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Abstract 

ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most 

commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to 

manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of 

the standard a new version was realised in 2015. Companies and organisations 

which are certified have until 2018 to adopt the new version to retain their 

certification.  

The aim of this study is to examine what are the main changes in the new 

version, ISO 14001:2015 and what challenges these changes may pose to 

companies that need to be re-certified. The methods that were used for the study 

were a literature analysis and a case study of one company. The case study was 

containing a comparison between current performance and desired performance of 

the company’s environmental management system, so called a GAP-analysis. To 

validate the result of the GAP-analysis the case study also contained an interview.  

The study shows that there are a couple of main changes in the new standard. 

Examples are a whole new chapter that deals with the organisation’s prerequisites, 

bigger life cycle perspective and management of the organisation’s opportunities 

and not just risks. How much impact the changes will have on organisations all 

depends on how their environmental management system is built like today.  

This study is important since many companies worldwide is now facing a re-

certification and since the version was realised not long ago there hasn’t been done 

many studies on what the main changes are and how they will affect the already 

certified companies. Since the transition period is only three years, it’s important 

that companies are able to start working with the changes relatively quickly to 

ensure they are able to meet the new requirements as soon as possible.  
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Inledning 

I början av 1990-talet skedde en utveckling där miljö- och hållbarhetsfrågor blev 

allt viktigare rent strategiskt för företag, detta då miljöarbetet inom industrin gick 

från att vara drivet av efterlevnad och mer av intern strategi (Zobel, 2015). Ett 

populärt verktyg för att jobba med miljöfrågor inom företag och organisationer är 

miljöledningssystem. (Zobel, 2015). Konceptet bygger på att ett bättre miljöarbete 

kan uppnås om miljöaspekter systematiskt är identifierade och hanterade. (Fonseca, 

2015; Poksinska, Dahlgaard & Eklund, 2002).  

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem (Fonseca, 

2015). En standard syftar till att ge krav, riktlinjer, specifikationer eller egenskaper 

som på ett konsekvent sätt ska kunna användas för att säkerhetsställa att produkter, 

material, processer och tjänster är lämpliga för sitt ändamål (ISO, 2016a). Inom 

miljöområdet så är ISO 14001 det enda internationellt accepterade regelsystemet 

som används på ett jämförbart sätt av företag världen över (Brorson & Almgren, 

2016).  

För att säkerhetsställa att standarden ständigt hålls aktuell och anpassad till 

omvärlden så sker det en revision av standarden vart femte år (ISO, 2016b). År 

1996 publicerades den första utgåvan av ISO 14001 och 2004 kom det en ny utgåva 

(Brorson & Almgren, 2016). År 2015 var det åter dags för en uppdatering och en 

ny utgåva utkom (Brorson & Almgren, 2016). Senast tre år efter införandet av den 

nya standarden, det vill säga år 2018 så måste redan certifierade företag infört den 

nya standarden för att behålla sin certifiering (Fonesca, 2015) Detta leder vidare till 

syftet med detta arbete. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förändringar som har skett i ISO 

14001 i och med uppdateringen som utkom 2015 samt hur dessa förändringar 

påverkar ett redan certifierat företag som nu kommer behöva omcertifieras. 

Följande frågeställning har formulerats: 

 Vad innebär den nya standarden praktiskt för företag som redan är 
certifierade enligt ISO 14001:2004 och nu behöver omcertifieras?  
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Metod 

De metoder som har använts för uppsatsen är: 

 
 Fallstudie, innehållande:  

- GAP-analys 

- Intervju 

 Litteraturstudie 

 

Arbetet har utformats som en fallstudie. Yin (2003, s.7-8) menar på att fallstudie är 

att föredra då studien syftar till att studera nutida händelser men där berörda 

beteende inte kan manipuleras. Vidare säger Yin (2003, s.7-8) att fallstudien ska 

innehålla en direkt observation av vad som studeras samt intervju med involverade 

personer. Som direkt observation valdes att göra en GAP-analys, dvs. en 

nulägesanalys vad gäller de certifieringsåtagande som det utvalda företaget 

uppfyller och de som ännu saknas i förhållande till den nya standarden.  

GAP-analysen tittar alltså på skillnader mellan nuvarande prestanda och den 

önskvärda prestandan och är en metod som t.ex. många konsultfirmor använder sig 

av vid uppdatering av ett miljöledningssystem (Askengren, 2016; Intertek, 2016). 

Som exempelföretag för fallstudien användes McNeil AB Helsingborg vars 

miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004 och nu ska uppdateras till 

den nya standarden ISO 14001:2015. GAP-analysen utfördes på följande sätt:  

 

 Det gjordes först en genomgång av företagets dokument relaterade till 

miljöledningssystemet, t.ex. rutiner, handlingsplaner, miljöpolicy etc. 

för att skapa en bild över hur ledningssystemet var uppbyggt samt hur 

kraven i ISO 14001:2004 uppfylls i dagsläget.  

 Efter detta jämfördes alla krav i ISO 14001:2004 med kraven i ISO 

14001:2015 för att se hur varje enskilt krav hade förändrats samt vad 

de nya kraven efterfrågade.  

 Därefter gjordes en sammanställning av respektive systemelement, 

dess krav, ändringar och vad som eventuellt behövdes kompletteras 

för att kunna möta den nya standardens krav.  

 Varje systemelement har tilldelades en siffra, 0-3 som en 

uppskattning av prioritering/tidsåtgång. 3 indikerar hög 
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prioritering/tidsåtgång medan 0 innebär att ingen komplettering 

behövs.   

 

För att validera resultaten av GAP-analysen och komplettera med information som 

eventuellt inte kom fram vid denna metod valdes att göra en intervju med en 

representant för fallstudieföretaget med god insikt i ISO-certifieringsarbetet 

nämligen Katarina Friman som är yrkeshygieniker på McNeil AB Helsingborg. 

Typen av intervju som valdes var semistrukturerad. Enligt Patel och Davidson 

(2011) innebär detta att det kan göras en lista med specifika teman som önskas 

beröras och där frågor inte behöver komma i en bestämd ordning utan mer kan likna 

ett samtal. För att studera frågorna som låg till grund för intervjun se bilaga 1.  

För datainsamling till litteraturstudien användes främst LUBsearch. Sökord 

som användes var t.ex. “ISO 14001”, “ISO 14001:2015”, “ISO 14001 update” och 

liknande sökord. Ytterligare information hämtades från ISO-organisationens 

hemsida samt från Torbjörn Brorson och Richard Almgrens böcker “ISO 14001 för 

små- och medelstora företag” (2014 och 2016). För att studera skillnaderna mellan 

den nya och den gamla standarden närmre användes SS-EN ISO 14001:2004 och 

SS-EN ISO 14001:2015 från SIS(Swedish Standard Institute). Litteraturstudien har 

valts att presenteras i ett bakgrundavsnitt tillsammans med översiktlig beskrivning 

av fallstudieföretaget.  

Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att gälla en fallstudie med GAP-analys och intervju hos 

ett företag. En ny standard och en påföljande omcertifiering påverkar olika företag 

och organisationer på olika sätt men med hänsyn till arbetets storlek och tidsram 

begränsades studien till ett företag. 
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Bakgrund 

ISO som organisation 

 

ISO, International Organization for Standardization, är en oberoende och icke-

statlig internationell organisation som verkar för att utveckla konsensusbaserade, 

frivilliga och marknadsrelevanta internationella standarder som ska bidra med 

lösningar till globala utmaningar (ISO, 2016c). Organisationen grundades 1946 och 

består av medlemmar från 163 olika nationella standardiseringsorgan (ISO, 2016c; 

ISO, 2016d). ISO har publicerat mer än 21 000 internationella standarder som 

täcker så gott som alla olika industrier, t.ex. teknologi, jordbruk och hälsa- och 

sjukvård (ISO, 2016c).  

ISO 14000-serien och ISO 14001 

Startskottet för ISO 14000-serien för miljöledningsstandarder gick i samband med 

miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 och fyra år senare publicerades ISO 14001 

(Brorson & Almgren, 2014). Idag är det många som har sina miljöledningssystem 

certifierade enligt ISO 14001 och antalet växer hela tiden. 2015 så passerades 

antalet certifikat i världen 300.000, i Sverige var antalet samma år 3689 st. (ISO, 

2016e).   

ISO 14000 är en familj av standarder inom miljöledning som syftar till att 

generera olika praktiska verktyg till företag och organisationer för att de ska kunna 

hantera sitt miljöansvar (ISO, 2016f). ISO 14001 och dess stödjande standarder 

(t.ex. ISO 14006) fokuserar på miljöledningssystem medan andra standarder inom 

ISO 14000-familjen har andra fokusområden, några exempel är: 

14046:2014: Water footprint -- Principles, requirements and guidelines 

14040:2006: Life cycle assessment -- Principles and framework (ISO, 2016g). 

 

 



12 

 

 

Uppbyggnaden av ISO 14001 

ISO 14001 bygger på en metodik som kallas för PDCA, Plan-Do-Check-Act som 

översatt till svenska blir Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra (Brorson & 

Almgren, 2014; Pietrzak & Paliszkiewicz, 2015). Själva strukturen för ISO 14001 

består av 10 stycken kapitel där kapitel 4-10 utgör huvudavsnitten (Brorson & 

Almgren, 2016; SIS, 2015). Det finns 22 stycken avsnitt eller så kallade 

systemelement i dessa kapitel. Systemelementen i sin tur innehåller detaljerade 

“ska-krav” som organisationen måste uppfylla (Brorson & Almgren, 2016; SIS, 

2015).  

 

Fördelar och nackdelar med ett certifierat 

ledningssystem 

Många menar på att ett certifierat miljöledningssystem leder till en rad positiva 

effekter, så som att miljöledningssystemet strukturerar upp och skapar ordning och 

reda, det blir lättare att möta kunders miljökrav och på så sätt ro hem nya affärer, 

ekonomiska besparingar i form av t.ex. energibesparingar och effektivare hantering 

av avfall (Brorson & Almgren, 2016). Ett ledningssystem kan även göra så att 

företag får bättre koll på miljölagstiftningen och de krav som ställs från samhället 

och intressenter samt att ledningssystemet och miljöarbetet uppfattas som positivt 

hos medarbetarna. Med ett certifierat miljöledningssystem kan ett företag stärka sitt 

varumärke genom att visa upp att de jobbar med hållbar utveckling (Brorson & 

Almgren, 2016).  

Det kan även finnas nackdelar med ISO-certifierade ledningssystem (Broron 

& Almgren, 2016). Vissa uppfattar byråkratin som betungande eller att 

certifieringsrevisorernas kompetens och erfarenhet kan ifrågasättas. Sen behöver 

inte det automatiskt betyda att ett företag har ett jättebra miljöarbete bara för att de 

är ISO-certifierade, vissa väljer t.ex. att avgränsa systemet för snävt så att viktiga 

delar av företaget hamnar utanför. Andra implementerar ISO 14001 mest för att få 

ett certifikat och gör egentligen inte mer än minimikraven (Brorson & Almgren, 

2016). Zobel (2015) menade i sin studie på att det inte finns något klart samband 

mellan förbättrade av miljöprestanda över tid och företag med ISO-certifierade 

miljöledningssystem jämfört med de företag som hade icke-certifierade 

miljöledningssystem. 
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Förändringar i den nya standarden 

Livscykelanalys för miljöaspekter 

 

I ISO 14001:2004 fanns det krav på att organisationer skulle ta hänsyn till sina 

miljöaspekter i samband med upphandling av varor eller tjänster, detta har i den 

nya standarden utvecklats till att organisationer ska beakta sina miljöaspekter ur ett 

livscykelperspektiv (ISO committee, 2016; Brorson & Almgren, 2016). Detta 

innebär att de ska utvidga sin kontroll och sitt inflytande över miljöaspekterna och 

beakta varje del av livscykeln, detta kan innebära t.ex. utvinning av råmaterial, 

design, produktion, transport, användning, end-of-life-behandling och 

slutförvaring (ISO committee, 2016). Det finns inget krav på att en komplett 

livscykelanalys ska genomföras, det räcker om organisationen noga överväger de 

olika stadierna i livscykeln organisationen kan påverka (Brorson & Almgren, 

2016).  

Intern och extern kommunikation 

 

För att kunna få stöd och för att kunna genomföra beslut så är det en förutsättning 

med god kommunikation (Brorson & Almgren, 2016). I den nya standarden har det 

lagts till en utveckling av en kommunikationsstrategi som lägger vikt vid både 

intern och extern kommunikation (ISO committee, 2016).   

Förbättra miljöprestanda 

 

I och med den nya utgåvan av standarden har det skett en förskjutning av 

tyngdpunkten när det gäller ständiga förbättringar, från att förbättra 

ledningssystemet till att förbättra organisationens miljöprestanda (ISO commitee, 

2016).  

Ledarskap 

 

För att framgång för systemet ska säkerhetsställas har det tillkommit en ny klausul 

som tilldelar särskilt ansvar till företagsledningen för att främja miljöstyrning inom 
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organisationen (ISO commitee, 2016). Tidigare fanns det något som hette 

ledningens representant, denne är nu borttagen för att ledningen ska vara personligt 

engagerade i större utsträckning (Brorson & Almgren, 2016). Det är fortfarande 

tillåtet att delegera uppgifter men ansvaret för att uppgifterna blir genomförda 

ligger på ledningen (Brorson & Almgren, 2016).  

Terminologi och struktur 

 

I den nya standarden så har strukturen och terminologin gjorts om för att följa andra 

standarder för ledningssystem, t.ex. ISO 9001 (standard för kvalitet) detta för att 

underlätta samordning och integrering av olika ledningssystem (ISO, 2016e).  

Förutsättningar 

 

Ett av de nya kapitlen om tillkommit i ISO 14001 är “Organisationens 

förutsättningar”. Avsnittet innefattar krav på att organisationen ska förstå sitt 

sammanhang och sin påverkan av interna och externa faktorer (SS-EN ISO 

14001:2015). Organisationen ska även avgöra vilka betydande behov och 

förväntningar intressenter relevanta för organisationen har (SIS, 2015).  

Riskbaserat angreppssätt 

 

Den nya standarden innehåller ett mer riskbaserat tankesätt än den tidigare 

versionen. Organisationen ska identifiera både vilka risker och möjligheter som 

finns och som kan påverka det önskvärda resultatet av ledningssystemet (SIS, 

2015).  

