstitutioner för att gynna en hållbar utveckling. Till detta har institutionen Vatten och Miljö, en del av 

Sveriges Lantbruksuniversitet, använts som fallstudieobjekt. Djupintervjuer av miljösamordnaren och 

intendenten är den huvudsakliga metoden so använts för att finna svaren på min frågeställning. 

 Resultatet av denna undersökning blev att externa och interna drivkrafter varit viktiga för implementeringen 

men att de har olika roller av processen. Kritiken mot ISO 14001 är komplex och beror på betraktarens attityd till 

begreppet hållbar utveckling.  
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1. INLEDNING 

 

Sedan det internationella miljöledningssystemet ISO 14001 utvecklades under början av 

1990-talet, fram tills idag, är det 3885 stycken verksamheter i Sverige som har implementerat 

detta (ISO1, internet, 2014).  

 År 1996 lyfte regeringen frågan om ett allmänt införande av miljöledningssystem. Frågan 

fick gehör och samma år beslutades att de grundläggande delarna av ett miljöledningssystem 

skulle implementeras i statliga myndigheter enligt förordningen 

(2009:907)(Regeringskansliets rättsdatabaser, Internet, 2014). Det mest förekommande, och 

även rekommenderade system som lades fram som förslag var ISO 14001 (Sammalisto, 2007, 

s.11), med motiveringen: ”för att vara föredömen i arbetet att uppnå en ekologiskt hållbar 

Utveckling i samhället. Avsikten är att miljöledningssystemen ska vara verktyg för 

myndigheterna att använda i strävan att nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen.”  

(Naturvårdsverket, 2012, s.13) 

Detta skulle fungera som en extern drivkraft för att stärka hållbarhetsarbetet i hela landet, 

inklusive organ för högre utbildning, och det påpekades att dessa krav skulle komma att höjas. 

 De svenska universiteten och högskolorna ligger dock efter när det kommer till att 

implementera miljöledningssystem(MLS). Trots att ett system av denna sort anses gynna en 

hållbar utveckling inom utbildningsinstitutionen och samhället(Sammalisto & Arvidsson, 

2005, s.21;UNCED, 1992, kap.36.3) var det år 2005 endast tre svenska universitet som hade 

genomgått ett fulländat miljöledningssystem(Sammalisto, 2007, s.11). Universitetet och 

högskolor har genom utformning av program samt forskningsanslag en oerhörd kraft att 

påverka samhället i stort och där ett miljöledningssystem kan ha en positiv påverkan till detta 

(Ibid., s.12). 

 Forskning på hur miljöledningssystem verkar inom universitetsinstitutioner är även 

bristfällig då de flesta undersökningar vänder sig mot företagsverksamheter.  Detta låg till 

grund för valet av uppsatsämnet, att på egen hand finna hur en institution för högre utbildning 

har hanterat systemet och relationen till begreppet Hållbar Utveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet till denna uppsats är att undersöka hur en institution för högre utbildning har utformat 

sitt miljöarbete, för att bidra till en hållbar utveckling, med hjälp av ett fungerande 

miljöledningssystem av sorten ISO 14001.  

 Ett antal frågor har formulerats för att svara på uppsatsens syfte och ge den en tydligare 

innebörd, dessa är: 

 Vilka är de olika drivkraft som kan ligga bakom implementeringen av 

miljöledningssystemet ISO 14001? 

 Vilka hinder har funnits för implementeringen av ISO 14001?  

 Hur kan anledningarna till drivkrafterna och hindrena förklaras? 

 Finns det kritik mot ISO 14001, i relation till dess användning inom 

utbildningsinstitutionen Vatten & Miljö och begreppet hållbar utveckling, och hur ser 

denna ut i så fall? 
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1.2 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas fysiskt till institutionen Vatten och miljö(V & M), en del av Sveriges 

lantbruksuniversitet(SLU). V & M delar certifikat med de två andra institutionerna Mark och 

Miljö(M & M) samt Energi och Teknik(E & T). Detta kluster har benämningen Mark-Vatten-

Miljöcentrum(MVM-centrum) och uppstod för tre år sedan(Linde, muntlig intervju, 2014).  

 Syftet med klusterbildningen är att skapa närhet och goda kontakter mellan institutionerna 

som arbetar inom relaterade områden(SLU1, Internet, 2014). Trots samarbetet mellan V & M, 

M & M och E & T är uppsatsen fokuserad på V & M som en enskild institution.  

 En orsak är att endast miljösamordnaren till V & M figurerade nyckelinformant. M & M 

miljösamordnare skulle inom kort gå på mammaledighet och angav därför V & M som ett 

bättre undersökningsobjekt. Miljösamordnaren för E & T var nyanställd och hade inte 

erfarenhet eller samma kunskap om ISO 14001, detta enligt M & M miljösamordnare. Önskan 

att intervjua personer med miljösamordnaranställning var att dessa hade störst kontakt med 

implementeringen i sin tjänst. Tillsammans med tidsbrist avgjorde valet av att använda V & M 

som undersökningsobjekt av de tre institutioner som implementerat ISO 14001 inom SLU. 

Gränserna för fallstudien är ändå suddiga, och i flera fall kan de resultat som tas i 

slutet även att gälla för MVM-centrum i stort. Miljöhandboken som används som källa är 

giltigt för hela MVM-centrum.  Samt att Mats Linde, min ena intervjukälla, arbetar under 

MVM-centrum.   

 Ytterliggare orsak till att valet av att se på V & M grundar sig i denna är en av få 

universitetsinstitutioner som har genomgått miljöcertifiering enligt ISO 14001. Institutionen 

är även belägen i Uppsala, vilket underlättar arbetsprocessen då de tilltänkta metoderna för 

insamlandet av data till del är intervjuer. Ett annat skäl till att V & M valdes som studieobjekt 

grundar sig på när i tiden ISO 14001 implementerades, närmare sagt 2010. Detta gör att 

systemet har använts och hunnit befästas i institutionen samtidigt som arbetet kring uppstarten 

av certifieringen borde finnas nära i minnet 

 Att miljöledningssystem ISO 14001granskas motiveras genom att det är ett av två 

certifieringssystem som är internationellt allmängiltigt, vida känt och mest använt (Disterheft 

et al, 2011, s.82). Detta gör systemet mer intressant att studera än andra, mindre och okända 

varianter.  

 Tidmässigt kommer en kortare historia om ISO 14001 att ges och dess grundläggande 

uppbyggnad som sträcker sig till början av 1990-talet fram till idag. Utöver detta kommer 

studien främst att ha sitt fäste från 2010-talet och fram till idag.  

 

1.3 Disposition 

Efter denna inledande del följer ett kapitel som redogör för de teorier som uppsatsen ämnas i. 

Vilka är hållbar utvecklingsbegreppet, den eventuella betydelsen som ett miljöledningssystem 

har för hållbar utveckling, drivkrafter, hinder och kritik som berör hållbar utveckling och ISO 

14001. Därefter, i avsnitt tre, beskrivs de metoder som använts för att samla in data. Det vill 

säga djupintervjuer av anställda inom V & M som varit uppsatsens fallstudieobjekt.  
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 I kapitel fyra presenteras fallstudien, som är Vatten och Miljö-institutionen hos SLU mer 

noggrant. Genom att beskriva dess miljöhandbok och sammanfatta resultatet av intervjuerna. 

Därnäst följer diskussionsavsnittet, som är kapitel fem, där teorierna kopplas samman med 

fallstudien. En mindre rekommendationsdel finns även att se.  

Det sista delen innehåller de sammanfattande slutsatserna, och är de som besvarar uppsatsen 

ursprungliga frågeställningen.    

 

 

2. TEORETISKT RAMVERK  

 

2.1 Miljöledningssystemet ISO 14001 

Miljöledningssystem(MLS) är ett sätt för organisationer att jobba med miljö och 

hållbarhetsfrågor. MLS strukturerar upp miljöarbetet, tack vare krav på miljöpolicy och 

planering för att nå de mål som institutionen sätter och certifieras genom externa revisorer. 

(NE1, internet, 2014)  

 Enligt Disterheft et al(2011, s.82) finns två internationella och allmängiltiga formella MLS. 

ISO 14001 är ett av dem, och det är detta som används mest frekvent inom Sverige (SCB, 

internet, 2014).  

 ISO är en förkortning av International Organization for Standardization och används 

världen över av alla sorters institutioner, allt från industrier till myndigheter(ISO2, internet, 

2014). De var ursprungligen marknaden och dess ökade krav på företagens miljöarbete som, 

med hjälp av ISO, tillsatte en teknisk kommitté för att ta fram miljöledningsstandarder. Detta 

påbörjades år 1993, men det var först när tyngre företag uppmärksammade bristerna med 

miljöarbetet som processen med standarderna tog fart. (Piper, Ryding & Henricson, 2001, s. 

