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Resumé 
 
I de seneste årtier er stillingtagen til miljømæssige forhold blevet et 
naturligt element i mange virksomheders daglige drift. Det skyldes 
bl.a. en fortsat skærpet lovgivning på miljøområdet, fremkomsten af 
integrerede miljøledelsessystemer samt en mere gennemgribende æn-
dring i holdninger til miljøspørgsmål i samfundet båret frem af bevid-
ste forbrugere og ledere i pionervirksomheder. Denne udvikling er 
blevet fulgt gennem en række undersøgelser, hvoraf den sidste fandt 
sted i efteråret 2011. Det er derfor muligt at give et indblik i den ud-
vikling, der har fundet sted siden starten af 1990’erne med henblik på 
at afdække nogle af de underliggende faktorer, som har øvet indfly-
delse på denne udvikling. 
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1. Indledning 
 
I slutningen af sidste århundrede indtrådte der et stigende fokus på miljømæssige forhold. Det 
skyldtes ikke mindst, at de problemer, der kunne henføres til den aktuelle levevis i den vest-
lige verden, blev mere og mere tydelige samt at en række institutioner og organisationer som 
følge heraf igangsatte initiativer til at diskutere situationen og fremkomme med anbefalinger 
til, hvorledes der fremover kunne gennemføres en udvikling baseret på det såkaldte bæredyg-
tighedsprincip. Blandt de mest betydningsfulde initiativer var The Club of Rome’s Report 
”Limits to growth” og FN konferencen i Stockholm vedr. ”The human environment”, der i 
1972 for alvor satte gang i en international erkendelse af, at der var behov for en miljølovgiv-
ning, der bl.a. skulle regulere og således afbøde de mest uhensigtsmæssige konsekvenser af 
erhvervsmæssige aktiviteter. 
 
Da der i samme tidsrum forekom en række større uheld i forbindelse med industriel produk-
tion, blev der for alvor sat fokus på samspillet mellem drift af virksomheder og miljømæssige 
forhold. Med hensyn til virksomhederne fik selve ledelsen hurtigt en vigtig rolle i debatten 
medens de miljømæssige aspekter omfattede såvel arbejdsmiljøet som påvirkningerne af det 
eksterne miljø. 
 
De tidligste studier af samspillet mellem virksomhedsledelse og det eksterne miljø viste, at 
det offentlige pres bl.a. i form af miljølovgivning spillede langt den største rolle, når virksom-
hederne skulle tage initiativer, der nedsatte deres miljømæssige påvirkninger (se f.eks. Wheel-
wright, 1973; Gladwin, 1977). Indarbejdning af miljømæssige aspekter i virksomhedernes 
værdigrundlag og målsætninger forekom næsten ikke på dette tidspunkt.  
 
De initiativer til ny lovgivning, som gennem årerne er blevet gennemført har dels haft et 
sundhedsmæssigt sigte rettet mod beskyttelse af befolkningen, forbrugere og medarbejdere og 
dels et økonomisk sigte, med den hensigt at få internaliseret større eller mindre dele af de af-
ledte omkostninger, som driften af virksomheder forårsager i det omgivende miljø.  
 
I stedet for en stadig stigende lovgivning på miljøområdet advokerede Porter & van der Linde 
(1995a; 1995b) stærkt for, at man kunne løse problemerne gennem innovation. På den måde 
ville virksomhederne være bedre rustede til at kunne tackle udfordringen på en proaktiv måde, 
der i den sidste ende kunne styrke deres konkurrencedygtig. Det stod dog klart, at for at opnå 
den konkurrencemæssige situation krævede det investeringer, der sjældent var lønsomme på 
kort sigt.  
 
Men i løbet af 1980erne introduceres bl.a. systemteoretiske tilgange til sammenhængen mel-
lem miljø og industri (Joly and Bandelier, 1988; Ayres, 1989), og fra 1990erne og fremefter 
samledes interessen sig om en emergerende ny fagdisciplin, der fokuserer på, hvordan virk-
somheden kan håndtere miljø- og resourceforhold (Ulhøi, 1993). Virksomhederne har på den 
baggrund fået hjælp til at drage strategiske fordele af den miljømæssige udfordring gennem 
den ledelsesdisciplin, der er udviklet seneste par årtier, og som kendes under betegnelsen 
miljøledelse. Konceptet er helt konkret udmøntet i de efterhånden velkendte integrerede mil-
jøledelsessystemer som EMAS og ISO 14001.  
 
Det har dog i flere sammenhænge kunnet konstateres, at implementering af de retningslinier, 
som miljøledelsessystemerne bygger på, ikke finder sted i stort omfang (se f.eks. Madsen & 
Ulhøi, 2001). Markedsmekanismen ser således ikke ud til i tilstrækkeligt omfang at kunne 
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motivere virksomhederne til at indføre miljømæssige initiativer, som går længere end hvad 
der kræves i lovgivningen. Samtidig har der op igennem sidste årti været tendens til, at miljø-
debatten har været stagnerende, omend den de seneste 3-4 år er intensiveret med specielt fo-
kus på energi- og klimaforhold. Men denne nye udvikling ser stadigvæk ikke ud til at have 
ført flere initiativer med sig (McKinsey, 2008). 
 