McNeil AB Helsingborg 

McNeil AB är beläget i Helsingborg och är stadens största industri (McNeil AB, 

2016). Med sina 650 medarbetare är företaget även en av stadens största 

arbetsgivare. Företaget fungerar som ett globalt centrum för tillverkning, forskning 

och utveckling för rökavvänjningsprodukter tillhörande varumärket 

NICORETTE® som är ledande på marknaden för rök- och tobaksavvänjning. 
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Produkterna säljs till över 80 länder runt om i världen. Sedan 2006 är företaget en 

del av den amerikanska koncernen Johnson & Johnson som är en av världens största 

koncerner för hälsa och läkemedel. McNeil AB är certifierat enligt ISO 14001 

sedan 1999. (McNeil AB, 2016). 
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Resultat 

GAP-analys 

 

Nedan följer en nulägesanalys av miljöledningssystemet hos McNeil AB 

Helsingborg. En mer detaljerad rapport finns hos företaget men av utrymmesskäl 

kommer en förkortad analys redovisas i denna rapport. De centrala delarna för varje 

systemelement kommer att sammanfattas, därpå följer en analys av vad företaget 

gör idag inom området samt förslag på hur de skulle kunna arbeta för att möta de 

nya kraven. Prioritering/tidsåtgång har uppskattats och numreras på en skala, 0-3. 

0 indikerar att ingen komplettering behövs medan 3 indikerar hög 

prioritering/tidsåtgång. Avdelningen för Miljö, hälsa och säkerhet kommer att 

förkortas till MHS.  

4. Organisationens förutsättningar 

4.1 Att förstå organisationens förutsättningar 
 
För att ledningssystemet ska få önskad verkan så krävs det en analys av de 

omständigheter och förhållanden som påverkar verksamheten. Detta kan vara t.ex. 

konkurrenters aktiviteter, trender inom produktutveckling och företagets 

ekonomiska förutsättningar (Brorson & Almgren, 2016).   

 

Nuläge 

Då detta är ett nytt systemelement behövs det samlad dokumentation inom området 

vilket inte finns idag. Denna analys ska sedan ligga till grund för resten av 

ledningssystemet med mål osv.  

 

Åtgärdsförslag 

Göra en checklista för kartläggning av företagets sammanhang (t.ex. enligt Brorson 

& Almgren, 2016, s. 202). Detta tillsammans med resultaten från genomgången av 

intressenters krav (senare systemelement), kan sedan ligga till grund för någon form 

3 
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av analys av interna och externa frågor, t.ex. en SWOT- eller PESTEL-analys om 

bygger på att identifiera olika styrkor och svagheter.  

 

4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar 
 

Organisationen ska bestämma vilka intressenter som är relevanta för 

ledningssystemet, vilka behov och förväntningar dessa intressenter har samt vilka 

av dessa behov och förväntningar som ska bli företagets bindande krav (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Detta systemelement är nytt och det saknas därför dokumentation kring detta.  

 

Åtgärdsförslag 

Sortera upp krav, förväntningar och åtgärder för respektive intressent i förslagsvis 

en tabell (se Brorson & Almgren, 2016, s. 49). Bestämma vilka krav som ska bli 

bindande och därmed ingå i miljöledningssystemet. 

 

 

4.3 Att bestämma miljöledningssystemets omfattning 
 
Organisationen ska bestämma avgränsningar för miljöledningssystemet, alla 

produkter, tjänster och aktiviteter inom avgränsningen ska omfattas i 

ledningssystemet (SIS, 2015). 
 

Nuläge 

Avgränsningen i dagsläget omfattar hela organisationens verksamhet i 

Helsingborg, Ättekulla och Lund.  

 

Åtgärdsförslag 

Kan vara en idé att lägga till på hemsidan under “vårt miljöarbete” att 

ledningssystemet omfattar både verksamheterna i både Helsingborg, Lund och 

Ättekulla så att denna information finns tillgänglig för intressenter. 

 

4.4 Miljöledningssystemets omfattning 
Organisationen ska ta ställning till vad de egentligen strävar efter med 

miljöledningssystemet (Brorson & Almgren, 2016).  

 

Nuläge 

Finns definierat på hemsidan under “vårt miljöarbete”. 

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder krävs. 

2 

1 

0 
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5. Ledarskap 

 

5.1 Ledarskap och åtagande 
 
Ledningen på företaget är ansvariga för att miljöarbetet fungerar som det ska, både 

ur ett strategiskt och ett operativt perspektiv (Brorson & Almgren, 2016). 

Ledningen ska bl.a. se till att miljöledningssystemet uppnår avsedda resultat och 

främja ständig förbättring (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Det mesta finns i rutin för “Ledningsystem- miljö, hälsa & säkerhet”.  

 

Åtgärdsförslag 

Komplettera rutin för “Ledningssystem- miljö, hälsa & säkerhet” med fler punkter 

som VD ansvarar för att möta kraven i systemelementet. 

 

 

 

5.2 Miljöpolicy 
 
Miljöpolicyn används ofta som ett kommunikationsinstrument mot intressenter och 

ska därför spegla företagets “själ” och dess åtagande inom miljöområdet (Brorson 

& Almgren, 2016), Miljöpolicyn ska kommuniceras inom organisationen och vara 

tillgänglig för intressenter (SIS; 2015). Nytt för miljöpolicyn är krav om att den ska 

innehålla ett åtagande om att ständigt förbättra själva miljöledningssystemet.  

 

Nuläge 

McNeil uppfyller idag alla krav utom det nya, att policyn ska innefatta ett åtagande 

om att ständigt förbättra ledningssystemet.  

 

Åtgärdsförslag 

Uppdatera policyn. Då McNeil AB Helsingborg bara är en del av en stor koncern 

där koncernen har en gemensam policy kan detta vara en trög process. Om det inte 

gå att uppdatera den nuvarande policyn så kan möjligheterna till att ska en parallell 

policy för McNeil AB Helsingborg ses över. I och med krav på en förbättring av 

ledningssystemet kan det vara en idé att ta fram någon form av mätning eller 

indikatorer för att försäkra sig om att detta verkligen sker.  

 

1 

3 
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5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen 
 
En engagerad ledning är av högsta betydelse för att få ett miljöledningssystem att 

bli framgångsrikt (Brorson & Almgren, 2016). Det är därför ledningen som ska se 

till att relevanta roller har tilldelats befogenheter och ansvar samt att detta 

kommuniceras ut i organisationen (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Hur detta sker finns i rutin för Ledningssystem.   

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder krävs 

6. Planering 

6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
 
6.1.1 Allmänt 
 
Organisationen ska identifiera risker och möjligheter som planera för hur dessa ska 

hanteras för att säkerhetsställa att miljöledningssystemet uppnår avsedda resultat 

samt att ständig förbättring uppnås (SIS, 2015). Risker och möjligheter kan vara 

kopplade till t.ex. miljöaspekter och bindande krav.  
 

Nuläge 

I MHS-rutin för ”Arbetsskador, händelser och risker” samt i rutin för 

”Ledningssystem” finns i dagsläget hur hantering av företagets risker sker. Att 

organisationen ska hantera sina möjligheter är en ny del av den nya standarden och 

McNeil saknar i dagsläget bestämmelser och dokumentation kring detta.  
 