13).  

 Det som utmynnades av detta arbete var ISO 14000-serien. En serie som fokuserade på 

miljöledningssystem och miljöverktyg(Ibid., s.7). Konceptet är att dessa skall kunna användas 

tillsammans, eller enskilt, beroende på hur den specifika organisationen ser ut. Serien har 

dock ett huvudsakligt syfte, vilket är att vara ett aktivt verktyg för att strukturera och ständigt 

förbättra organisationers arbete med miljörelaterade frågor(Piper, Ryding & Henricson, 2001, 

s. 23). 

 ISO 14001, det system som rör miljöarbetet inom en organisations ledning, var den första 

standard som lades fram och är den som de övriga delarna av 14000-serien utgår från. 

Systemet är en pågående process och bygger på de fem grundelementen policy, planering, 

genomförande, uppföljning och förbättring, vilket är en variant av förbättringssystemet Plan-

Do-Check-Act (PDCA). PDCA bygger på en evig utvecklings- och förbättringsprocess(se 

figur 2, s.19)(Almgren & Brorson, 2010, s.39).  

 Utöver grundelementen har ISO 14001 17 element och 54 skallkrav. Elementen skapades 

för att underlätta planering och utförandet av systemet. För att genomgå en certifiering av ISO 

14001 måste verksamheten bevisa att skallkraven genomlevs (Piper & Henricson, 2005, s.6). 

Processen för certifiering sker via speciella, oberoende certifieringsorgan (Almgren & 

Brorson, 2010, s. 30) och dessa ser till att organisationen uppfyller alla skall-krav. Hur ofta de 



7 

 

externa revisionerna utförs bestäms mellan certifieringsorganisationen och kunden, men 

vanligtvis med ett maximum av tre års mellanrum. För att behålla certifikatet måste dessa 

externa revisioner ske med ett visst intervall. Det är vanligt förekommande att flera mindre 

revisioner görs under tiden, internt av den egna personalen (Piper, Ryding & Henricson, 2001, 

s.217).  

 Exempel på hur ett skallkrav kan se ut: Organisationen skall upprätta, dokumentera, 

införa, underhålla och ständigt förbättra miljöledningssystemet (Piper & Henricson, 2005, 

s.24).  

 Som Piper & Henricson (2005, s.18) anger är ISO 14001 uppbyggd i ett femstegsprogram 

vilket organisation som ämnar implementera ISO 14001 måste ta. Dessa steg är: 

1. Identifiera miljöaspekter,  

2. Identifiera de krav som ställs på organisationen, 

3. Bedöma samt rangordna vad de olika miljöaspekterna har på organisationen,  

4. Identifiera miljömål, 

5. Dokumentera och införa instruktioner till de aktiviteter som skapar de identifierade 

miljöaspekterna.  

 Ett annat sätt att förklara processen är att verksamheten skall beskriva vad, hur, av vem och 

när saker och ting skall bli gjorda (Curkovic & Sroufe, 2011, s.73). Curkovic & Sroufe (2011, 

s.75) fann i samma undersökning att tiden som ett medium-stort företag behövde för att 

certifieras var mellan sex månader till två år. 

 ISO 14001 är ett system under ständig utveckling, och har hittills släppts i två utgåvor. Det 

första när systemet lanserades år 1996. År 2004 kom nästa uppdaterade variant som hade 

justerats för att passa samhällsutvecklingen(Almgren & Brorson, 2010, s.25). Tanken är att 

14001 skall uppdateras med jämna mellanrum, och till slutet av 2015 förväntas den nya 

versionen finnas tillgänglig (ISO3, internet, 2014). 

 De undersökningar som gjorts gällande vart i certifieringsprocessen svenska universitets-

och högskoleinstitutionerna befinner sig visar att majoriteten var i uppstartsfasen. Av de som 

delat information om sitt miljöledningsarbete hade över 90 procent genomfört en miljömässig 

granskning och kartläggning av miljöaspekter. Av de 32 universitet och högskolor som 

deltagit var det 88 procent som angett att de hade skapat en miljöpolicy. Av alla delaktiga i 

undersökningen var det mindre än fem procent av universiteten som har genomgått en 

certifiering. (Sammalisto & Arvidsson, 2005, s. 28) 

 

2.1.1 Kritik mot ISO 14001 

ISO 14001 har fått kritik för dess utformning och innebörd. Att det finns för få och svaga krav 

om vad en certifiering kräver av en godkänd verksamhet är en del av denna(Curkovic & 

Sroufe, 2011, s.73). Ett vanligt argument mot ISO 14001 är dess svaga förpliktelse till det 

miljömässiga arbetet, ett resultat av få klara direktiv om hur en verksamhet skall göra för att 

utvecklas.  

 Rondinelli & Vastag (2000, s.501) har fört liknande diskussioner om ISO 14001. De menar 

att MLS inte är en graderad lösning på den miljöpåverkan företag avger. Samt att arbete mot 

en hållbar utveckling med ett MLS inte behöver innebära att de har låg miljöpåverkan. 
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Förklaringen till detta är att ISO 14001 inte är ett prestandasystem, och därför finns inga 

angivna gränsvärden för utsläpp, miljömässig påverkan eller utformade mätverktyg. Som 

tidigare nämn är ISO 14001 utformat för att appliceras på flera sorters institutioner, med olika 

mål. Målen sätts utifrån vart varje organisation är i sitt miljöarbete och vilka förutsättningar 

de har. Så länge kraven uppfylls och dokumenteringen genomförs kan en certifierad 

institution därför ha stor miljöpåverkan och låg effektivitet (Curkovic & Sroufe, 2011, s.75). 

Det finns inte heller några krav som visar att investerarna är nöjda eller att alla 

inblandade(personal, kunder etcetera) får uttrycka sina åsikter om systemet eller 

verksamhetens miljöarbete. Att ISO 14001 anses byråkratiskt och dokument-fokuserat är även 

exempel på kritik. Detta är faktorer som även missgynnar allmänt deltagande(Ibid., s.73-74). 

 Alshuwaikhat & Abubakar (2007, s.1780) har funnit andra brister hos ISO 14001. I många 

fall brister systemet inom de sociala och ekonomiska aspekterna av HU för att främst fokusera 

på ekologisk hållbarhet.  

 

2.2 Hållbar Utveckling 

Begreppet Hållbar Utveckling(HU) gavs år 1987 betydelsen development that meets the needs 

of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

(Bruntland commission, 1987, s.43) av FNs världskommission för miljö och utveckling(NE2, 

internet, 2014). Innebörden förklarar att samhällets utveckling måste balanseras så att dagens 

och framtidens generationer kan leva ett fullt gott liv.  

För att klara av de omställningar som kommer att kräver behövs både teknisk 

utveckling och samhällelig förändring. Dagens ohållbara utnyttjande av fossila bränslen och 

mineraler, exploateringen av resurser, linjär eftersträvan till tillväxt och klyftan mellan 

rika/fattiga är några av de stora hindren som måste övervinnas (Bruntland commission, 1987, 

s.46).  

Många aspekter krävs för att HU skall vara komplett. De tre grundstenarna har länge 

ansetts vara de sociala, ekologiska och ekonomiska. Dock har denna uppdelning allt mer 

ifrågasatts då den anses antropocentrisk i och med att ekonomin och sociala aspekter 

värdesätts lika högt som ekologin. Ekologin som många menar är det fundamentala för att 

övriga två kan finnas (Bergquist, 2008, s.7). Ett sätt att förtydliga människans påverkan på 

naturen är ekologiskt fotavtryck. Kortfattat kan detta förklaras som att individers totala 

användning av yta beräknas som genom mätning av den totala konsumtionen, avfallshantering 

och utnyttjande av fossila bränslen. (WWF, Internet, 2014) Detta ger oss en indikation om hur 

vi lever och vad vi måste förändra för att skapa ekologisk bärkraft. Om världens befolkning 

ämnar leva likt den svenska skulle mänskligheten behöva tillgång på 3.3 stycken jordklot (FN-

förbundet UNA Sweden, internet, 2014). 

Att HU betyder detsamma för alla, individer och organisationer, är stor. 

Miljöproblemen som uppstår ser i många fall inga geografiska gränser. Föroreningar, 

resursanvändning och klimatförändring påverkar människor både globalt och lokalt liksom 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005, s.39). Debatterna om 

HU är många, ”Vilka bär det största ansvaret för nedbrytningen och omställningen?” och 

”Vad bör förändras och hur skall omställningen ske?” är några exempel (Bergquist, 2008, 
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s.18-23). Vad som konstateras är att sättet människan agerar dess attityder till utveckling 

behöver förändras. Hur förändringen skall te sig råder stor oenighet om. 