Spørgsmålet er derfor, hvorvidt virksomhederne anser hensyntagen til miljømæssige forhold i 
ledelsesprocessen som en ekstra byrde, der i den sidste ende kan påvirke konkurrenceevnen, 
eller som en ny udfordring, der også kan bane vejen for nye udviklingsmuligheder. Man kan 
med andre ord spørge om, hvad der egentlig driver virksomhederne til at introducere initiati-
ver inden for miljøledelse: er det erkendelse og accept af egne miljøpåvirkninger eller er det 
fortsat primært pres fra de interessenter, som af den ene eller anden årsag måtte føle sig berørt 
af virksomhedens aktiviteter? Eller en kombination heraf? 
 
Dette spørgsmål har stadigvæk relevans i dag og har været udgangspunkt for de undersøgel-
ser, der gennem de seneste godt 15 år har fulgt udviklingen på miljøledelsesområdet inden for 
danske industrielle virksomhede. Undersøgelserne er udført af en forskergruppe ved Aarhus 
Universitet først gennem en pilotundersøgelse i 1994 og siden efterfulgt af standardiserede 
undersøgelser i 1995, 1999, 2003, 2007 og senest i 2011. I alle tilfælde er undersøgelserne 
gennemført ved at sende et spørgeskema til et tilfældigt udvalg af danske industrivirksomhe-
der med 10 eller flere ansatte. Der blev hver gang udsendt omkring 500 spørgeskemaer, som 
blev stilet direkte til den medarbejder, der var ansvarlig for miljømæssige forhold i virksom-
hederne. Svarprocenten var i alle undersøgelse omkring 60%.  
 
Undersøgelsen er bl.a. unik derved, at ingen anden undersøgelse har fulgt udviklingen i dansk 
erhvervsliv over så lang en periode, I det følgende vil der blive gjort nærmere rede for, hvor-
ledes udvikling omkring indførelse af miljøledelse i danske industrielle virksomheder er for-
løbet gennem de sidste godt 15 år. På den baggrund er det muligt at få et kvalificeret indblik i, 
hvorledes danske industrivirksomheder opfatter dels påvirkningen fra en række interessenter 
til at tage miljørelaterede initiativer og dels deres opfattelse af den miljørelaterede påvirkning, 
som virksomhederne (af de miljøansvarlige repræsentanter) vurderes at afstedkomme som 
følge af deres produktion (egenpåvirkning). Desuden vil der blive gjort rede for, hvorledes 
påvirkningerne har resulteret i miljørelaterede initiativer og, hvorledes der i forlængelse heraf 
er opnået resultater. 
 
 
2. Interessentindflydelse 
 
Når forholdene omkring miljømæssige initiativer i danske industrivirksomheder skal under-
søges, er det vigtigt at få tilvejebragt et indtryk af de faktorer, der motiverer eller påvirker 
dem til at tage sådanne initiativer. Derfor blev virksomhederne i undersøgelsen indledningsvis 
bedt om at vurdere den indflydelse, som en række interessenter efter virksomhedens egen op-
fattelse havde på beslutninger om at indføre miljørelaterede initiativer. Teorien omkring inte-
ressenter opererer med to grupper: de primære og de sekundære. De primære interessenter 
defineres som dem, hvis fortsatte interesse i virksomheden er afgørende for virksomhedens 
fortsatte beståen, og de sekundære som dem, der øver indflydelse på eller bliver påvirket af 
virksomhedens drift uden direkte at have transaktioner med virksomheden. I forbindelse med 
den aktuelle undersøgelse inddrages derfor følgende interessenter, som her er inddelt efter, 
om de repræsenterer en individuel eller en institutionel dimension (se tabel 1).  
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Tabel 1. Interessenter, der er medtaget i undersøgelsen. 
Institutionelle Individuelle 
Erhvervsnetværk 
Forbrugerorganisationer 
Arbejdsgiver- og industrielle organisationer  
Fagforeninger 
Miljøorganisationer 
International lovgivning 
Lokal lovgivning 
National lovgivning 

Ejere/aktionærer 
Medarbejdere 
Kunder 
Konkurrenter 
Leverandører 
Distributører 
Finansielle institutioner 
Presse & Medier 
Forskningsinstitutioner 

 
Udviklingen, som har fundet sted i løbet af de godt 15 år, som undersøgelserne dækker, kan 
bedst beskrives ved at se på de interessenter, som virksomhederne vurderer, har stor indfly-
delse og dem, de vurderer, har mindre indflydelse. Interessenter der vurderes til at have stor 
indflydelse er præsenteret i figur 1. Det skal bemærkes, at enkelte interessenter kun indgår i 
de fire sidste undersøgelser. 
 
 

 

 
Indflydelsen fra de interessenter, som af virksomhederne vurderes at have den største indfly-
delse, når de træffer miljømæssige beslutninger, ligger omkring 3-3,5 på den benyttede 5-
punkt skala. Det svarer til, at virksomheden opfatter dem til at have nogen grænsende til stor 
indflydelse. Denne gruppe omfatter interessenter som ejere/aktionærer, medarbejdere, kunder 
og de forskellige former for lovgivning og regulering. Disse interessenter omfatter således 
både primære og sekundære interessenter. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1995 1999 2003 2007 2011

Figur 1.  Udviklingen i virksomhedernes opfattelse af indflydelsen fra de mest 
indflydelsesrige interessenter, når der tages beslutninger omfattende 
miljømæssige forhold (gennemsnitligt svarniveau – oprindeligt målt på en 
5-punkts skala hvor 1= ingen indflydelse og 5=meget stor indflydelse). 
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Set over de fem undersøgelser har tendensen i virksomhedernes opfattelse af indflydelsen fra 
disse interessenter - når de skal foretage miljørelaterede beslutninger - generelt set været fal-
dende i perioden 1995-2003. Der er dog enkelte undtagelser, som vedrører lokale som vel 
som de internationale lovgivning og regulativer. 
 