Åtgärdsförslag 

Lägga in i rutin att miljögrupperna även ska titta på vilka möjligheter som finns 

gällande företagets miljöaspekter, alt. att MHS-avdelningen gör detta vid 
sammanställningen enl. rutin för Miljöaspekter samt tar med hur dessa 
positiva aspekter kan förbättras ytterligare. Se vidare i 6.1.2 Miljöaspekter. 
Dokumentationen ang. möjligheter måste sedan se till att användas på samma sätt 

som riskerna, t.ex. till ständig förbättring. Möjligheterna måste likväl som riskerna 

beaktas vid utvärdering av miljöledningssystemet och t.ex. dess omfattning. 

Det finns även krav på att man ska se till de möjligheter som finns med de 

bindande kraven.  En möjlighet är att använda sig av rättsnätet (abonnemangstjänst 
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för lagbevakning som används av företaget idag) och lägga till en kolumn i listan 

som namnges någonting i stil med ”möjligheter” och där anteckna eventuella 

möjligheter med kraven. Rättsnätet täcker dock inte in de bindande krav som 

organisationen själv fastställt, t.ex. krav från grannar, kunder etc. Dessa krav med 

dess möjligheter måste också dokumenteras. Om det görs en SWOT-analys för hela 

företaget så hade möjligheter med de bindande kraven kunnat inkluderas under 

”opportunities”.   

 
6.1.2 Miljöaspekter 
 
Miljöaspekterna kan ses som kärnan i miljöledningssystemet där identifieringen av 

dessa är början på en röd tråd som sedan knyter ihop policy, mål, handlingsplaner 

och ständiga förbättringar (Brorson & Almgren, 2016). Vid fastställande av 

organisationens miljöaspekter ska även deras miljöpåverkan fastställas under 

beaktande av ett livscykelperspektiv (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Kriterier för bedömning av miljöaspekter finns i MHS-rutin för Miljöaspekter- 

bedömning och kriterier. Det finns redan idag ett visst livscykelperspektiv 

implementerat i rutiner osv. men detta hade kunnat förstärkas.  

 

Åtgärdsförslag 

Uppdatera MHS-rutin ”Miljöaspekter- bedömning och kriterier”. Arbeta med ett 

större livscykelperspektiv. Råmaterial, transport, produktion finns redan med men 

andra delar av livscykeln såsom användning och hantering efter avslutad livslängd 

bör också beaktas. Förslagsvis göra en lista där man anger del av livscykel, 

miljöpåverkan och organisationens möjligheter till styrning och inflytande för varje 

produkt. Allt för att identifiera indirekta (och direkta) men påverkbara 

miljöaspekter. 

En idé kan vara att beakta vilka möjligheter och inte bara risker som är 

kopplade till respektive aspekt för att tydligare kunna koppla det till vilka 

möjligheter organisationen har med sitt miljöarbete (se 6.1). 

Det kan också vara en idé att titta på intressenters krav och förväntningar 

kopplade till aspekterna för att uppfylla ”4.2 Att förstå intressenters behov och 

förväntningar”. 

Ett annat förslag är att även inkludera ekonomi under de drivkrafter som finns för 

miljöaspekterna(idag står nämnt krav och graden styrning och möjlighet till 

påverkan) detta för att starkare kunna koppla ihop aspekterna till affärsnyttan.  
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6.1.3 Bindande krav 
 

Organisationen ska fastställa de identifierade bindande kraven, hur dessa är 

tillämpliga på organisationen och dess miljöaspekter samt upprätthålla 

dokumenterad information om dessa (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Alla lagar och krav som organisationen lyder under samt hur dessa uppfylls och 

tillämpas finns samlat i en så kallad laglista.  

 

Åtgärdsförslag 

Eventuellt säkerhetsställa att även de krav som inte finns på rättsnätet, (t.ex. krav 

från intressenter som har antagits som bindande krav inom organisationen) 

inkluderas i de krav som ställs från standarden i detta avsnitt.   

 

6.1.4 Planering av åtgärder 
 

Organisationen ska planera för hantering av identifierade miljöaspekter, bindande 

krav, risker och möjligheter.  

 

Nuläge 

Mycket av det efterfrågade finns i rutin för ledningssystemet. Det saknas dock lite 

vad som konkret ska göras åt aspekterna. Det behövs en komplettering för hur 

möjligheter ska hanteras. Detta går in under kravet på hur ständig förbättring kan 

uppnås (punkt 10.3 i standarden). 

 

Åtgärdsförslag 

Uppdatering av rutin för ledningssystem med del för hur behandling av möjligheter 

kring miljöaspekter och krav kan hanteras. Ge avdelningarna ett större ägandeskap 

över sina aspekter där de ska ta fram handlingsplan för hur de kan arbeta med sina 

aspekter även om de inte räknas in som betydande aspekter för företaget i stort. 

Detta ökar förhoppningsvis motivationen när det lättare går att se konkreta resultat 

för det som är relevant för just den avdelningen/linjen.  

 

 
6.2 Miljömål och planering för att uppnå dem 
 

På företag är ofta mål och måluppföljningssystem en del av arbetet inom 

många olika områden, såsom ekonomi, kvalitet, olyckor o.s.v. Liksom dessa 

områden är denna typ av arbete även kärnan i arbetet med att uppnå ständig 

förbättring på miljöområdet (Brorson & Almgren, 2016). 
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6.2.1 Miljömål 
 

Organisationens miljömål ska vara förenlig med miljöpolicyn och avspegla 

de betydande miljöaspekterna (Brorson & Almgren, 2016). Målen ska 

övervakas, kommuniceras och vara mätbara (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Alla krav för miljömål uppfylls enligt rutin för ledningssystem. Målen 

kommuniceras via intranät och via chefer i linjeorganisationen. Hantering av 

miljömål finns även i rutin för avdelningarnas MHS-ansvar. 

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder krävs. 

 
6.2.2 Planering av åtgärder för att uppnå miljömål 
 

Vid planering för hur miljömålen ska uppnås ska organisationen fastställa 

vad det är som ska göras, av vem, när, med vilka resurser och hur resultaten 

ska utvärderas (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Det är ett nytt krav att visa hur resultaten ska utvärderas och detta saknas i 

dagsläget dokumentation på detta inom organisationen.  

 

Åtgärdsförslag 

Uppdatera rutiner ang. hur bl.a. de olika avdelningarna ska jobba med sina 

miljömål. I rutin för avdelningarnas MHS-ansvar står det att handlingsplanen 

ska innehålla mål, aktivitet, ansvarig och tidplan. Detta bör komplettera med 

hur resultaten kan utvärderas, indikatorer, vilka resurser som behövs och hur 

åtgärderna för att nå miljömålen kan integreras i verksamhetsprocesser. 

Detta i sin tur kommer underlätta kraven i 9.1 Övervakning, mätning, analys 

och utvärdering.( Se även 6.1.4 gällande att ge avdelningarna större 

ägandeskap över sina miljömål) 
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7. Stöd 

För att miljöpolicy och miljömål ska bli verklighet krävs det olika resurser 

så som kompetens och medvetenhet (Brorson & Almgren, 2016) 

 
7.1 Resurser 
 

Organisationen ska bestämma och se till att de resurser som behövs för att 

upprätta, underhålla och ständigt förbättra miljöledningssystemet finns till 

förfogande.  