Nedan (se figur 1.) visar olika synsätt som finns på HU. Bilden visar den ekonomiska 

och sociala hållbarheten på den lodräta axeln, och ekologisk hållbarhet på den vågräta. 

Innanför det cirkelformade området finns de olika synsätten som rör en HU med både social, 

ekonomisk och ekologisk förankring. 

Hopwood, Mellor & O’Brien(2005, s.41) har upprättat tre nivåer av HU, Status 

Quo(SQ), reform och transformation. Kategoriseringen har skett genom att se på vilka 

attityder som finns till HU och hur de olika lösningarna till HU anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005, s.41) 

 

Den första, och även den svagaste nivån av HU enligt Hopwood, Mellor & O’Brien (2005, 

s.41) är SQ, vilket representerar business as usual. SQ innefattar de som anser att dagens 

utveckling kan fortgå om än med några mindre justeringar (Ibid., s.48). Inom dessa kategorier 

finns majoriteten av världens ledare och personer med höga poster, i både samhälle och inom 

företag(Ibid., s.42). Några av grupperna som befinner sig inom SQ är EU och världsbanken. 

De som klassas som SQ förespråkar att varken det ekologiska eller sociala är ting som kräver 

stora åtgärder(Ibid., s.42). De ser heller inga problem mellan ekonomisk tillväxt och 

ekologiska hållbarhet. Reglering från staten eller myndigheter är ingenting de förespråkar, 

marknadens skall driva fram lösningar så som teknisk effektivisering, förbättrade 

ledningssystem och informationsspridning. De är individer, i form av kunder, som genom 

aktiva livsstilsval skall leda företag och organisationer att utvecklas åt en hållbar utveckling.  
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De som hamnar inom grupperingen reform är i många fall de allmänt accepterade 

miljögrupperna så som International Union for conservation of Nature(IUCN), WWF och 

Greenpeace. Generellt anser grupperna inom denna kategori att problematiken med miljön är 

större än vad marknaden på egen hand kan hantera och menar att stater har en roll genom att 

vägleda och reglera kapitalismen. De är även kritiska till den politik som förs och hur dagens 

makthavare hanterar dessa ämnen. Lösningar handlar främst om informationsspridning, 

teknikutveckling och forskning. De flesta inom reform medger att mänskligheten kommer nå 

en punkt där förändringar behöver göras, men att dessa förändringar inte innefattar stora 

samhälleliga skiften. 

De som förespråkar transformation och eftersträvar både social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet ser stora fundamentala problem inom alla tre områden.  Problem som 

endast kan lösas genom fundamentala förändringar. Inom transformationsområdet finns de 

som anser att problemet existerar i samhällets grunder.  Grunder som kommer att behöva 

ändras. HU enligt dessa innefattar en stark social rättvisa och egen kontroll över livet och 

personliga resurser. De som klassas inom kategorin transformation är exempelvis flertalet 

anti-kapitalistgrupper och eco-socialister. Det vill säga, delar uppfattning med Marx och 

Engels idéer, att människan inte innehar rättigheter att bemästra och utnyttja naturen. 

Människan är en del av naturen och skall leva på dess villkor. (Hopwood, Mellor & O’Brien, 

2005, s. 46)  

 

2.2.1 MLS för en Hållbar Utveckling 

Universitet i allmänhet har på senare år insett den egna påverkan och inverkan på miljön, 

vilket har lett till att allt fler har stärkt arbetet med miljöarbetet på campus. Olika 

tillvägagångssätt har använts, där ISO 14001 har varit ett sätt för att eftersträva en HU 

(Alshuwaikhat & Abubakar, 2007, s.1779). Sammalisto (2007, s.153) har även påpekat att det 

finns samband universitet som under en längre tid har arbetat med ett MLS, i de flesta fall 

ISO 14001, och en positiv utveckling av utbildning för HU. Den struktur som ett MLS 

använder sig av synliggör och uppmärksammar de önskemål och krav som finns om hållbar 

utbildning bland studenter och anställda.   

 Sammalisto & Arvidsson(2005) har i en tidigare studie även kommit fram till att ett MLS 

kan leda till ett mer hållbart samhälle. Detta då MLS ger en ökad medvetenhet om miljöfrågor 

bland de anställda samt fakultetet, vilket har lett till större miljömedvetet inom campus, 

utbildning och forskning. Förklaringen som getts är att miljöaspekter ges större prioritet och 

mer resurser. Detta leder i sin tur till att studenternas medvetenhet och kompetens inom miljö 

och hållbarhetsfrågor ökar. När de examinerade studenterna sedan verkar ute i arbetslivet gör 

det detta med en ökad miljömedvetenhet. (Ibid., s.21)  

 Disterheft et al (2012, s.80) menar att utbildningsinstitutioner har två huvudsakliga syften 

inom hållbar utveckling. Ett är att campus, där utbildningen bedrivs, handlar på ett hållbart vis 

och att dess verksamhet har minsta möjliga ekologiskt fotavtryck. Det andra är förmedling av 

hållbar utveckling genom utbildning av studenter och anställda, samt att forskning inom dessa 

områden värdesätts och offentliggörs.  
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2.3 Drivkraft 

Sammalisto & Arvidsson (2005, s.24) har studerat de svenska universitet som enligt den 

regeringen har angivit att de skall implementera MLS. Denna undersökning gjordes år 1999, 

2000 och 2003. Till följd av undersökningen har dessa forskare formulerat två kategorier av 

drivkraft: interna och externa.  

 De interna drivkrafterna var de som kom inifrån den egna institutionen. Exempel på dessa 

är studenter, fakulteten/anställda, lärande/utbildning/forskning och ledning/styrelsen. År 1999 

visade Sammalisto & Arvidssons undersökning att de var de interna motiven som hade störst 

påverkan till att svenska universitet tillämpade MLS. Där det tre främsta incitamenten till 

genomförandet av MLS var fakultet/personal, ledningen/organisationen och studenterna. 

 Drivkrafterna av externa slag var de som från yttre påtryckningar. Exempelvis certifiering, 

image/marknadsföring/trovärdighet och statens direktiv. De slutsatser som fastslogs av 

Sammalisto & Arvidsson visade på att vart drivkrafterna kom ifrån hade förändrats mellan 

åren 1999 till 2003, från att främst komma från interna till externa. År 2003 var de starkaste 

motiven till ett MLS i följande ordning regeringens direktiv, fakultet/personal och 

image/marknadsföring/förtroende(Ibid., s.24). 

 Flera som har intresserat sig för vilka faktorer som motiverar implementering av MLS 

inom verksamheter är Post och Altman (1994, s.64). De har skapat tre kategoriseringar till vad 

som drivit vinstdrivande verksamheter. Nedan kommer ett avsnitt där de olika uppdelningarna 

presenteras mer noggrant.  

 Den första av de tre kallas Value driven environmentalism(VDE). VDE är de som finner 

motiv att tillämpa ISO 14001 för att visa upp en grönare image. Till grund att kundernas har 

fått en ökad medvetenhet om miljöproblematiken och dess vilja till att handla riktigt. 

 En annan extern påtryckning Post och Altman(1994, s.66) noterade var Compliance-based 

environmentalism(CBE). CBE är då staten genom regler, lagar och andra informella 

regleringen påvisar att miljön har en betydande roll till övriga samhället. 

 Market-driven environmentalism(MDE) är den tredje kategorin. MDE innebär att 

uppmunta och lyfta miljövänliga alternativ inom verksamheten. Delvis genom att påpeka 

vilka insparningar och miljömässigt bättra alternativ som kan genom att effektivisera 

verksamhetens olika funktioner. Samt att uppmuntra miljöengagemanget inom personalen så 

att dessa vill arbete med dessa frågor (Ibid., s.65).  

 Det finns givetvis många fler anledningar till att starta upp ett MLS inom verksamheter. 

Borträknat från de som redan har nämnts anges färre regelrätta inspektioner (Curkovic & 

Sroufe 2011, s.73; Piper & Henricson 2005, s.21). De förklarar att en organisation som har ett 

miljöledningscertifikat kan hänvisa till detta vid frågor om miljöarbetet. Andra fördelar som 

Curkovic & Sroufe (2011, s.73) påtalar är de minskade riskerna för böter vid överträdelser av 

lagar/regler, bättre generella interna ledningssystem, att stärka investerares förtroende/nöjdhet 

vilket leder till ökade tillgångar.  