Men overalt er der indtruffet en ændring i den vurderede indflydelse i 2007 i forhold til 2003 
helt generelt og i forhold til den hidtil faldende tendens fra national lovgivning, kunder, med-
arbejdere og ejere/aktionærer. Bortset fra ejere/aktionærer og medarbejdere vurderes indfly-
delsen i 2007 således højere end i de foregående tre undersøgelser.  
 
Dette højere niveau holder generelt set i den seneste undersøgelse fra 2011 med visse mindre 
udsving i såvel op- som nedadgående retning. Det er dog værd at bemærke stigningen i den 
opfattede indflydelse fra internationale reguleringer, kunder og ejere/aktionærer fra 2007 til 
2011. 
 
I gruppen af interessenter, der opfattes at have en mindre indflydelse, ligger niveauet selvsagt 
noget lavere. Som der fremgår af figur 2 svinger det omkring 2 på den benyttede 5-punkt 
skala svarende til lille indflydelse. Der er mindre variation i vurderingen af indflydelsen, men 
der er ingen interessenter, der direkte skiller sig ud – hverken i opadgående eller nedadgående 
retning.  
 
Interessenterne i figur 2 omfatter også såvel primære som sekundære interessenter. Men det 
bemærkes, at der indgår såvel interessenter, med hvem virksomhederne har et direkte mar-
kedsbaseret sam- eller modspil (leverandører, distributører og konkurrenter) som interessen-
ter, der kun har en indirekte kontakt til virksomheden. 
 
Den generelt faldende tendens i opfattet interessentindflydelse fra 1995-2003, som fremgår af 
figur 1, er også synlig blandt de fleste interessenter i figur 2. Undtagelserne fra denne gene-
relle tendens er konkurrenter og erhvervsnetværk. Den stigende tendens fra 2003 til 2007 er 
ligeledes synlig i figur 2. Men i modsætning til situationen i figur 1, er niveauet i 2007 gene-
relt ikke højere end i 1995 og 1999. De eneste tilfælde er erhvervsnetværk og konkurrenter. 
 
Udviklingen fra 2007 til 2011 viser svingende tendenser. Blandt de mest markante udviklin-
ger, kan der peges på, at stigningen i opfattet indflydelse fra erhvervsnetværk og kunder er 
videreført fra 2007 til 2011. Men også den opfattede indflydelse fra leverandører udviser en 
fortsat stigende tendens. Det kan også bemærkes, at forskningsinstitutioner og miljøorganisa-
tioner ser ud til at have fået en stigende indflydelse, om end niveau ikke overstiger vurderin-
gen i 1995. 
 
En mere dybdegående analyse af den indflydelse som de enkelte interessenter vurderes at 
have viser, at interessenterne i figur 1 – på nær kunder - faktisk skiller sig ud som en selv-
stændig gruppe. Disse interessenter har alle en klar og direkte indflydelse på de beslutninger, 
der træffes i en virksomhed, og vurderes med andre ord at have den største indflydelse, når 
der skal træffes miljørelaterede beslutninger i virksomhederne.  
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Interessenterne i figur 2 kan derimod deles i to grupper hvor den første består af de interes-
senter, som virksomhederne har et markedsbaseret eller forhandlingsrelateret forhold til, 
hvorved de indirekte øver indflydelse på beslutningsprocessen. Denne gruppe omfatter distri-
butører, leverandører, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og erhvervsnetværk. Desuden 
kan kunder henføres til denne gruppe. Den anden gruppe i figur 2 omfatter interessenter, som 
kun øver meget indirekte og/eller begrænset indflydelse på den direkte beslutningsproces i 
virksomhederne: forbrugerorganisationer, forskningsinstitutioner, presse og medier, miljøor-
ganisationer, finansielle institutioner og konkurrenter. 
 
Som det ses, er fordelingen af interessenter i de to sidste grupper ikke helt indlysende, idet 
konkurrenter hører mere hjemme i gruppe 2 frem for gruppe 3. Men da den opfattede indfly-
delse fra interessenterne i de to sidste grupper ligger på samme niveau, har det imidlertid ikke 
den store praktiske betydning. Inddeling i de tre grupper holder sig nogenlunde konstant gen-
nem alle fem undersøgelser. 
 
En sammenligning mellem de tre interessentgrupper dokumenterer endvidere, at der er væ-
sentlig forskel mellem den opfattede indflydelse fra de interessenter, der har en direkte ind-
flydelse på beslutningsprocessen i forhold til de to øvrige grupper. Som det fremgik af omta-

0 0,5 1 1,5 2 2,5

1995 1999 2003 2007 2011

Figur 2. Udviklingen i virksomhedernes opfattelse af indflydelsen fra de mindst 
indflydelsesrige interessenter, når der tages beslutninger omfattende 
miljømæssige forhold (gennemsnitligt svarniveau – oprindeligt målt på en 
5-punkts skala hvor 1= ingen indflydelse og 5=meget stor indflydelse). 
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len ovenfor, opfattes indflydelsen fra interessenterne i den første gruppe at være på et højere 
niveau end for de to andre gruppers vedkommende.  
 
Det skal bemærkes, at interessenten kunder skiller sig lidt ud. Den opfattede indflydelse fra 
kunderne ligger nemlig på et højere niveau end vurderingen af de øvrige interessenter, som 
virksomhederne har et markedsbaseret forhold til. Men deres indflydelse ligger dog knap nok 
på samme niveau, som for de interessenter, der har en direkte indflydelse på de miljørelate-
rede beslutninger, der træffes i en virksomhed.  
 