 

Nuläge 

Detta uppfylls idag genom MHS-avdelningen och företagets miljögrupper. 

Slås fast i rutin för ledningssystem att VD ansvarar för att resurser finns för 

att uppfylla krav inom MHS-området.  

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga 

 
7. 2 Kompetens 
 

Organisationen ska se till att personalen som arbetar på eller på uppdrag av 

företaget har rätt kunskap för att hantera miljöfrågorna samt att denna 

kompetens i form av t.ex. utbildningar och övningar dokumenteras (Brorson 

& Almgren, 2016).  

 

Nuläge 

Kraven för detta systemelement uppfylls idag i form av t.ex. 

introduktionstest för inhyrd personal, spillövningar, chefsutbildningar o.s.v.  

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga 
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7.3 Medvetenhet 
 

Förutom att ha rätt kompetens ska personal som arbetar på eller på uppdrag 

av företaget vara medvetna om miljöpolicyn, de betydande miljöaspekterna, 

hur de kan bidra till att miljöledningssystemet fungerar samt vad 

konsekvenserna blir av att inte uppfylla de bindande kraven i 

miljöledningssystemet (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Större delen av dessa krav uppfylls idag i rutin för ledningssystem under 

intern kommunikation. Uppfylls även delvis i rutin för entreprenörer och 

inhyrd personal, broschyren ”Regler för entreprenörer och inhyrd personal” 

samt webbutbildning för nyanställda. Kraven i den nya standarden har 

specificerats en aning och vissa grejer behöver göras tydligare, t.ex. 

kommunicering av policy och ledningssystem.  

 

Åtgärdsförslag 

Eventuellt förtydliga kommuniceringen av miljöpolicyn i t.ex. webbtestet 

eller broschyren (externa arbetare ska vara medvetna om dess existens och 

ändamål). Förslagsvis lägga till punkt i rutin för ledningssystem för att 

avdelningschef/sektionschef ansvarar för att informera den interna/externa 

personalen om fördelarna med att förbättra miljöprestandan. Göra det 

tydligare för den egna personalen varför ledningssystemet finns. Många 

tycker nog att det är ett begrepp som är rätt luddigt där de inte förstår den 

egentliga innebörden. Göra någon enkel förklaringsmodell, t.ex. seriestripp 

som kan kommuniceras på intranätet. 

 
7.4 Kommunikation 
 

För att förankra och verkställa beslut så krävs det god kommunikation inom 

en organisation, varför detta är viktigt för att ha ett välfungerande 

ledningssystem (Brorson & Almgren, 2016). 

 
7.4.1 Allmänt 
 

Organisationen ska se till att det finns processer som ser till att intern och 

extern kommunikation som är relevant i fråga om miljöledningssystemet 
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fungerar som det sig bör. Detta innefattar att bestämma vad 

kommunikationen ska handla om, när, hur och mellan vilka den ska ske (SIS, 

2015). 

 

Nuläge 

Kraven för detta systemelement uppfylls idag via bl.a. skyddsombud, 

miljögrupper, Flexite (riskrapporteringsystem), DM (daily meeting), WM 

(weekly meeting, MM (mothly meeting), avdelningsmöten och 

miljögrupper. Finns i rutin för ledningssystemet. 

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga. 

 
7.4.2 Intern kommunikation 
 

Organisationen ska se till att information relevant för miljöledningssystemet 

kommuniceras inom organisationens olika funktioner och nivåer samt 

säkerhetsställa att det är möjligt för personer anställda hos eller på uppdrag 

av organisationen kan bidra till ständig förbättring (SIS, 2015). 

 

Nuläge  

Detta hade underlättats av ett nytt ledningssystem med dokumenthantering 

som t.ex. samlar alla dokument relevanta för en avdelning/linje/maskin på 

ett ställe och ser till att om ett dokument uppdateras så sker en automatisk 

uppdatering på alla ställen dokumentet finns.  

Rutiner för intern kommunikation finns i rutin för ledningssystem. 

Möjlighet till förbättringsförslag finns idag i utvärderingsformulär för 

entreprenörer (under checklistor). Internt så sker förbättringen genom 

avdelningsmöten, miljögruppsmöten, Flexite, DM, WM, MM m.m. 

 

Åtgärdsförslag 

För att lättare kunna bidra till ständig förbättring hade det kunnat vara en idé 

att försöka bygga in detta i Flexite (företagets riskrapporteringssystem). Man 

kan tänka sig att det då skulle vara möjligt att välja om man vill lämna en 

risk/händelserapportering eller om man har ett förbättringsförslag eller vill 

uppmärksamma något som är bra som man vill uppmuntra. 

 

1 



27 

 

 

 

 

 

 
7.4.3 Extern kommunikation 
 

Den information som är relevant för ledningssystemet ska på det sätt om 

fastställts i organisationens kommunikationsprocesser kommuniceras 

externt (SIS, 2015). 

 

Nuläge 

Hur dessa krav hanteras återfinns under ”extern kommunikation” i rutin för 

ledningssystemet. Miljöarbetet kommuniceras via hemsidan med uppgifter 

om vem som ska kontaktas i vilka ärenden. Klagomål hanteras enligt rutin 

för arbetsskador, händelser och risker. 

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga 

 
7.5 Dokumenterad information 
 

Alla ledningssystem kräver att dokumentation sker på något sätt (Brorson & 

Almgren, 2015). Anledningarna till detta är flera, med dokumentation kan 

förståelsen för systemet öka, effektiviteten stärkas, styrningen förbättras och 

sökbarheten ökar (Brorson & Almgren, 2015).  

 
7.5.1 Allmänt 
 

Organisationens miljöledningssystem ska innehålla den dokumenterade 

information som krävs av standarden samt den som organisationen har 

bestämt som nödvändig för att miljöledningssystemet ska fungera på ett 

önskvärt sätt (SIS, 2015). 

 

Nuläge 

All nödvändig information finns dokumenterad. 

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga 
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7.5.2 Skapande av uppdatering 
 

Vid skapande eller uppdatering av dokumenterad information ska 

organisationen säkerhetsställa lämplig identifiering, beskrivning, form (t.ex. 

språk, programvaruversion), granskning och godkännande (SIS, 2015). 

 

Nuläge 

Finns i rutin för ledningssystem under ”redovisande dokument”. 

 

Åtgärdsförlag 

Detta hade underlättats av ett dokumenthanteringssystem som håller reda på 

t.ex. versioner, identifiering, granskning och godkännande.  

 
7.5.3 Styrning av dokumenterad information 
 

Det ska säkerhetsställas att den dokumenterade informationen som krävs av 

miljöledningssystemet eller av standarden är tillgänglig, lämplig för 

användning och tillräckligt skyddad (t.ex. olämplig användning eller 

användning av fel version). 

 

Nuläge 

Hantering av dokumenterad information finns i rutin för ledningssystemet. 

Innehåller t.ex. hur länge dokument ska arkiveras och hur dokument ska 

granskas, hållas aktuella m.m.  

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga. 