  En undersökning som gjorts över universitet i Europa visar att de mest pådrivande 

faktorerna till att införa MLS var studenters och anställdas ökade personliga ansvarstagande 

och medvetenhet om miljö. Disterhef et al. (2012, s.83) undersökning visade att detta var den 

främsta drivkraften och uppgavs av 80 procent av de tillfrågade.  
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2.4 Hinder  

Sammalisto & Arvidsson(2005, s.25) noterade även vilka som var de främsta hindrena till 

genomförandet av MLS i den svenska universitetskontexten. Svaren från den sista 

undersökning, 2003, visade att största svårigheten var brist på resurser/prioritering. Över 90 

procent av dem som uppfattade hinder angav detta. Därefter var det ledningens bristande 

engagemang (47 procent) som försvårade eller stoppade genomförandet av ett MLS. 40 

procent av de tillfrågade universiteten angav brister inom organisationen så som byråkrati, 

oklarheter och decentraliserad/spridd ledning och över 30 procent rapporterade lågt 

engagemang hos personalen som hinder. Runt 28 procent angav att det var på grund av 

kunskapsluckor och bristande insikt som skapade problem kring (Ibid., s.26). 

 Post & Altman har också kartlagt olika hinder som kan uppstå innan och under att MLS 

implementeras (1994, s.68). Attityder till miljöarbetet var även det tema som enligt dem 

skapade flest svårigheter. Allmängiltig inställning hos anställda var de motstånd som angavs 

av flera. I flera fall var miljöfrågorna inte ett ämne som prioriterades varpå för små resurser 

gavs till detta. Brist på engagemang hos ledning är ett annat hinder som yttrades. Denna brist 

bestod till stor del i att miljöarbetet inte togs på allvar, det fanns starkare intressen för 

ekonomiska värden, och en generell ignorans var resultatet (Ibid., s.68).  

 Bristfällig kommunikation på grund av att distansen inom institutionen var lång och 

komplex var ett tredje problem som uppmärksammades. Detta gjorde att tiden mellan beslut 

och verkan tog lång tid. Ett sista hinder som Post & Altman(1994, s.68) kommit fram till var 

problemet som uppstår i och med att det är enklare att fortsätta i samma anda än att ändra på 

systemet. Detta uppstår då en förändring innebär utlägg av resurser vilket organisationen kan 

undkomma vid så kallad past practis eller status quo (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005, 

s.41). 

 Piper & Henricson(2005, s.13) angav även konsekvenser som MLS kan ge på 

organisationen. Som tidigare nämnt är ISO 14001 uppbyggt med ständig förbättring i fokus. 

För att behålla certifieringen krävs att verksamheten konstans arbetar med sin miljöpåverkan 

vilket betyder att miljöprojekt utgöra en del av vardagen. Samma författare anger att det inte 

är ovanligt att mellan fem-tio miljöprojekt är i gång under samma tid(Ibid., s. 16). 

 

 

3. METOD 

 

Uppsatsens syfte och frågeställning var utgångspunkten för arbetet och dessa motiverade de 

olika metoderna för informationssökandet. Inga inledande hypoteser skapades för att bevisas 

eller förkastas. Arbetets slutsatser grundas i materialet som hämtats genom djupintervjuer av 

semistrukturerad karaktär ger arbetet en induktiv och kvalitativ ansats (Bryman, 2011, s. 28). 

 Ett par av de teorier som presenteras i uppsatsen härstammar från företagskontexter, 

exempelvis detta då lite forskning har gjort på MLS inom utbildningsinstitutioner.  De teorier 

som selektivts valt ut grundas i hur väl de relaterar till vad som framkommit av 

nyckelinformanterna under intervjuerna samt hur väl de passar in till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 
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3.1 Fallstudie 

Implementering av MLS, specifikt ISO 14001, sker på olika institutioner världen över, dock 

inte i samma utsträckning inom kunskapsinriktade institutioner. Detta väckte nyfikenheten på 

att se hur en sådan plats har gjort för att lyckas. En fallstudie inom detta ämne tedde sig som 

en möjlig lösning. Fallstudier inom forskning görs när ett visst fenomen uppvisas på en plats, 

och att denna plats tas under mer detaljerad och noggrann undersökning. Detta för att få en 

komplett förståelse av fenomenet(Bryman, 2011, s. 73). Denna fallstudie kommer att ha en 

kvalitativ karaktär, vilket enligt Bryman(2011, s.76) är den vanligaste förekommande när en 

specifik plats hamnar under lupp. 

En aspekt som bör behandlas är hur uppsatsens resultat kommer kunna generaliseras 

till andra platser. Generaliserbarheten vid fallstudier är låg och Bryman(2011 s.76) menar att 

resultat från en viss plats inte skall användas för att beskriva ett komplext fenomen. Det finns 

olika typer av fallstudier där denna kan placeras i facket exemplifierande fallet då det som 

uppsatsen ämnar fånga är hur en typisk institution för högre utbildning har gjort vid 

implementering av ISO 14001 (Ibid., s.76). 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

För att svara på frågeställningen samt för att få en verklighetsbaserad kontext har 

semistrukturerade djupintervjuer genomförts(Ibid., s.415-419). Två personer har figurerat 

nyckelinformanter, V & M:s miljösamordnare och intendenten för MVM-centrum. De valdes 

ut tack vare den kunskap och erfarenhet de har om ISO 14001 och processen bakom 

certifieringen inom institutionen. De båda har varit anställda innan ISO 14001 användes, fram 

till idag. Att just de har svar på frågeställningen ansågs därför högst troligt. Vilket är det som 

Bryman (2011, s.434) kallar ett målinriktat urval.  

 Repstad(2007, s.84) är kritisk till intervjuer som metod, men säger samtidigt att dessa är 

värdefulla när de används för att beskriva ett gemensamt sammanhang. Detta uppfyller mitt 

andra syfte med att intervjua dessa personer. Det vill säga för att få en insyn av deras specifika 

erfarenheter och åsikter om ISO 14001, då V & M har valt som fallstudie. 

 Båda intervjuerna genomfördes under dagtid, i ett konferensrum på MVM-centrum. 

Platsen var i båda fallen god för intervjuerna och samtalen kunde fortgå i lugn och ro utan 

störande moment från omgivningen, vad som enligt Bryman(2011 s.420) är en viktig faktor. 

Tiden för varje intervju var mellan 1½ – två timmar. 

 Ingen ljudinspelning gjordes av intervjuerna utan svaren från respondenterna antecknades 

under samtalets gång. Av denna anledning kommer inga citat att användas från någon av de 

intervjuade. Konsekvenser som kan uppstå på grund av utebliven inspelning är att de 

nedskrivna svar som gjordes under intervjuerna är kortare, mer sammanfattande av helheten. 

Samt att det som skrevs ned är det som jag som intervjuare ansåg vara mest relevant. 

Dessutom kan jag under antecknandet ha missat kroppsliga uttryck som varit viktiga att 

notera. (Repstad, 2007, s. 93) 
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Intervjuguide 

För att hålla ett klart fokus under intervjuerna, och för att kunna verifiera svaren med varandra 

skapades en guide(se bilaga 1, intervjuguide) med teman och 25 frågor som ansågs relevanta 

till uppsatsens ämne. (Bryman 2011, s.419) De olika teman: Bakgrund & pågående 

miljöarbete, Drivkraft/anledning till ISO, Tillvägagångssätt & hinder, Dagens arbete och 

Framtiden. Till var tema hade ett antal frågor formulerats som skulle beröras innan intervjuen 

var över. Intervjuguiden hindrade inte att samtalet kunde gå utanför de färdigformulerade 

frågorna så länge som dessa var relevanta för uppsatsens ämne. Guiden fungerade som stöd 

till att besvara mina frågeställningar. Detta är något som Bryman(2011 s. 430) beskriver att 

den semistrukturerade intervjun är kvalitativ, och inte endast strukturerad med öppna frågor.  

 

 

4.  FALLSTUDIE  

 

Institutionen Vatten och Miljö 

Uppsatsen har, som flera gånger angetts, tagit institutionen Vatten och Miljö(V & M) som 

fallstudieobjekt. På V & M arbetar idag runt 100 personer indelat i tre sektioner. Inom V & M 

bedrivs forskning och miljöanalyser av svenska vatten med tillhörande laboratorium (SLU2, 

internet, 2014). Utöver detta har V & M ett flertal kurser från grund och avancerad nivå, 

forskarutbildning samt doktorsavhandlingar (SLU3, internet, 2014). 

 V & M påbörjade sin certifiering år 2008 och blev efter två års arbete certifierade enligt 

ISO 14001 (Orback, muntlig intervjukälla, 2014). Från åren 2010-2013 hade de tre olika 

institutionerna V & M, M & M och T & E separata certifikat även om de var sammanförda i 

ett kluster, först till hösten 2013 gick de samman till ett certifikat, skapade gemensamma 

dokument och Miljöhandbok (Linde, muntlig intervjukälla, 2014). Detta arbete är ännu inte 

helt färdigt men klustret MVM-centrum fick godkänt trots att kemikaliedelen fortfarande inte 

var färdigt. 