 
3. Egenpåvirkning 
 
Et andet forhold, som spiller ind, når virksomheder skal træffe beslutninger om miljømæssige 
initiativer, er deres egen erkendelse af den miljøpåvirkning, som deres produkter og produkti-
onsprocesser medfører. Derfor var dette aspekt også et vigtigt forhold, der indgår i undersø-
gelserne. Idet enhver produktion fordrer råvarer, som skal udvindes og forarbejdes til færdig-
varer, der efterfølgende bruges af kunderne indtil de er udtjente, kan en miljøpåvirkning fra en 
virksomheds forretningsmæssige aktiviteter være forårsaget af følgende forhold: 
 

• Udvinding af råstoffer 
• Leverandørernes produktionsprocesser 
• Egne produktionsprocesser 
• Logistik 
• Brug af produkterne 
• Bortskaffelse af produkterne 
• Genanvendelse af produkterne 

 
Udviklingen i opfattelsen af, hvorledes virksomhederne i et eller andet led erkender en miljø-
påvirkning kan aflæses af figur 3. 
 
Det fremgår af figur 3, at virksomhederne generelt set er af den opfattelse, at deres aktiviteter 
ikke påvirker miljøet i synderlig grad. Den gennemsnitlige vurdering varierer på et niveau lidt 
over 2 på den benyttede 5-punkt skala, hvilket svarer til en meget lille grad af påvirkning. 
 
Resultatet i figur 3 tyder også på, at der gennem de tre første undersøgelser ikke er sket afgø-
rende ændringer i virksomhedernes opfattelse af deres miljøpåvirkning inden for de enkelte 
forhold. I flere tilfælde kan der dog konstateres en aftagende tendens fra 1995 til 2003 i lighed 
med situationen omkring vurderingen af interessenternes indflydelse i figur 1 og 2. Men der 
kan til gengæld konstateres en stigende vurdering af egenpåvirkningen i 2007, således at ni-
veauet i alle tilfælde nu er større end i nogen af de tidligere undersøgelser. Men fra 2007 til 
2011 kan der gennemgående konstateres et mindre fald i virksomhedernes vurdering af deres 
egenpåvirkning af miljøet. Den eneste undtagelse er den med produktionen forbundne logi-
stik. 
 
En nærmere analyse afslører imidlertid, at de syv forhold, som er medtaget i vurderingen af 
virksomhedernes miljøpåvirkninger, kan inddeles i to kategorier. Den første kategori omfatter 
forhold, der har relation til selve produktionen: udvinding af råstoffer, leverandørernes pro-
duktionsproces, virksomhedernes egen produktionsproces samt den med produktionen for-
bundne logistik. Den anden kategori omfatter forhold, som er knyttet til selve produktet i form 
af brug, genbrug eller bortskaffelse. 
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Selvom der generelt set ikke er den store forskel mellem de to grupper, kan der alligevel kon-
stateres en væsentlig forskel mellem de to yderpunkter i hver gruppe: logistik og brug af pro-
dukterne. Logistikken knyttet til produktionsprocessen vurderes f.eks. således til at have en 
markant større miljøpåvirkning end brugen af produkterne. Men der er som antydet tale om, at 
miljøpåvirkningen i begge tilfælde vurderes til at befinde sig på et lavt niveau. 
 
 
4. Initiativer og resultater 
 
Miljøledelsesdisciplinen, har gennem de sidste par årtier givet virksomhedsledere systemati-
ske og strukturerede værktøjer til brug ifm. håndteringen af miljømæssige aspekter i driften af 
deres virksomheder og dermed også i deres eget daglige arbejde. Det er bl.a. i faglitteraturen 
blevet argumenteret for, at indførelse af miljøledelse rummer en potentiel strategisk fordel for 
virksomhederne (se f.eks. Welford & Gouldson, 1993; Welford, 1995). 
 
Miljøledelsesværktøj er da også for længst blevet udmøntet i bl.a. integrerede miljøledelsessy-
stemer, som baner vejen for certificering i lighed med hvad, der kendes fra kvalitetsledelse. 
Den første var den britiske BS-7750, som efterhånden er afløst af den internationale ISO 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1995 1999 2003 2007 2011

Figur 3. Virksomhedernes opfattelse af den miljømæssige påvirkning af deres egne 
forretningsaktiviteter (gennemsnitligt svarniveau – oprindeligt målt på en 
5-punkts skala hvor 1=ingen påvirkning og 5=meget stor påvirkning). 
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14001 ordning. Et mere regionalt orienteret alternativ til disse ordninger er den EU-baserede 
EMAS ordning.  
 
Et stigende antal virksomheder tilslutter sig disse ordninger – først og fremmest ISO 14000-
serien, der ved siden af et integreret ledelsessystem også inkluderer specielle funktioner om-
kring miljøregnskab, miljømærkning og livscyklusanalyser. Desuden er der taget en del inter-
nationale initiativer foranlediget af internationale interesseorganisationer som det internatio-
nale handelskammer, der i 1991 udgav sit Business Charter for Sustainable Development, el-
ler store engagerede virksomheder, hvad der f.eks. er kommet til udtryk i de såkaldte CERES 
Principles fra 1990. 
 