8. Verksamhet 

Planering och styrning av verksamheten syftar till att säkerhetsställa att de 

betydande miljöaspekterna hanteras på ett säkert sätt samt att riskerna för 

människa oh miljö blir så små som möjligt (Brorson & Almgren, 2016). 
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8.1 Planering och styrning av verksamheten 
 

Organisationen ska se till att det finns fungerande processer som 

säkerhetsställer att kraven i 6.1 och 6.2 (t.ex. risker, möjligheter, 

miljöaspekter och miljömål) uppfylls (SIS, 2015). Detta ska göras i 

överensstämmelse med ett livscykelperspektiv (SIS, 2015). 

 

Nuläge 

Kraven uppfylls genom t.ex. checklista för leverantörsbedömningar samt i 

rutin för leverantörsbedömningar. 

 

Åtgärdsförslag 

Finns utrymme för att förbättra rutiner för hur det ska arbetas med 

livscykelperspektiv men inget som grundas i krav för detta systemelement. 

 
8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen 
 

Organisationen ska planera för agerande vid eventuella nödfall (Brorson & 

Almgren, 2015). Förberedelserna består bl.a. av att ha processer för själva 

agerandet vid nödfall, regelbundna övningar och förberedelser för att lindra 

negativ miljöpåverkan vid ett nödfall (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Kraven för detta systemelement möts på ett flertal sätt i dagsläget. Exempel 

är externa riskanalyser, insatsplaner och beredskapsplan. Det finns ett flertal 

så kallade SOP:ar (SOP=Standard Operating Procedure) som rör området, 

t.ex. för kemikaliespill. För att entreprenörer ska möta kraven och vara 

införstådda kring hur de ska kunna arbeta på ett säkert sätt finns det bl.a. en 

checklista med de krav som entreprenörer måste kunna möta för att få arbeta 

för företaget. Det sker regelbundet t.ex. utrymningsövningar.  

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga 
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9. Utvärdering av prestanda 

Utan kontroller och uppföljning finns det ingen möjlighet för organisationen 

att utvärdera vilken verkan miljöarbetet har haft (Brorson & Almgren, 2016). 

Detta är därför en viktig del för att verifiera om miljöledningssystemet 

fungerar på ett önskvärt sätt (Brorson & Almgren, 2016).   

 
9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 
 
9.1.1 Allmänt 
 

Organisationens miljöprestanda ska övervakas, mätas, analyseras och 

utvärderas (SIS, 2015). Utöver själva prestandan ska även verkan av 

miljöledningssystemet utvärderas (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Finns i rutin för ledningssystemet under punkt 14, uppföljning. 

 

Åtgärdsförslag 

Införa egenkontroll för arbetsmiljömätningar. Fastställa vad som behöver 

mätas utöver miljömål inom ramen för miljöledningssystemet. 

 
9.1.2 Utvärdering av efterlevnad 
 

Organisationen ska se till att det finns fungerande processer för att de 

bindande kraven ska kunna uppfyllas samt se till att efterlevnaden utvärderas 

(SIS, 2015).  

 

Nuläge 

I rutin för ledningssystem finns fastställt att uppföljning av lagefterlevnad 

görs i internrevision genom miljöronder och systematiska genomgångar. Får 

uppdateringar från rättsnätet. I rutin för avdelningarnas MHS-ansvar finns 

fastställt att miljöronder med utvärdering ska ske minst 4 gånger per år samt 

en systematisk genomgång av avdelningarnas MHS.-arbete en gång per år. 

Resultatet från dessa genomgångar gås igenom på miljögruppsmöten.  
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Åtgärdsförslag 

Uppdatera mallen för systematisk genomgång som ligger på intranätet då det 

finns en nyare version. 

 
9.2 Intern revision 
 

Miljörevisionen fungerar som ett instrument för att försäkra att miljöarbetet 

fungerar som det är avsett, där revisorn samlar in och utvärderar information 

i förhållande till revisionskriterier (Broron & Almgren, 2016). Revisionen 

ska vara systematisk objektiv och dokumenteras (Brorson & Almgren, 

2016).  

 

9.2.1 Allmänt 
 

Organisationen ska genomföra interna revisioner med planerade intervall för 

att samla in information kring huruvida miljöledningssystemet 

överensstämmer med kraven i standarden samt organisationens egna krav på 

miljöledningssystemet (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Detta återfinns i rutin “Internrevision MHS ledningssystem”. 

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga. 

 

9.2.2 Internt revisionsprogram 
 

Organisationen ska skapa och använda sig av ett eller flera revisionsprogram 

där frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering ska ingå 

(SIS, 2015).  

 

Nuläge 

I rutin för ledningssystem så hänvisas till rutin för Internrevision MHS 

ledningssystem. Denna innehåller bl.a. krav på internrevisorerna, frekvens 

och vad som ska dokumenteras.  

 

Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder är nödvändiga. 
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9.3 Ledningens genomgång 
 

Miljöfrågorna bör vara en naturlig del av företagets strategiska arbete och 

ledningens genomgång är ett viktigt tillfälle där organisationens miljöarbete 

kan analyseras(Brorson & Almgren, 2016). Ledningens genomgång ska 

innefatta genomgång av bl.a. risker och möjligheter, efterlevnad och 

resursers tillräcklighet. Resultatet av genomgången ska bl.a. omfatta 

huruvida miljöledningssystemet är fortsatt verkningsfullt (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Ledningens genomgång hanteras i rutin för ledningssystem. Delen i 

systemlementet som beskriver vad resultatet av ledningens genomgång ska 

omfatta är nytt, samt att risker och möjligheter ska behandlas liksom 

resursers tillräcklighet. Dessa nya delar i systemelementet uppfylls inte i 

dagsläget helt och hållet.  

 

Åtgärdsförslag 

Uppdatera agenda som används vid mötena för att möta de nya kraven. 

Uppdatera rutin för ledningssystem, punk 15. Ledningens genomgång, lägg 

till punkter om vad resultatet av ledningens genomgång ska omfatta. Lägga 

till att risker, möjligheter och resursers tillräcklighet ska behandlas vid 

ledningens genomgång. 

10. Förbättringar 

Ett av de centrala begreppen i ISO 14001 är ständiga förbättringar (Brorson 

& Almgren, 2016). Tanken är att miljöledningssystemet efterhand ska bli 

bättre och effektivare vilket i sin tur förbättrar miljöarbetet och ökar 

affärsnyttan (Brorson & Almgren, 2016). 

 

10.1 Allmänt 
 

Organisationen ska fastslå möjligheter till ständig förbättring och genomföra 

nödvändiga åtgärder för att de avsedda resultaten med miljöledningssystemet 

ska uppnås (SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Kraven uppfylls genom uppfyllandet av 9.1, 9.2 och 9.3.  
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Åtgärdsförslag 

Göra det tydligare i rutin för ledningssystem att man inte bara ska mottaga 

rekommendationer till förbättringar utan att man måste jobba med att hela 

tiden förbättra ledningssystemet och miljöprestandan.  

 

10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd  

 

Vid inträffande av en avvikelse så ska organisationen reagera på denna och 

vidta åtgärder för att hantera och korrigera avvikelsen samt sedan granska 

vilken verkan de korrigerande åtgärderna har haft (SIS, 2015). Avvikelserna, 

åtgärder och resultaten av de korrigerande åtgärderna ska dokumenteras 

(SIS, 2015).  