  De som arbetar specifikt med miljöarbetet är tre miljösamordnare, två miljöcheferna samt 

representanter från ledningen. Värt att notera är att från åren 2008 tills idag har institutionen 

haft tre olika miljöchefer, vilket har lett till den långa uppstartssträckan till implementeringen 

av ISO 14001 (Orback, muntlig Intervjukälla, 2014). 

 

4.1 Presentation av Miljösamordnader och Intendent 

Den första intervjun genomfördes med miljösamordnaren Caroline Orback(Orback) 

tillhörande V & M, alltså en av de tre miljösamordnare som arbetar under MVM-centrum. 

Orback har en anställning som 75 procent är som forskningsingenjör och 15 procent som 

miljösamordnare (Orback, muntlig Intervjukälla, 2014). Orback har arbetat inom V & M 

sedan 2008, samtidigt som kravet om certifiering kom. Orback har alltså varit en del av 

arbetet med MLS och ISO 14001 sedan dess att implementeringen startade.  

 Den andra intervjun var med Mats Linde, Intendenten för MVM-centrum. Han har arbetat 

inom SLU i 30 års tid, och inom MVM-centrum sedan dess uppstart för tre år sedan. 

Miljöarbetet som han utför är på cirka fem procent av tjänsten. I fortsättningen kommer han 



15 

 

att anges som Linde. 

 

4.2 V & M miljöarbete utifrån Miljöhandboken 

De mål, processer och policy som står i miljöhandboken gäller för hela MVM-centrum. 

Boken är uppbyggd i flertalet kapitel och alla finns att se på SLUs hemsida, på MVM-

centrums interna flik (SLU4, internet, 2014). Där anges två anledningar till certifieringen. 

Vilka är att institutionen skall följa de lagar och regler som är gällande inom miljöarbetet och 

att aktivt arbeta för att ständigt utveckla sitt miljöarbete (Sosa, Nordmark & Orback, 2011, 

s.1). En mindre justering för att förtydliga PDCA har gjorts på den modell som V & M 

använder för att visa hur de arbetar med ISO 14001 (Se figur 2). 

Figur 2. Arbetsprocessen av ISO 14001 hos V & M (Sosa, Nordmark & Orback, 2011, s.1) 

  

Plan, avsnittet om planering, den första delen av PDCA, beskrivs hur V & M skall agera för 

att klara målen som satts för institutionen. Tydliga roller och ansvar med riktlinjer samt 

dokument där miljökrav, lagar och förordningar med anvisningar om hur dokumenten skall 

följas. En viktig del i miljöpolicyn är att ta reda på påverkan som verksamheten har på miljön, 

så kallade miljöaspekter. Miljöaspekterna som är störst, är mest relevanta att ta itu med och 

uppskattas för att kunna sätta mål. Att alla vet om policyn är av största vikt, och att 

miljöarbetet är en del av vardagen. Viktigt att påpeka att alla funna miljöaspekter inte behöver 

korrigeras. Även om miljöaspekter med stor negativ påverkan bör hanteras först kan andra 

mer symboliska åtgärder få företräde. 

 Den andra aspekten, Do eller genomförande, berör delarna utbildning och kommunikation. 

Diverse rutiner skall implementeras för att lyckas med målen, en för kommunikation, 

dokumentstyrning och verksamheten. Tillhörande instruktioner för hur rutinerna skall 

hanteras tillkommer. Utöver detta har miljöriskinventering gjorts, för att förebygga samt 
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förbereda aktion vid olyckor.  

 Check, eller uppföljningsrutinen, finns för att bedöma hur väl det tidigare arbetet har 

uträttats, om strängare åtgärder skall tas. Uppföljningen sker en gång/år och nyckeltal används 

för att mäta och värdera hur institutionens miljöpåverkan ser ut.  

 Act som är den sista delen i PDCA och som berör förbättring, värderar systemet utifrån hur 

de fungerar i praktiken. Det ligger främst från ledingen att se till att processen följs och därför 

är kommunikationen oerhört viktig. Vid möten med ledningen planeras det kommande 

arbetet. (Sosa, Nordmark & Orback, 2011,s. 4) 

  

4.3  Intervjuerna 

Drivkraft - Naturvårdsverket 

Det som framstod tydligt var att Naturvårdsverket, och deras krav på ett gott miljöarbete inom 

institutionen, var den stora drivkraften till att V & M påbörjade certifieringsarbetet (Orback & 

Linde, muntliga intervjukällor, 2014). Detta krav kom från Naturvårdsverket år 2008, och 

resulterade i att arbetet påbörjades direkt (Orback, muntlig intervjukälla, 2014). 

Naturvårdsverkets beskrivs vara en viktig finansiell aktör för institutionen och detta beslut 

kunde inte ifrågasättas av ledningen. 

 Enligt Orback och Linde hade ledningen inte drivit frågan om implementering om MLS 

trots att det funnits både rektorsbeslut och statliga direktiv om implementering av MLS under 

en längre tid. Orback menade på att utan kravet från Naturvårdsverket hade institutionen än 

idag inte certifierats.  

 

Drivkraft – Anställda 

Interna drivkrafter från anställda med ett starkt intresse för miljöfrågor har länge funnits inom 

V & m, men utan uppbackning från ledningen är certifiering inte möjlig att genomföra enligt 

Linde och Orback. På frågan om certifikatet i sig spelar roll så tror Orback att så inte behöver 

vara fallet, i alla fall i teorin. Dock är de granskningar som krävs från interna och externa 

revisorer viktiga. Dessa gör att alla tar arbetet på allvar och att slarv undviks (Orback, muntlig 

intervjukälla, 2014).  

 Under den andra intervjun nämns att dåvarande miljöchefen kan ha varit en faktor som 

tände gnistan hos övriga medarbetare. Denna tog kontakt med flertalet institutioner för att få 

till en certifiering(Linde, muntlig intervjukälla, 2014). 

 En genomgående trend för miljöarbetet och processen med ISO 14001 är att de drivande 

krafterna har kommit underifrån. Med detta menas att det främst varit anställda och 

medarbetare från delar av SLU som yrkat för miljöarbetet, inte ledningen. Detta gällde främst 

i början av implementeringen, nu menar Orback att situationen ser annorlunda ut. 

 Framgångsfaktorerna till att V & M lyckades genomföra certifieringen, förutom kravet från 

Naturvårdsverket, är tack vare att dokumenten inte har stressats fram samt att 

miljösamordnarna fått avsatt tjänst till det bakomliggande arbetet (Orback, muntlig 

intervjukälla, 2014). Det har även funnits drivande individer inom institutionerna som velat 

arbeta med miljöarbetet. Orback påpekar vikten av stöd och motivation från andra på 

arbetsplatsen, utan det hade implementeringen av ISO varit betydligt svårare. Linde anger 
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även drivkraften som grundas i stolthet över det arbetsplatsen gör och vad den står för. Att 

certifieringen är ett kvitto på ett bra jobb.(Linde, muntlig intervjukälla, 2014)  

 Fler drivande aspekter med ISO 14001 är att positiv miljöpåverkan tas med i beräkningen 

vid revisionerna (Linde, muntlig intervjukälla, 2014). Detta är något som Linde uppfattar som 

en gynnande del av systemet. Exempel på positiva miljöaspekter är miljörelaterad forskning 

och utbildning av studenter. 

 

Hinder - Ledningen 

Den största svårigheten som V & M behövde hantera vid implementeringen av ISO 14001 var 

den rigida ledningen. De förstod inte vikten av att arbeta med miljön utifrån MLS. Orback och 

Linde tror att brist på kunskap vilket relaterade till lågt engagemang om miljöproblematiken 

för att de på eget initiativ skulle driva frågan. Orback menade att det till en början tog mycket 

tid och engagemang att få med ledningen. Detta gjordes genom att sprida information och 

kunskap om miljöarbete.  

 

Hinder – Inget tidigare ledningssystem 

Yterliggare en orsak som skapade problem för V & M och MVM-centrum, var att inget 

tidigare ledningssystem hade brukats innan ISO. Både Orback och Linde menar på att det 

vore betydligt enklare att addera ett MLS på ett befintligt ledningssystem. Ett hinder som 

uppstod låg i att strukturera upp systemet och kommunikationen, att det saknades en tradition 

för denna typ av arbete gjorde processen extra svår. Detta i samklang med att ledningen hade 

ett större fokus på det finansiella apsekterna.  

 Linde uttryckte att en anledning till att MLS kunde genomföras så smärtfritt var att det 

under samma tidpunkt fanns ett ekonomiskt överskott inom institutionen, inga pengar togs 

från projekt och forskning. Hade det istället varit ett underskott denna period kan utgången 

och responsen från övriga inblandade sett annorlunda ut.  