Når omfanget af igangsatte initiativer og opnåede resultater derfor skal vurderes, kan det være 
hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i de forhold, som er inkluderet i certificeringsordnin-
gerne og tilsvarende arrangementer. Det er derfor relevant at fokusere på de områder, der er 
præsenteret i tabel 2 og som kan inddeles efter, om de har relation til interne forhold i virk-
somheden i forbindelse med produktionen eller til eksterne forhold i forbindelse med anskaf-
felse af råstoffer eller brug af produkter: 
 
Tabel 2. Områder, som miljøledelsen inddrager, når der skal gennemføre miljørelaterede 
initiativer i virksomheden. 
Interne Eksterne 
Reduktion af fast affald 
Reduktion af flydende affald 
Reduktion af vandforbrug 
Reduktion af udledning af spildevand 
Reduktion af energiforbrug 
Reduktion af luftbårne udledninger 
Reduktion af støj 
Reduktion af forbruget af hjælpematerialer 
Udskiftning af miljøskadelige stoffer 
Arbejdsmiljøet 
Kildesortering af affald 
Genbrug af rester/overskud fra produktion 

Reduktion af forbruget af råstoffer 
Beskyttelse og rensning af jord 
Modtagning af overskudsmaterialer fra kun-
der til destruktion/genoparbejdning 
Modtagning af udtjente produkter fra kunder 
til destruktion/genoparbejdning 
Forskning og produktudvikling 
Den totale logistik forbundet med leverancer, 
produktion og distribution 
 

 
Der er i kapitlerne 2 og 3 gjort rede for, hvorledes virksomhederne vurderer indflydelsen fra 
en række interessenter, når de skal gennemføre beslutninger omkring den miljømæssige effekt 
af deres aktiviteter, samt i hvilket omfang de selv vurderer, at deres aktiviteter påvirker det 
fysiske miljø. De spørgsmål, som står tilbage, er bl.a. i hvilket omfang, dette har foranlediget 
virksomhederne til at igangsætte initiativer og i konsekvens heraf opnået resultater? 
 
Disse spørgsmål var også en del af de gennemførte undersøgelser. Det er derfor også muligt at 
få et kvalificeret indblik i, hvorledes danske industrivirksomheder har reageret på den miljø-
mæssige udfordring og på hvilke områder de har igangsat initiativer og opnået resultater.  
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4.1. Igangsatte initiativer 
 
Figur 4 viser fordelingen af virksomhedernes initiativer inden for de områder, der er nævnt i 
tabel 2. 
 

 
 

 
Det fremgår af figur 4, at den generelle tendens fra 1995 til 1999 entydigt kan karakteriseres 
som stigende. Virksomhederne har med andre ord igangsat flere miljørelaterede initiativer på 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

1995 1999 2003 2007 2011

Figur 4. Det rapporterede niveau i igangsatte initiativer inden for en række områder 
(gennemsnitligt svarniveau – oprindelig målt på en 5-punkts skala hvor 1= ikke 
relevant, 2=nej, 3= overvejer, 4= i mindre omfang og 5= i stort omfang). 
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visse områder i 1999 end i 1995 eller er i højere grad begyndt at overveje det. På andre områ-
der betyder stigningen, at flere har ændret opfattelse fra, at det ikke er relevant at igangsætte 
miljørelaterede initiativer til, at de blot ikke har gjort det, hvilket indikerer en stigende erken-
delse.  
 
Udviklingen fra 1999 til 2003 er imidlertid ikke helt så entydig. Der er således tale om både 
fald, ingen nævneværdige ændringer og stigninger. Fra en overordnet synsvinkel forekommer 
de mest markante ændringer dog inden for de områder, hvor der kan konstateres en faldende 
tendens, f.eks. genbrug af overskydende materialer fra produktionen, reduktion i vand- og 
energiforbug samt reduktion i udledning af spildevand. 
 
Fra 2003 til 2007 er der igen tale om stor variation i udviklingen. Gennemgående er der dog 
tale om stigninger, men der kan også konstateres en del fald. Det er især interessant at be-
mærke, at initiativer vedrørende forbedringer af arbejdsmiljøet og kildesortering fortsat viser 
en stigende tendens. Det er også værd at bemærke den stigende udvikling i initiativer på om-
råder som genbrug af overskudsmaterialer samt modtagelse af udtjente produkter og over-
skudsmaterialer fra kunder 
 
Der kan igen konstateres en vis variation i udviklingen fra 2007 til 2011. Men generelt set er 
der tale om en stigende tendens. I det omfang, der kan konstateres en faldende tendens, er der 
gennemgående tale om et mindre fald. 
 
Som det kan ses i figur 4, befinder det generelle niveau sig et sted mellem 2,5 og 3 på den be-
nyttede 5-punkt skala. Dette svarende til, at flertallet af virksomheder befinder sig et sted 
mellem at være på et stadium, hvor de enten ikke at har igangsat initiativer eller kun overvejer 
det. Det eneste område, som klart afviger fra denne situation er forbedringer i arbejdsmiljøet, 
hvor niveauet indikerer, at der er igangsat initiativer i mindre omfang. På den anden side 
fremgår det også af figur 4, at mange virksomheder ikke finder beskyttelse eller rensning af 
jord som værende relevant for dem. Det kan dog bemærkes, at den stigende tendens, som kan 
konstateres fra 2007 til 2011 indikerer, at en del virksomheder har flyttet sig i retning af at 
overveje at igangsætte initiativer eller at det er sket i mindre omfang. 
 
De initiativer, som virksomhederne har igangsat eller overvejer at igangsætte, tjener to formål. 
Der er dels tale om en effekt, der reducerer påvirkningen af det fysiske miljø, men de har også 
et omkostningsreducerende aspekt. Når disse to formål kan tilgodeses på samme tid, har det 
typisk en motiverende virkning for virksomhederne såvel som en positiv afsmittende effekt på 
det omgivende miljø. 
 