 

Nuläge 

Merparten av kraven uppfylls genom företagets användande av 

riskrapporteringssystemet Flexite. Det saknas dock dokumenterade resultat 

av korrigerande åtgärder.  

 

Åtgärdsförslag 

Göra ett tvingande kommentarsfält i Flexite där en kommentar om resultatet 

vid uppföljning ska ges. 

 

10.3 Ständig förbättring 
 

Med syfte att hela tiden förbättra organisationens miljöprestanda ska 

organisationen ständigt arbeta med att förbättra sitt miljöledningssystem.  

 

Nuläge 

Det arbetas med en förbättring av miljöledningssystemet. Som exempel så 

har möjligheterna till att köpa in ett nytt system undersökts i ett projekt under 

sommaren 2016.    

 

Åtgärdsförslag 

Titta på möjligheterna att modernisera ledningssystemet och göra det mer 

processanpassat efter hand för att öka effektiviteten och öka verkan. 

 

2 
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Intervju 

Katarina Friman jobbar som yrkeshygieniker på McNeil, på avdelningen för Miljö, 

hälsa och säkerhet (MHS). Hon menar på att det finns ett flertal nya krav i den nya 

standarden som kommer att kräva en hel del arbete för McNeil för att kunna möta 

standardens krav (Personlig kommunikation 19 december 2016). Alla tyngst anser 

hon kapitel 4, ”Organisationens förutsättningar” vara då detta är helt nytt 

tillskillnad mot många av de andra nya kraven som är utveckling av redan befintliga 

krav eller kapitel.  

Gällande kraven på ökat arbete med livscykelanalyser så anser hon att detta är 

det som antagligen kommer bidra med mest miljönytta av de stora förändringarna 

i standarden. Läkemedelsbranschen lyder under stränga krav och Katarina hoppas 

på att ett större livcykeltänk skulle kunna leda till att systemet kan komma att 

utmanas. Detta skulle i så fall kunna tänkas leda till att det t.ex. blir godkänt att 

använda mer miljösmarta material i produktionen där det idag används 

jungfrumaterial.   

Ett av målen med den nya standarden är att den ska ge ett mer integrerat 

ledningssystem för företagen. Katarina menar på att de redan jobbar med att 

integrera ledningssystemet och ser till att ansvarets delegeras ut så att de anställda 

har mer ansvar över områden där de har sina respektive expertområde.  

På frågan vad hon anser vara de största problemen med att implementera en 

ny standard i organisationen svarar hon att det är att ändra tankesättet och kulturen 

på företaget.  Hon menar på att företaget är väldigt förändringsbenäget och alla är 

vana att saker ändras men att det trots detta kan mötas ett del motstånd om 

arbetsbelastning eller ansvar ökar hos någon. Det är inte tänkt att 

miljöledningssystemet ska tillhöra MHS-avdelningen utan att de mer ska finnas 

som en stödfunktion. Trots detta gillar inte alla att ansvaret fördelas ut i 

organisationen.  

Katarina betonar också att en stor svårighet med att implementera just den nya 

versionen av ISO 14001 är att det är svårt att tolka vad som egentligen efterfrågas 

samt att det finns för lite exempelmaterial. Eftersom det är en hel del nytt samt att 

kraven är otydliga så gör det att tiden som företaget har på sig att ställa om 

ledningssystemet upplevs som för kort.  
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Sammanfattning av resultat 

Baserat på ovanstående GAP-analys samt intervju med Katarina Friman 

(Personlig kommunikation, 19 december 2016) har dessa tio punkter pekats 

ut som viktiga för att McNeil ska kunna möta kraven i den nya standarden.  

 

1. Att förstå organisationens förutsättningar 4.1 

Samla dokumentation kring organisationens förutsättningar,  

då det är ett nytt kapitel så kommer det behövas nya rutiner m.m. för 

att hantera detta.  

2. Åtgärder för att hantera risker och möjligheter, allmänt 6.1.1 (+ 

Planering av åtgärder 6.1.4) 

Bestämma hur företaget ska arbeta med möjligheter och inte bara 

risker, implementera rutiner för detta osv.       

3. Miljöpolicy 5.2 

Uppdatera miljöpolicy så att den möter de nya kraven. 

4. Miljöaspekter 6.1.2 

Utöka arbetet med ett livscykelperspektiv för företagets 

miljöaspekter. 

5. Att förstå intressenters behov och förväntningar 4.2 

Välja vilka av intressenternas krav som ska bli bindande för 

organisationen.  

6. Planering av åtgärder för att uppnå miljömål 6.2.2 

Uppdatera handlingsplaner för hur de olika avdelningarna jobbar 

med miljömål där det bl.a. ska inkluderas hur resultat ska utvärderas.  

7. Medvetenhet 7.3 

Öka medvetenheten hos personer som jobbar hos eller för företaget 

gällande miljöpolicyn och miljöledningssystemet.  

8. Ledningens genomgång 9.3 

Uppdatera agenda för ledningens genomgång för att säkerhetsställa 

att denna behandlar samtliga punkter standarden kräver.  

9. Avvikelse och korrigerande åtgärd 10.2 

Skapa ett system som att kunna bevara dokumenterad information 

som visar resultaten av de korrigerande åtgärderna vid avvikelser.  

10. Stöd inom organisationen (inget systemelement) 

Skapa stöd inom organisationen för att kunna implementera nya sätt 

att arbeta med miljöledningssystemet på. 

 

3 
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Diskussion 

När det kommer en ny standard så är det naturligt att alla företag och organisationer 

har olika förutsättningar gällande att möta de nya kraven. Detta betyder att ett 

systemelement som kan kräva stor omställning hos en organisation inte kräver det 

hos en annan. Även om alla organisationer har olika förutsättningar samt att denna 

studie har varit väldigt begränsad då den bara är från ett företags perspektiv så tycks 

det ändå baserat på resultatet i denna studie kunna gå att urskilja vissa punkter som 

kan tänkas påverka merparten av de organisationer och företag som står inför en 

omcertifiering.  

Helt naturligt så kan tänkas att många av de största svårigheterna finns i de 

kapitel och systemelement som är helt nya, då det finns betydligt mindre att luta sig 

på här sedan tidigare. Som exempel finns kapitel 4, “Organisationens 

förutsättningar” som är nytt och där de flesta lär behöva komplettera sitt 

ledningssystem med information rörande detta avsnitt. Det är givetvis inte så att det 

enda som krävs är att samla ihop information. Hos många företag och 

organisationer lär det även krävas ett stort arbete med att faktiskt komma fram till 

i klartext vad som är de faktiska förutsättningarna.  

En del som inte är ett nytt kapitel men som ändå lär kräva rätt mycket arbete 

hos många organisationer är delen med att möjligheter ska inkluderas på ett nytt 

sätt. Möjligheter kan tyckas vara ett litet ord men det kommer ändå kräva att det tas 

fram nya rutiner för fastställning samt hantering av dessa.  