 

Hinder – Övrigt  

Orback anger att bytena av miljöchefsposten skapade hinder för implementeringen. Detta då 

den nya miljöchefen kom med nya mallar över hur denne ansåg att MLS skulle se ut, dessa 

mallar behövdes sedan skrivas om så att de ansågs goda nog att använda. Allt från syfte, 

bakgrund och rutiner skrevs om innan arbetet med implementeringen startade. Dessutom var 

ursprungsmallarna svåra att överföra från teorin till praktiken, en orsak till att det tog två år 

för den enskilda certifieringen av V & M. Vid sammanslagningen till MVM var detta mall-

arbete tvunget att göras igen.  

 En annan orsak till att tiden drog ut på tiden, förutom chefs-byte och mallar, var att 

miljösamordnarna inte fick utbildning om ISO 14001. De var tvungna att på egen hand läsa 

standarderna och själva formulera dokumenten till MLS.  

Som svar på fråga 9(se intervjuguide) krävdes inga större utgifter till införandet av ISO 

14001. Miljösamordnarna fick fem procent extra av sin tjänst till miljöarbetet, tillgång till 

extern konsult under en-1½ dag för genomgång av dokument (Linde, muntlig Intervjukälla, 

2014), enklare utbildning för att genomföra interna revisioner och kurs i eco-driving. 
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Kritik 

På frågorna(Se intervjuguide, fråga: 5, 10 & 11) om vilka reaktioner som hördes för 

införandet av ISO 14001 svarade Orback att det uppstod positiva och neutrala röster internt 

från de anställda. De neutrala var de som i regel saknade kunskap och eget intresse inom 

miljöfrågor. Inom V & M är flertalet av de anställda från en bakgrund med ett egenintresse av 

miljöfrågor vilket var till fördel för institutionen. Linde sade samma sak på, men menade att 

det har uppstått mer kritiska röster efter implementeringen av ISO 14001. De flesta kommer 

från forskare som menar att systemet är för detaljstyrt och att det krävs mycket tid och 

resurser som de vill lägga på annat. Linde menar att det finns en inställning hos vissa av 

institutionens forskare, speciellt hos dem som inte arbetar för naturvårdsverket. De anser att 

de inte en del av myndigheten och därför inte behöver följa kraven som finns om ett MLS. 

Detta är något som Linde menar grundar sig i att forskare ser sig som egenföretagare, och inte 

anställda av myndigheten, samt att systemet i många fall kan uppfattas för detaljstyrt.  Att de 

skapas kulturkrockar då ISO 14001 är gjort för industrier och dess organisering, inte för 

utbildnings- och forskningsverksamheter.  

 Orback påpekar att systemet tar tid och kräver resurser, det är papper och rutiner som 

måste underhållas. Dessa sköter inte sig själva men menar att strukturerandet kommer att ge 

goda resultat, arbetet är en del av vardagen och måste få ta sin tid. Idag är det grundläggande 

dokumentarbetet färdigt och nästa steg för MVM-centrum är att arbeta utifrån systemet. Linde 

anser också att organisationen i helhet har blivit bättre, och har förändrat synen på 

miljöarbetet men att det fortfarande finns delar att förbättra. Ett exempel var att samordna 

arbetsronderna med miljöronderna.  

 En underlättande faktor från ISOs håll vore att skapa mallar som underlättar 

implementeringen av systemet för högskolor och universitet. Även Linde anger samma 

problem och önskar att systemet skulle utvecklas till att även passa för kunskapsintesiva 

verksamheter där projekten ser olika ut. En annan synpunkt som anges är att finna nyckeltal 

och mätverktyg som är enklare att använda för dessa aktiviteter. Det vill säga sätt att bryta ned 

och skapa uppföljningsbara mål.  

 En annan kritisk ansats till institutionens användande av ISO 14001 var den bristande 

delaktigheten som finnas hos studenterna. På frågan om studenternas reaktion och sättet de 

blir informerade om ISO 14001 medger Orback och Linde att det är svårt att nå ut till dem. 

Idag vet institutionen inte vad studenter tycker om systemet, eller hur många som vet att 

institutionen har ett existerande MLS. De studenter som visat intresse är positiva men det 

intervjuade är osäkra på om flertalet har kunskap. Idag kommuniseras informationen om ISO 

14001 på SLUs hemsida och genom kursutvärderingar. Dessa enkäter har en låg svarsfrekvens 

enligt Orback. Linde säger att det finns ett starkt intresse för miljöfrågor hos studenterna, men 

att detta ofta får utlopp i mer konkreta projekt och spekulerar i om det vardagliga 

miljöengagemanget är inte lika intressant. Både Orback och Linde vill öka medvetenheten för 

alla inblandade och nu diskuteras hur hållbarhetsaspekten skall kunna ingå i studenternas 

utbildning. En hållbarhetskurs utformas nu och kan komma att vara färdigt till sommaren. 

Önskan är att studenterna får med sig en medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling så 

att dessa genrerar detta vidare ut i arbetslivet och samhället.    
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5. DISKUSSION 

  

5.1 Drivkraft 

Den främst drivande faktorn enligt Orback och Linde var den externa myndigheten 

Naturvårdsverket och kravet de ställde enligt förordningen (2009:907). Ett krav som 

ursprungligen är direktiv från staten. Enligt de intervjuade togs Naturvårdsverkets krav på 

allvar då de är en viktig finansiell aktör till SLU. Ett ha ett bra sammarbete med investerare 

och hålla dem nöjda är faktorer som även Curkovis och Sroufe(2011, s. 73) fann i sina 

undersökningar.  

 Den interna drivkraften från anställda är en annan nyckel för den lyckade 

implementeringen. Främst från miljösamordnare inom de olika institutionerna. Dessa har haft 

den miljömässiga medvetenhet och ansvarskänsla. Utan drivande interna aktörer med ett 

personligt engagemang tordes arbetet med ISO 14001 inte ha gjorts på samma ambitiösa vis. 

Detta motiveras med det uttalade grovjobb som miljösamordnarna utförde med bland annat 

miljöhandboken Då ISO 14001 förutsätter att verksamheten själv anger vad, hur, av vem och 

när miljöarbetet skall göras (Curkovis & Sroufe, 2011, s. 73) faller ett stort ansvar på de 

individer som upprättar miljöhandboken. I fallet V & M kan det påstås att de externa och 

interna drivkrafterna har haft olika roller för implementeringen, men att det externa kravet 

från myndigheten var det som krävdes för att få med ledningen.  

 Frågan om Image/markandsföring/trovärdighet som en extern motor kom på tal under 

intervjuerna. Främst handlade det om image som MVM-centrum förmedlar till sina anställda. 

Att som utbildad med miljöinriktning och att arbeta för en verksamhet vars huvudsakliga 

berör miljöprojekt gör att arbetsgivarens intresse och attityder gällande verksamhetens 

miljöarbete berörde de intervjuade. Att verksamheten hade ett gediget miljöarbete uppfattade 

jag som intervjuare vara väldigt viktigt och motiverande för både Orback och Linde. Att 

känna stolthet över sitt arbete och arbetsplatsen var något som Linde specifikt nämnde under 

intervjun.  

 

5.2 Hinder 

Det största hinder som V & M och MVM-Centrum upplevt under implementationen av ISO 

14001 var ledningens bristande engagemang. Vilket verkar vara vanligt förekommande enligt 

de undersökningar som gjorts. Trots olika påtryckningar och viljor om utveckling av 

institutionens miljöarbete, både internt och externa om certifiering var det först vid yttre 

påtryckningar som ledningen reagerade. Past practis skulle kunna vara en orsak till detta. 

Med detta menas att ledningen väljer att arbeta utifrån gammal metoder så länge detta är 

möjligt. Det är enklare att fortsätta i samma anda än att förändra verksamhetens system vilket 

kräver tid och resurser.  

 Att V & M saknade ett generellt ledningssystem gjorde att grundläggande struktur för MLS 

inte fanns som en grund. Vilket enligt Orback bidrog till att igångsättandet av ISO 14001 blev 

tidskrävande och avancerat (Orback, muntlig intervjukälla, 2014). På grund av avsaknad av 

ledningssystem vid införandet av MLS fanns det med största möjlighet kunskapsluckor, 

kommunikationsbrist och låg insikt hos ledningen om varför detta behövdes. Även detta är 
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hinder som Sammalisto & Arvidsson (2005, s.26) har funnit på flertalet Svenska universitet. 