Mere detaljerede analyser afslører imidlertid, at der på to områder optræder en markant stig-
ning fra 1995 til 1999 efterfulgt af et kraftigt fald fra 1999 til 2003. De to områder er: reduk-
tion i vandforbruget og reduktion i udledning af spildevand. Men hvor niveauet for initiativer 
til reduktion af vandforbruget ikke ændrer sig i 2007, kan der konstateres en stigning i initia-
tiver omkring udledning af spildevand, så det nærmer sig niveauet i 1999. Der er også sket en 
stigning i reduktion af vandforbruget fra 2007 til 2011 men derimod et fald i reduktion af 
spildevand. Initiativer inden for reduktion i energiforbruget viser også en markant stigning fra 
1995 til 1999, men her er faldet fra 1999 til 2003 ikke markant. Også her kan der i 2007 kon-
stateres en stigning, så også dette niveau er ved at nå 1999-niveauet. Da denne stigning fort-
sætter fra 2007 til 2011, er reduktion i energiforbruget nu helt tydeligt over det hidtil højeste 
niveau i 1999. 
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Når det gælder initiativer inden for reduktion af råstoffer er der tale om en markant stigning 
fra 1995 til 1999, men også at den forsatte stigning fra 1999 til 2003 er på et noget lavere ni-
veau. Tendensen i 2007 afslører et fald i omfanget af initiativer på dette område, som dog af-
løses af en stigning i 2011. 
 
Ved siden af konkrete initiativer knyttet til produktionen, kan virksomhederne også gennem-
føre initiativer på en række andre områder. Blandt de mere betydningsfulde kan nævnes en 
direkte implementering af et af de integrerede miljøledelsessystemer, som findes på markedet 
og offentliggørelse af miljøsituationen i virksomhederne samt initiativer og resultater på om-
rådet. 
 
Med hensyn til anvendelse af integrerede miljøledelsessystemer kan det konstateres, at der for 
ISO 14001’s vedkommende (i 1995 dog BS 7750) forekom en markant stigning fra 1995 til 
1999, som fortsætter i 2003 og 2007. Vurderingen blev gennemført med samme skala som er 
benyttet i figur 1. På den baggrund kan det således konstateres, at der her i starten af det 21. 
århundrede begynder at være en tendens gående på, at virksomhederne så småt begynder at 
implementere sådanne systemer. Der er nemlig ca. 20% af de deltagende virksomheder, der i 
større eller mindre omfang har benyttet sig af muligheden for at kunne blive certificeret efter 
ISO 14001 standarden for større eller mindre dele af deres produktion. Der er ingen ændringer 
i denne situation, når de nyeste informationer fra 2011 inddrages i vurderingen. Ses der der-
imod på antallet af virksomheder, som overvejer at implementere ISO 14001 kan der konsta-
teres et fald fra 2003 til 2007. Numerisk er der tale om en halvering fra godt 10% til knap 5%. 
Herefter kan der konstateres en ret markant stigning frem til 2011.Til gengæld er ikke mange 
virksomheder, som anvender den alternative europæiske EMAS standard, og der er ikke kon-
stateret væsentlige ændringer af denne situation i løbet af de fire undersøgelser. Der er f. eks. 
således kun knap 4 % af virksomhederne som er certificeret efter denne standard i 2007 og 
kun 2% i 2011. Stort set ingen af de adspurgte virksomheder giver udtryk for at overveje im-
plementering af EMAS i 2003 men det gør til gengæld 2,4 % i 2011. Selvom der er tale om et 
beskedent antal, er det dog en tydelig stigning. 
 
Offentliggørelse af en selvstændig miljørapport anvendes kun i et beskedent omfang. Men 
selvom der skete en markant stigning fra 1995 til 1999 er det kun et udtryk for, at færre virk-
somheder ikke finder det irrelevant at offentliggøre en sådan rapport, men ikke at de faktisk 
gør det. Niveauet i 2003 er det samme som i 1999. Der kan derimod konstateres en mindre 
stigning fra 2003 til 2007, således at knap 20% af de deltagende virksomheder offentliggør en 
selvstændig miljørapport i større eller mindre omfang. Dette niveau er faldet til 17 % i 2011. 
 
Som et alternativ til en selvstændig miljørapport, kan virksomhederne medtage oplysninger 
om miljørelaterede forhold samt initiativer og resultater i den almindelige årsberetning. Ud-
viklingen på dette område fra 1995 til 1999 er også markant, og det kan konstateres at denne 
markante udvikling fortsætter fra 1999 til 2003. Derimod er der tale om stagnation – eller 
nærmest et mindre fald - fra 2003 til 2007. Men dette billede ændrer sig til en stigning fra 
2007 til 2011. Umiddelbart tyder dette resultat på, at selvom virksomhederne generelt set ikke 
overvejer at offentliggøre en selvstændig miljørapport, så har tendensen været, at de i større 
grad overvejer at inkludere miljøoplysninger i årsberetningen. En udvikling, der ser ud til at 
fortsætte. 
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4.2. Opnåede resultater 
 
Omfanget af opnåede resultater inden for de berørte områder kan aflæses af figur 5. Som det 
ses, svarer tendensen i figur 5 meget til den, som blev konstateret i figur 4. Men niveauet er 
gennemgående lidt lavere. Det vil sige, at de fleste resultater er opnået inden for de områder, 
hvor der er igangsat flest initiativer, men også, at de opnåede resultater ikke i fuldt omfang 
modsvarer niveauet for igangsatte initiativer. 
 

