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Menuen i dag: 

  

• 3 konklusioner om Miljøledelse 2016  

•  eksempel på mere strategisk tænkning af miljøledelse 

 

 

 

 

Udførende:  

Mette Mosgaard, Henrik Riisgaard, Arne Remmen, Rasmus Jeppesen, AAU 

Finansieret 50%-50% af Miljøstyrelsen og Dansk StandardiseringsFond 

 



Formålet med undersøgelsen 

• At evaluere erfaringerne med virksomhedernes miljøledelsesindsats 

siden sidste danske undersøgelse i 1999 

• At vurdere virksomhedernes beredskab til udfordringerne i den nye 

ISO 14001:2015 

• at identificere fremtidige indsatsområder for miljøledelse (fx . 

produktorientering, industriel symbiose og cirkulær økonomi, samt 

vurdere virksomhedernes parathed til strategiske udfordringer 

• at inspirere virksomheder, myndigheder og studerende i deres arbejde 

med miljøledelse (inspirationskatalog).  

• At kortlægge årsagerne til at nogle virksomheder fravælger ISO 14001 

certificering, og herudfra anbefale ændringer i miljøledelsesstandarder, og den 

tilknyttede praksis.  

 



ModMil-projektets Metoder og  arbejdspakker (WP’ere) 

• WP1: Forundersøgelse/baseline 

• Gennemgået 100+ internationale publikationer 

• Gennemgået 3 ”ældre” danske rapporter/publikationer 

• WP2: Kvalitativ analyse af proaktive virksomheder 

• Interview og interviewbehandling   

• WP3: Kvantitativ analyse 

• 277 Svar modtaget (33% respons!) 

• Grafer og sammenkøring af data. 

• WP4: Fravalgsanalyse  

• 19 interview  

• WP5: Formidling:  

• Aftale med NBE (2 arrangementer) og Green-net om oplæg for 
virksomheder, måske også Miljøforum Fyn. 

• Inspirationskatalog  

• Undervisning AAU efterår 2016 og forår 2017 

• 3 Videnskabelige publikationer på vej  
• Fravalg af ISO 14001 – hvorfor?  

• Miljøledelse – virksomhedernes miljømål 

• Interessenter som et aktiv i virksomheders miljøarbejde 

 

 



TRE hovedkonklusioner: 

1. Miljøledelse er forankret i organisationen, er 

driftsorienteret, opnår miljømæssige fordele og har fokus 

på traditionelle miljømål (energi, affald, vand, kemikalier, 

etc.) 

2. Strategi er ikke for alvor på lystavlen  

• Integration. Link til kvalitet, arbejdsmiljø, mv. kunne være bedre 

• Strategi underbetonet – mangler topledelsens fokus ud over drift 

3. Produktudvikling er ikke rigtigt i fokus  

• Kun 6% har med i produktudvikling og 3%  i design 

• Dog er CSR (51% - kun 34% koblet) og leverandørkæde 

 



Ad. 1 

Miljøledelse er forankret i organisationen 

• Fokus på fabrikken og drift – ikke på produkter 
• Miljømål på kendte områder som energi- og 

vandforbrug, udledninger, affald, osv. 
• Ledelsen er med i fastlæggelse af mål 
• Tilsynspligtig myndighed har ikke den store betydning 

for typerne af miljømål 
• ”Lavthængende frugter” vanskeligere at plukke 
• Dog stadig miljø (90%) og økonomiske (56%) fordele 
• Industriel symbiose øger de økonomiske fordele 
• Miljøledelse er en del af kulturen (75%)   



Bæredygtig forretningsudvikling 

- men fokus på fabrikken i miljøledelse 
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Ad. 2 

Strategi ikke for alvor på lystavlen 

• Miljøledelse er fokuseret på drift (78%), blot 6% siger at 
dette ikke er tilfældet   

• Miljø er dog blevet vigtigere de sidste fem år for halvdelen 
af virksomhederne   

• Målene opstilles markant i relation til drift og er næsten 
fraværende ift strategiske emner så som miljømærker og 
cirkulær økonomi (omkring 10%) (se slide 8) 

• Blot 50% forventer at ISO 14001:15 betyder, at miljø-
ledelse får en større strategisk betydning i virksomheden 

• Næsten 75% forventer at risikovurdering vil få større rolle 







0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Meget rigtig Rigtig Neutral Forkert Meget
forkert

Ved ikke

ISO14001:2015 (fra dem, der er kender til standarden) 