Detta kan även förklaras till att det än finns brister i kommunikation mellan studenterna till de 

anställda. Det traditionella sättet att vara i kontakt med de studerande har varit genom 

kursutvärdering, något som inte anses vara tillräckligt för att få att nå en HU eller att förmedla 

och ta emot kunskap och åsikter om ISO 14001. Detta är konsekvenser som bör ta på största 

allvar. Studenterna är de som ska ut i samhället och förmedla HU.  Avsnittet Do eller 

genomförande i MVM-centrums miljöhandbok är rutinerna som berör kommunikation och 

utbildning. Utifrån denna information som getts finns mycket att göra för att förbättra dessa 

rutiner, för att gynna kommunikationsvägarna i hierarkins alla led och HU. Detta kan vara en 

följd av att ISO 14001 inte behandlar det sociala aspekterna lika väl som de ekologiska. 

Risken att brister uppstår inom de sociala, och ekonomiska, är högre och ting som 

institutionen själv måste vara observant med.  

 Enligt intervjuerna förättas utbildning om HU, en utbildning som kan vara färdig till 

sommaren 2014. En sådan undervisning skulle göra mycket för HU på MVM-centrums 

Campus och på lång sikt, samhället utanför universitetet.  

 Något som inte stämmer med fallet V & M är att Orback eller Linde inte anger bristande 

resurser som ett hinder. Utifrån undersökningen från Sammalisto & Arvidsson(2005, s.25) 

vara detta det absolut största noterade hindret för de svenska universiteten. Hela 80 procent av 

de universitet som hade träffat på motstånd angav detta. En förklaring kan vara att processen 

startades av ett externt krav. Ledningen insåg då nödvändigheten av MLS och de resurser som 

behövdes ansågs legitima.  

 Orback sade att det främst var ett tidskrävande förlopp. Värt att påpeka att uppstarten för V 

& M tog två år, vilket kan tyda på att den avsatta tid som miljösamordnarna fick för arbetet 

kan ha varit i underkant. Den beräknade tiden som ett medium-stort företag behöver vid 

certifiering anges var mellan sex månader till två år. Vid ett annat tillfälle under intervjuen 

med Orback påpekades även att ingen specifik utbildning om ISO 14001 gavs till de berörda 

till hur ett MLS enligt ISO 14001 tillämpas och att dem på egen hand fick lära sig systemet 

enligt fråga 8 (Se intervjuguide). Vilket enligt min uppfattning kan ses som brist på resurs i 

form av kunskap om systemet. 

 

5.3 Kritik 

Hur anses MLS bidra till hållbar utveckling är en fråga som jag har ställt mig. Utifrån de tre 

vida grupperingar SQ, reform och transformation har författarna Hopwood, Mellor & 

O’Brien, (2005, s. 43) förklarat och kategorierna olika synsätt på HU. Hur dessa synsätt 

skiljer sig åt och vad olika grupper menar när de pratar om HU samt vilka åtgärder de olika 

grupperna ofta förespråkar. De nämner EMAS
1 

som ett system som platsar inom SQ. Dels 

genom att systemet huvudsakligen består av tekniska och effektivitetsbaserade lösningar.      

                                                 
1  

EMAS = Eco-management and audit system. Det andra formella MLS som tillsammans med ISO 14001 

används runt om i världen. Liknar även ISO 14001 i utformning. Källa: Sammalisto, 2007, s.11 

 



21 

 

Utifrån informationen som getts om ISO 14001 placeras detta inom SQ. Mot reform-gränsen 

mot miljöaxeln(se figur 3). Detta sett till hur systemet används i en svensk 

myndighetskontext. Motiveringen till detta är: 

 Systemet främst vänder sig till de ekologiska åtgärderna genom att minska och 

förbättra sina miljöaspekter, skapa samt uppnå miljömål. (Piper & Henricson, 2005, s. 

18; Alshuwaikhat & Abubakar, 2007, s.1780 

  ISO 14001 inte kräver någon form av lägsta nivå av utsläpp eller miljöpåverkan. Så 

länge verksamheten förbättras mot den förra externa revisionen anses det tillräckligt. 

(Curkovic & Sroufe, 2011, s.75)  

 Lösningarna som främst presenteras är strategiska effektiviseringar samt tekniska 

finesser. 

För att argumentera för den sista punkten används den senaste redovisningen från 

Naturvårdsverket med titel Miljöledning i staten 2013 (Oelreich, Jonsson & Andersson, 

2014). De åtgärder som främst presenteras i denna är grön IT vilket har använts för att minska 

energiförbrukningen inom de fysiska byggnaderna samt till att minska på resor (Ibid., s.12).  

Miljökrav i upphandling var den andra aspekten som lyftes, (Ibid., s.25) och det var till grund 

av denna som gjorde att ISO 14001 lades närmare gränsen till reform-fältet. Som tidigare 

påpekats är systemet gjort för organisationer att själv utforma och anpassa efter sin 

verksamhet (Curkovic & Sroufe, 2011, s.75).  Detta medför att HU-nivån kan variera från fall 

till fall.  

Att företagsledare startade initiativet till att ISO 14001 upprättades efter krav från 

markanden (Piper, Ryding & Henricson, 2001, s. 13) är en annan aspekt till att systemet 

placeras inom SQ. Grundidén hos många av de grupper som finns inom SQ är de som anser 

att markanden skall vara den drivande kraften bakom hållbara alternativ. (Hopwood, Mellor & 

O’Brien, 2005, s.42) 

Den kritik som hördes av Orback och Linde rörde till stor del svårigheten att överföra 

systemet, som från början är skapt av och för industrin, till det egna arbetet. För att passa in i 

många olika kontexter har inga fastslagna ramar gjorts. Detta ger användarna både 

möjligheter men även svårigheter att själva utforma dokument som passar sin specifika 

verksamhet. Beroende på hur denna utformning görs, kan systemet bli mer eller mindre 

deltagande och byråkratiskt. ISO 14001 är endast ett av miljöverktygen i 14000-serien, och 

för att komplettera systemet anges att andra delar av denna kan och bör implementeras.  

Implementeringen av ISO 14001 kan ses som en kompromiss mellan de olika 

grupperingarna. För att tydliggöra detta har vissa modifieringar gjorts i den tidigare figuren 

som visar de olika synsätten på HU. (Se figur 3) 
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Figur 3.  (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005, s.41) 

Det som uppkommit som största hinder var ledningen. De har inte prioriterat miljöfrågor 

utan främst haft de ekonomiska i åtanke. De har inte heller förstått verksamhetens 

miljöpåverkan och chans till att göra de öka de positiva effekterna som ett MLS ger eller 

minska den egna negativa påverkan (Orback & Linde, Muntliga Intervjukällor, 2014). De 

trotsade rektorns beslut och implementerade ISO 14001 först då krav från en viktig 

inkomstkälla kom, vilket bevisar past practis-inställning (Post & Altman, 1994, s.68). Med 

denna bakgrund, samt att det finns starka samband mellan lågt HU intresse och högre position 

inom företag/samhälle kategoriseras ledningen som Neo-liberala ekonomer(Hopwood, Mellor 

& O’Brien, 2005, s.42). Utöver dessa kan denna tes stärkas genom vad som står skrivet i 

MVM-centrums egen miljöhandbok. Under avsnittet planering i PDCA-modellen beskrivs att 

miljöaspekter med negativ påverkan inte måste hanteras. Samt att miljöaspekter med 

symboliskt värde och mindre effekt kan gå före åtgärder som skulle ge stor effekt.  

Blickar vi istället till de drivande krafterna bakom ett miljövänligare campus inom V & M 

ser vi Naturvårdsverket och eldsjälar inom institutionen. Två krafter som klassa till 

mainstream Environment group inom reform-kategorin. Gruppen beskrivs som att påverka 

omgivningen genom politisk lobbying och sammarbete med företag och regering för en 

grönare miljö och åtgärder som används är forskning och informationsspridning (Hopwood, 

Mellor & O’Brien, 2005, s.44). Efter en kort anblick på naturvårdsverkets hemsida känner jag 

mig säker på saken, då de beskriver sitt uppdrag som:  

 ”Ta fram kunskap och underlag som används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete 

 Bidra till att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa 

drivkraft i arbetet inom EU och internationellt 



23 

 

 Genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken ska följas och miljömålen 

uppnås.”(Naturvårdsverket, internet, 2014) 

Jag har tidigare sagt att Linde uttryckte kulturkrockar mellan forskare och 

kunskapsintesiva verksamheter med ledningssystemets detaljstyrda industribakgrund. (Se 

s.23) Dessa forskare kunde inte se meningen med alla de dokument och regler som ISO 14001 

kräver. Jag vill även påstå att dessa krockar sker mellan ledningen och den aktiva kraft som 

vill påverka miljöarbetet åt de positiva. Ledningen och naturvårdsverkets plus 

miljösamordnarna syn på HU skiljer sig grovt från varandra vilket gör att motsättningar 

skapas. Dessa motsättningar gör att lösningarna blir en kompromiss mitt i mellan de båda. 