 

 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1995 1999 2003 2007 2011

Figur 5. Det rapporterede niveau i opnåede resultater inden for en række områder 
(gennemsnitligt svarniveau – oprindeligt målt på en 5-punkts skala hvor 1= 
ikke relevant, 2= slet ikke, 3= i lille grad, 4= i nogen grad og 5= i stor 
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Det fremgår endvidere af figur 5, at der er forskel i opnåede resultater inden for de berørte 
områder. Forbedringer i arbejdsmiljøet topper klart efterfulgt af reduktion i energiforbruget 
samt kildesortering. Der er derimod næsten ikke opnået resultater inden for beskyttelse eller 
rensning af jord samt modtagning af overskudsmaterialer eller udtjente produkter fra kun-
derne. For de to sidste områders vedkommende kan der dog konstateres en markant ændring 
fra 2003 til 2007 efterfulgt af et fald fra 2007 til 2011. Med andre ord en udvikling, der helt 
modsvarer situationen omkring igangsatte initiativer inden for de to områder. 
 
Selvom der i figur 5 kan observeres forskelle i omfanget af opnåede resultater inden for de 
enkelte områder i løbet af de fem undersøgelser, er disse forskelle ikke særlig markante. En-
kelte områder udviser dog mindre markante udsving i løbet af de fem undersøgelser. Det dre-
jer sig f.eks. om reduktion i råstoffer, hvor der både i 1999 og 2003 er rapporteret om en del 
flere opnåede resultater end i 1995. Denne tendens er fortsat i 2007 men ændrer sig til en svag 
tilbagegang i 2011. 
 
Der er derimod opnået en del flere resultater inden for reduktioner i vandforbruget i 1999 i 
forhold til 1995. Men som det fremgår, er der dernæst sket et fald inden for dette område fra 
1999 til 2003, således at situationen i 2003 nok er på et højere niveau end i 1995 men ikke 
adskiller sig markant fra hverken 1995 og 1999. Den faldende tendens er fortsat fra 2003 til 
2007 men der kan konstateres en stigende tendens i 2011. 
 
Enkelte områder udviser et højere niveau i 2003 end i 1999 – og i nogle tilfælde også 1995. 
Det drejer sig bl.a. om reduktion i energiforbruget, reduktion i støj, udskiftning af miljøska-
delige stoffer og i kildesortering. Den stigende tendens inden for disse fire områder går igen 
fra 2003 til 2007.  Det er især værd at bemærke den kraftige stigning i reduktion af energi 
forbruget fra 2007 til 2011. 
 
Endelig kan det bemærkes, at forbedringer af arbejdsmiljøet har haft et højt niveau i alle fem 
undersøgelser. 
 
 
5. Den overordnede udvikling 
 
Virksomhedernes opfattelse af, hvorledes interessenterne påvirker beslutningsprocessen med 
hensyn til at indføre miljørelaterede initiativer samt hvorledes virksomheden opfatter egenpå-
virkningen af det fysiske miljø bygger, som det er beskrevet ovenfor på en række detaljerede 
forhold, der ikke i alle tilfælde viser entydige tendenser.  
 
Det kan derfor være hensigtsmæssigt at skabe et samlet overblik over den generelle udvikling 
inden for hvert af de fire hovedområder, som er beskrevet i denne rapport, i form af et indeks, 
der sammenfatter udviklingen inden for de specifikke områder. Indekset er indrettet så det 
varierer mellem 0 og 10, hvor 0 angiver ingen indflydelse eller ingen påvirkning og 10 en 
meget stor indflydelse eller en meget stor påvirkning. Resultatet ses i figur 6. 
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Den generelt faldende tendens fra 1995 til 2003, som blev konstateret i figurerne 1-3 træder 
også tydelig frem i figur 6. Men det ses også, at medens opfattelsen af virksomhedernes egen 
påvirkning af det fysiske miljø kun er svagt aftagende, er der tale om en mere markant ten-
dens i opfattelsen af indflydelsen fra interessenterne. Faktisk opfattes interessentindflydelsen 
væsentligt højere i 1995 end i både 1999 og 2003, så der er således tale om et markant fald. 
Den aftagende udvikling i opfattelsen af egenpåvirkningen er derimod ikke markant. Slutre-
sultatet er, at i 2003, befinder vurderingen af såvel interessentindflydelsen som egenpåvirk-
ningen sig på næsten samme niveau. 
 
Men fra 2003 til 2007 sker der et skred. Hvor vurderingen af interessentindflydelsen og egen-
påvirkningen befinder sig på det højeste niveau i 1995 og med faldende tendens, er ændringen 
fra 2003 til 2007 en markant stigning. Interessentindflydelsen er ved at være på niveau med 
niveauet i 1995 og vurderingen af egenpåvirkningen er steget markant med ca. 15% til sit 
hidtil højeste niveau. Udviklingen fra 2007 til 2011 fastholder det høje niveau selvom der kan 
konstateres et mindre fald i vurderingen af egenpåvirkningen. 
 
Når fokus rettes mod igangsatte initiativer og opnåede resultater, viser figur 6, at udviklingen 
i 1995 er karakteriseret ved, at omfanget af igangsatte initiativer og opnåede resultater stor set 
ligger på samme niveau. Men i både 1999, 2003, 2007 og 2011 er der tale om, at omfanget af 
igangsatte initiativer niveaumæssigt ligger over omfanget af opnåede resultater. Forskellene i 
1999, 2007 og 2011 er endda af et sådant omfang, at det må karakteriseres som markant. I alle 
undersøgelserne ligger niveauerne i intervallet 3,5-4,5, så den generelle udvikling befinder sig 
på et forholdsvist moderat niveau. 
 