Den nye standard er en styrkelse, i forhold til den
gamle version fra 2004

Den nye standard betyder, at vi vil arbejde mere
med miljø i produktudviklingen

Den nye standard betyder, at vi vil arbejde mere
med risikovurdering

Den nye standard betyder, at vi vil arbejde mere
med miljøforhold udenfor virksomhedens drift

Den nye standard betyder, at miljøledelse vil få
en større strategisk betydning i organisationen

Den nye standard betyder, at vi vil arbejde mere
livscyklusorienteret

Den nye standard betyder, at vi vil arbejde mere
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Ad. 3 

Produktudvikling er ikke specielt i fokus 

• Blot 14% opstiller mål for produkter og endnu 
færre 3% har mål for design (se slide 8) 

• Kun omkring 10% er uenig i at miljøledelse har 
fokus på procesoptimering frem for 
produktinnovation 

• 16% har mål for leverandørkrav, mens 44% stiller 
krav om miljøledelse til deres egne leverandører 

• Knap 1/3 af virksomhederne fremhæver at 
livscyklustankegangen har fået større vægt 
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”Ved udgivelse af kriterierne for maling fra Astma-Allergi  

Danmark var vi lidt skeptiske, da det på det tidspunkt var umuligt 

at skaffe tilstrækkeligt med råvarer, der kunne godkendes til brug i 

malingen. Men tiden gik og vi indgik et samarbejde med en 

leverandør og det lykkedes at skaffe de nødvendige råvarer. Vi 

besluttede os for at sætte det mål, at udvikle ”Care 5”, som er 

gennemtestet og godkendt efter de nye kriterier. For at vise at vi 

er en virksomhed med en høj miljøprofil, ville vi gerne være de 

første med malingen med Den Blå Krans” 

”Det var fedt at være med til at lave noget helt nyt. 

Det var sjovt og det var fedt, at vi kunne gøre det 

og kom først.  Jeg har ikke hørt at nogen af 

konkurrenterne har noget på vej endnu” 

Mikael Jensen 

Miljøkoordinator 

Beck & Jørgensen 

 

Et godt eksempel på strategisk miljøledelse: Beck & Jørgensen 



SPØRGSMÅL?  

 

HENRIK RI ISGAARD 

HENRIK@PLAN.AAU.DK 





Andre resultater 

• Interviews med virksomheder som har fravalgt ISO, men 

har lignende system 

• Pointer fra gennemgang af international litteratur  



Fravalgt ISO - Har ”lignende system” 

• Ingen krav fra kunder 

• ”Lignende system” er gennem miljønetværk eller via koncernsystemer 

• Generelt er det virksomheder der har haft meget komplicerede ISO 

systemer (eksempler på håndbøger på flere hundrede sider) 

• Ofte fravalgt på grund af for tung dokumentation 

• Der bliver mere fokus på traditionelle myndighedskrav og mindre på 

proaktive elementer. 

 

Interessante citater: 

• ”Vi har ikke en miljøchef længere. Det er valgt, at jeg står for det” (maskinmester – 

praktikant) 

• ”Uden diplomet fra det lokale miljønetværk tror jeg, at det hele ville gå i 

stå.”(mellemstor virksomhed) 

• ”Vi bruger det mere reaktivt nu. Det er svært at profilere sig på et system, der ikke 

er certificeret” (mellemstor virksomhed) 

• ”Fordelene ved certificering er styring, mål og retning. Det er mindre vigtigt om der 

er økonomisk gevinst” (mellemstor virksomhed)” 



Nogle hovedpointer fra forundersøgelse 

– internationale undersøgelser 

• Virksomheder med miljøledelse har ikke en generel bedre miljø-performance 
end dem uden (men økonomisk bedre performance) 

• ISO 14001 har størst effekt i implementeringsfasen – herunder hvordan de 
”væsentlige miljøforhold” kortlægges. 

• Store virksomheder har også størst reduktionspotentiale (og kortest 
tilbagebetalingstid) 

• Regulering er en primær drivkraft 

• Miljøfokus i strategi er en primær intern drivkraft 

• Certificeringsbureauernes tilgang har stor betydning for hvordan systemer 
implementeres og opfattes. 

• Virksomheder med miljøledelse har også mere fokus på miljø i 
produktudviklingen (men det er ikke integreret i systemet) 

• Miljøledelse fokuserer på procesinnovationer (produktion) mere end 
produktinnovationer 

• Affaldsreduktion og energi er gennemgående fokusområder  

• Miljøledelse er et vigtigt værktøj i internationale leverandørkæder. 

• Stigende antal undersøgelser af servicevirksomheder viser store interne 
forbedringspotentialer, nærmere end kundekrav. 

• Der er næsten ingen undersøgelser der forholder sig til virksomheders miljømål 

 