 ISO 14001 är ur ett hållbarhetsperspektiv inte en tillräcklig åtgärd. Dock skapas 

förutsättningar för fortsatt arbete, och de positiva effekter som ett MLS har på HU 

(Sammalisto & Arvidsson, 2005, s.21) gör att implementeringen av detta på universitetsnivå 

är än viktigare. Något att varse, och som kan förhala en positiv utveckling är vad som står i 

miljöhandboken under avsnitt Act, den sista delen som förklarar PDCA. Att det ligger hos 

ledningen att kontrollera och förbättra MLS inom V & M, ledningen som kan ses som den 

svagare länken i arbetet mot en hållbarare utveckling inom universitetssvären.  
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6. SLUTSATS 

 

De huvudsakliga drivkrafterna till implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001 

från Naturvårdsverkets, ett krav som ursprungar från regeringen. Interna drivkrafter från V & 

M anställda så som miljösamordnaren och miljöchefer har även varit viktig. En annan detalj 

som gjorde systemet enklare att motivera för andra medarbetare var att institutionen hade 

överskott av pengar under perioden som systemet startades. Ingen forskare behövde känna oro 

över att deras projekt skulle bli lidande. 

 Ledningen och dess bristande intresse till miljöfrågor har varit det hinder som varit svårast 

att ta sig förbi, tills kravet från naturvårdsverket kom. När väl arbetet med ISO 14001 

påbörjades uppstod komplikationer över hur miljöhandbok skulle författas och överföras från 

teori till praktik. Mallarna som gavs till miljösamordnarna ansågs inte vara ambitiösa eller 

goda nog.   

 De olika anledningarna till drivkrafterna anges bland annat vara att Naturvårdsverket är en 

viktig finansiell aktör som har en stor betydelse för V & M tillgångar. Att rätta sig efter deras 

krav var inget ledningen kunde ifrågasätta. Bakom de interna drivkrafterna fanns personligt 

miljöengagemang och stolthet hos de anställda. De intervjuade ansåg det viktigt att deras 

arbete och den plats de jobbade inom höll en viss standard. Hur kan de bakomliggande 

anledningar till drivkrafterna och hindrena  

 De främsta anledningarna till uppkomsten av hindrena har förklarats genom att ledningen 

har haft bristande kunskap och intresse för miljöfrågor. De har istället proriterat ekonomiska 

aspekter vilket leder till att ovilja till förändring uppstår. 

 Övriga anledningar till att hinder har uppstått var för att de dokument som krävdes tog tid 

att skapa, del på grund av brist på resurser och förkunskap om ISO 14001. Likväl som att 

inget tidigare ledningssystem fanns inom institutionen vilket krävde att strukturerna byggdes 

från grunden. 

 Den främsta kritik som riktades mot ISO 14001och dess användning inom Vatten & miljö 

har sitt ursprung från att systemet inte är gjort av eller för utbildningsintensiva verksamheter, 

utan till industrin.  Detta medför att röster inom institutionen har hörts om att systemet anses 

för dokument och detaljstyrt och att det tar mer tid än vad de ger tillbaka. Det är speciellt 

forskare som inte tillhör naturvårdsverket som framfört detta. Kritiken kan besvaras med att 

systemet måste få tid att sjunka in, och att det krävs viss tid och ansträngning för att hålla det 

igång men att det till del kan grunda sig i ovana över hur ett ledningssystem fungerar när det 

tidigare inte funnits något. Att en viss omställning krävs när sättet bryts från så kallad past 

practis.  

 Kritik mot själva systemet och dess hållbarhetsgrad ligger till stor del i att det inte sätter 

några lägsta krav varken utsläpp eller negativ miljöpåverkan. Så länge som systemet ständigt 

förbättras och resultaten redovisas är den fortsatta certifieringen av ISO 14001 given. 

Systemet anses även vara teknokratiskt och effektivitetsbaserat och många inom miljörörelsen 

förpassar det till en låg hållbarhet liknande Status Quo. En nivå som inte anses vara tillräcklig 

för att få till en utveckling som kan säkra framtiden för kommande generationer.  Att 

systemets huvudfokus finns inom det ekologiska och förnimmar den sociala och ekonomiska 
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är även en kritik som gör sig gällande. Till ett försvar kan sägas att den ekologiska bärkraften 

enligt många bör väga tyngst då detta är den fundamentala aspekten för mänsklighetens 

fortlevnad.    

 

6.1 Rekommendationer 

Under arbetets gång har många tankar om att liknande studier skulle vara intressanta och 

relevanta. Den första rekommendationen jag vill ge är fortsatt forskning angående hur och om 

miljöledningssystem är en väg mot hållbar utveckling. Speciellt önskar jag mer forskning 

kring detta inom utbildningsinstitutioner. Samt att se närmare på om miljöledningssystem kan 

ha en påverkan på utbildning för hållbar utveckling och dess spridning till övriga samhälle.  

 En andra rekommendation är att utöka den forskning som görs om ISO 14001 inom 

utbildningsinstitutioner. Bland annat genom fler fallstudier på utbildningsinstitutioner som har 

certifierats enligt ISO 14001. Dels för att få en säkrare och större förståelse om hur systemet 

används och vilka problem som dessa har stött på, och hur deras miljöpåverkan förändrats. 

Samt att undersöka platser där certifieringen inte har fullbordats. Att finna sätt att engagera 

studenter i det dagliga miljöarbetet, vore även en faktor att se närmare på. Vilket är något som 

enligt MVM-centrum upplevs svårt. 

 Det skulle även vara intressant att se hur miljöarbetet med ISO 14001inom 

utbildningsinstitutioner skiljer sig till dem som har infört ett annat miljöledningssystem, 

exempelvis EMAS men också mindre och informella system. Alternativt göra en komparativ 

studie mellan olika system i och jämför dess olika hållbarhetsambition.  Att återkomma till 

institutionen Vatten och Miljö efter en viss tid, för att se hur deras arbete ser ut när systemet 

blivit en vardag för alla inblandade. Samt för att se hur deras miljöarbete har utvecklats med 

hjälp av ISO 14001.  
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Bilaga. Intervjuguide   
 

Bakgrund & pågående miljöarbete 

1aVilken tjänst/er inom institutionen? 

  b. Hur stor del av tjänsten till miljöarbetet? 

2.  Hur länge arbetar som en del av MVM/V & M?   

 

Drivkraft/anledning till ISO 

3. Fanns det specifika anledningarna till att MVM/V & M certifierades? 

4.  Vems huvudsakliga initiativ? 

5a. Uppkom det interna reaktioner? 

   b. Från vilka och vad? 

6a. Uppkom det externa reaktioner? 

   b. Från vilka och vad? 

 

Tillvägagångssätt & hinder 

7a. När bestämdes det att MVM/V & M skulle införa ISO? 

  b. Certifiering genomförd? 

8. I stora drag, hur gick processen till? 

9. Vilka resurser fick ni för implementeringen(tid, utbildning, kostnad, extern personal osv)? 

10a. Hur blev alla inblandande (föreläsare, forskare, studenter osv) informerade om ISO och 

hur ISO skall användas? 

  b. Krävdes det utbildning? 

11. Hur var deras reaktioner? 

12a. Fanns det särskilda hinder som ni på MVM/V & M träffade på under implementering? 

  b. Ja; Vilka var de och hur gick ni tillväga för att lösa problemet?  

13a.  Vilka hinder tror du att liknande andra institutioner kommer att kunna stöta på? 

   b. Vilka tips skulle du ge dem? 

14. Varför tror du att MVM/V & M somutbildningsinstitution har lyckats med 

implementering?  

Dagens arbete 

15 Främsta skillnader innan ISO och NU? 

16. Hur skulle du beskriva din roll i miljöledningsarbetet? 

17. Vilka andra har du omkring dig för miljöledningsarbetet? 

18a. Anser du att de resurser du får är tillräckliga(Tid, pengar, utbildning)? 

  b. Ja, vad har varit mest värdefullt? 

   c. Nej, vad saknas? 

19. Finns tillräckligt med kunskap? 

20. Är du nöjd med det miljöarbete som MVM/V & M gör nu? 

Framtiden 

21. Vad tror du om ISO som verktyg i framtiden? 

22. Hur skulle du vilja se ISO utvecklas? 
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23. Har du någon kritik mot ISO? 

24. Skulle du rekommendera andra att implementera ISO? 

25.  Finns det något du skulle vilja delge dig av som kan vara av nytta till andra 

institutioner(likande MVM/V & M)? 
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