I resultatet för GAP-analysen så har systemelementet gällande miljöpolicyn 

värderas till 3 på skalan gällande arbetsbelastning/tidsåtgång. Detta är nog dock 

inte något som är generellt för de flesta andra företag och organisationer som står 

inför en omcertifiering. Att detta systemelement anses vara krävande för McNeil 

beror på att de tillhör en större koncern och miljöpolicyn är siteöverskridande vilket 

försvårar en omformulering av denna. Gällande många andra krav så finns det 

utrymme för tolkning på olika sätt men i detta fall är kravet väldigt tydligt. Detta 

gör att även om det bara är en sak som fattas i den nuvarande miljlöpolicyn så är 

det väldigt svårt att tolka den på ett sätt så att den skulle kunna möta det nya kravet 

i systemelementet. 

Generellt gällande alla nya avsnitt och systemelement så bör en av de största 

svårigheterna hos alla som står inför en omcertifiering ligga i att förstå vad som 

egentligen efterfrågas av standarden. Efter studerande av standarden och 

genomförd intervju med Katarina Friman (personlig kommunikation, 19 december 
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2016) så konstateras det att kraven kan uppfattas som något otydliga. I en studie av 

Christensen och Rasmussen (1998) vittnar även de om att företag kan ha svårt att 

förstå vad som efterfrågas av standarden.  

Då standarden är helt ny finns det också väldigt begränsat med 

exempelmaterial att stödja sig mot. Det kan tänkas att många skjuter på en 

omcertifiering så länge som möjligt för att invänta exempel och mer tolkningshjälp 

för att förstå vad som efterfrågas. För att det ska göras tydligare vad som faktiskt 

krävs vid en omcertifiering och för att de som ska certifieras ska känna sig trygga 

inför en omcertifiering så behövs de fler undersökningar som rapporterar kring hur 

redan certifierade företag påverkas av en omcertifiering.  

Svårigheterna inför en omcertifiering ligger inte bara i att förstå vad det är 

som efterfrågas, utan också att implementera eventuella nya arbetssätt och skapa 

stöd inom organisationen för detta. Ledningens engagemang för 

miljöledningssystemet har visat sig vara väldigt betydelsefullt för 

implementeringen, där de fyller en viktig roll genom att motivera sina anställda 

samt kommunicera vikten av ett fungerande miljöledningssystem (Christensen & 

Rasmussen, 1998; Kwai-Sang & Kit-Fai, 1999; Poksinska et.al., 2002). För att få 

ett så effektivt och verkningsfullt ledningssystem som möjligt så är det viktigt att 

alla inom organisationen har förståelse för miljöledningssystemet. Christensen och 

Rasmussen (1998) menar på i sin studie att de anställda spelar en framträdande roll 

när det gäller att konstruera och genomföra ett miljöledningssystem. Vidare menar 

de på att de anställda blir mer villiga att följa miljörutiner om de själva varit med 

och skapat dem.  

I en studie av Kwai-San och Kit-Fai (1999) pekar de ut utbildning, information 

och kommunikation som viktiga faktorer vid implementering av ett 

miljöledningssystem. Även Poksinka et.al. (2002) belyser i sin studie vikten av 

utbildning. I och med nya krav och eventuella ombyggnationer i ledningssystemet 

i samband med en omcertifiering så bör det därför prioriteras att utbilda och 

informera personalen. Det kan handla dels om vad t.ex. en livscykelanalys är, varför 

den är viktig till kring hur det nya ledningssystemet är upplagt och är tänkt att 

fungera i praktiken.  

Det ska inte glömmas bort att de nya kraven faktiskt har tillkommit av en 

anledning och inte för att göra arbetet med miljöledningssystem krångligare för 

företag och organisationer. Med de nya kraven skapas det förhoppningsvis bättre 

ledningssystem som leder till att organisationer och företag så småningom kommer 

kunna hantera sina miljöfrågor på ett bättre sätt. Huruvida detta faktiskt blir fallet 

får framtiden och fler studier utvisa.  
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Slutsats 

I detta arbete har det studerats och analyserats ett befintligt miljöledningssystem 

med utgångspunkt att undersöka vad det innebär praktiskt för ett företag certifierat 

enligt ISO 14001:2004 och nu behöver omcertifieras. Arbetet har visat att det finns 

mycket som är sig likt i den nya standarden, för många kapitel och systemelement 

så behöver det bara göras väldigt små eller inga justeringar alls för att möta de nya 

kraven.  Analysen visar också att en av de största svårigheterna vid omcertifiering 

är att bestämma hur det nya kapitlet ”Organisationens förutsättningar” ska hanteras 

och sedan implementera rutiner för detta. Även det ökade livscykeltänket och 

arbetet med möjligheter istället för bara risker kommer kräva förändringar och 

eventuella nya arbetssätt.  

För att kunna möta de nya kraven krävs det att någon inom organisationen 

sätter sig in i de nya kraven för att förstå vad som efterfrågas och komma fram till 

hur detta ska implementeras på företaget. Att förstå de nya kraven är framför allt 

viktigt för de som sedan ska utföra interrevisionerna. För att underlätta för 

organisationer som står inför en omcertifiering så hade det behövts mer 

exempelmaterial för att lättare kunna förstå och tolka standarden.  

Med en förändrad struktur och nya kapitel så kommer säkerligen många bygga 

om sitt ledningssystem. Det är då viktigt att de anställda på företaget eller 

organisationen utbildas i det nya systemet. Detta gäller allt från vad t.ex. en 

livscykelanalys innebär till hur det är tänkt att det nya miljöledningssystemet ska 

fungera i praktiken. Med utbildning av personalen ökar förhoppningsvis 

engagemanget, förståelsen och stödet för ledningssystemet så att det blir så effektivt 

och verkningsfullt som möjligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjufrågor 

Vilka fördelar ser du med att ha ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 

14001?  
 
Tror du att certifieringen enligt ISO 14001 har gjort att ni har ett bättre/effektivare 

miljöledningssystem än vad ni hade haft utan certifiering? På vilket sätt i så fall? 
 
I den nya standarden finns det krav på ett större livscykelperspektiv för t.ex. 

produktutveckling, leveranser osv. Kommer detta innebära mycket extra arbete för 

er tror du? 
 
I den nya standarden så har ledningens representant tagits bort och ansvaret ligger 

istället direkt på ledningen. I vilken omfattning är ledningen engagerad i 

miljöarbetet idag? 

 

Struktur, terminologi och struktur i ISO 14001 har gjorts om för att vara samma 

som i övriga ledningssystemstandarder. Kommer detta underlätta samordningen av 

era olika system och i så fall på vilket sätt?  
 
Fyra av förändringarna i standarden är ett mer riskbaserat angreppssätt, större 

livscykelperspektiv. Krav på att förstå organisationens förutsättningar och ett större 

ansvar på ledningen. Vilket område tror du kommer kräva mest merarbete för er?  
 
Av de fyra tidigare uppräknade förändringarna. vilken/vilka tror du kommer bidra 

med mest nytta till organisationen?  
 
Är det något specifikt systemelement som ni upplever kommer kräva extra stor 

omställning/extra mycket arbete för er?  
 
Vad anser du vara de största utmaningarna med att implementera en ny standard i 

organisationen?  
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Tror du att organisationers arbetssätt kommer att förändras i och med de nya kraven 

och i så fall hur? 
 
Upplever du att ni har tillräckligt med tid på er att ställa om inför en omcertifiering?  
 
Anser du att uppdateringarna och de nya kraven i ISO 14001:2015 kommer bidra 

till en bättre standard jämfört med den gamla? 
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