En tværgående analyse af samtlige fem gennemførte undersøgelser viser, at der forekommer 
en stigning i både igangsatte initiativer og opnåede resultater fra 1995 til 1999. Fra 1999 til 
2003 indtræder dog et efterfølgende et fald, som er tydeligst i omfanget af igangsatte resulta-
ter. I forhold til 1995 er omfanget af igangsatte initiativer dog markant højere i både 1999 og 
2003, og stigningen i opnåede resultater fra 1995 til 1999 er ganske betydelig. I 2007 kan der 

Figur 6. Den overordnede tendens i udviklingen af opfattet 
interessentindflydelse og egenpåvirkning samt 
igangsatte initiativer og opnåede resultater. 
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konstateres en stigning i antallet af initiativer, så niveauet begynder at nærme sig niveauet i 
1999. Den faldende tendens i omfanget af opnåede resultater fortsætter derimod fra 2003 til 
2007, medens der ikke kan konstateres større ændringer fra 2007 til 2011. 
 
Der er i kapitlerne 2 og 3 redegjort for forhold omkring interessentindflydelse og virksomhe-
dernes opfattelse af deres egen påvirkning af miljøet, når de træffer beslutninger, som har 
miljømæssige konsekvenser. Men det har interesse at sammenholde disse to forhold med om-
fanget af igangsatte initiativer. Dette er gjort ved at sammenholde udviklingen i figur 6 inden 
for disse områder. Det ses, at der i 1995 er tale om, at niveauet for interessentindflydelsen er 
noget højere end omfanget af igangsatte initiativer. Modsat ligger niveauet for igangsatte ini-
tiativer i 1995 en anelse højere end virksomhedernes opfattelse af deres egen påvirkning. 
 
Dette billede ændres markant i 1999, idet niveauet for igangsatte resultater nu er væsentligt 
højere end virksomhedernes opfattelse af såvel deres egen påvirkning som interessentindfly-
delsen. Selvom niveauet i både interessentindflydelse og igangsatte resultater falder i 2003 er 
situationen dog uforandret, om end mindre markant. Men med stigningen i vurderingen af in-
teressentindflydelsen og ikke mindst egenpåvirkningen i 2007 ændres billedet en hel del. Ni-
veauet for begge områder ligger stadigvæk fortsat under niveauet for igangsatte initiativer, 
men der er imidlertid sket en betydelig tilnærmelse. Det synes således nærliggende at hævde, 
at stigningen i opfattelsen af interessentindflydelsen og egenpåvirkningen fra 2003-2007 også 
har givet sig udslag i flere initiativer. Da der ikke indtræder større ændringer mellem 2007 og 
2011, er denne situation også aktuel i dag. 
 
Sammenhængen mellem egenpåvirkningen, den opfattede interessentindflydelse, igangsatte 
initiativer og opnåede resultater, kan yderligere illustreres med basis i de nyeste informationer 
fra 2011 i form af en korrelationsanalyse (se tabel 3). 
 
Tabel 3. Korrelationer mellem egenpåvirkning, opfattet interessentindflydelse, igangsatte ini-
tiativer og opnåede resultater i 2011 undersøgelsen. 
 Egenpåvirkning Interessentindflydelse Initiativer Resultater 
Egenpåvirkning 1 0,261 0,360 0,387 
Interessentindflydelse 0,261 1 0,435 0,391 
Initiativer 0,360 0,435 1 0,813 
Resultater 0,387 0,391 0,813 1 
 
Korrelationerne i tabel 3 er alle signifikante, og har derfor en grad af betydning. Som det ses, 
er der en vis – omend beskeden - sammenhæng mellem egenpåvirkningen og den opfattede 
interessentindflydelse. Der er altså en vis tilbøjelighed til, at hvis en virksomhed mener, at den 
har en stor egenpåvirkning, opfatter den også interessentindflydelsen som stor. Der er også en 
vis sammenhæng mellem egenpåvirkningen og igangsatte initiativer samt opnåede resultater. 
Men den overgås af sammenhængen mellem opfattet interessentindflydelse og igangsatte ini-
tiativer samt opnåede resultater. Opfattelsen af interessentindflydelsen har altså større virk-
ning end vurderingen af egenpåvirkningen, når der skal igangsættes initiativer og dermed op-
nås resultater. Endelig kan det ses, at der er stor sammenhæng mellem omfanget af igangsatte 
initiativer og omfanget af opnåede resultater. 
 
Går man lidt mere i detaljen med analyserne, kan det konstateres, at sammenhængene om-
kring egenpåvirkningen primært knytter sig til virksomhedens produktionsproces og ikke til 
brugen af produkterne. Tilsvarende kan sammenhængen til den opfattede interessentindfly-
delse primært henføres til lovgivning og regulering. I forlængelse heraf er sammenhængene 
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med igangsatte initiativer (og dermed opnåede resultater) primært knyttet til arbejdsmiljøet og 
reduktioner i forbruget af energi, vand og spildevand. Det ser med andre ord ud til, at det er 
lovgivning og regulering i et samspil med opfattelsen af egenpåvirkningen fra produktions-
processen, der betinger de initiativer, der sættes i gang. At initiativerne samtidig har et om-
kostningsreducerende sigte peger på en tilpasning til de øgede afgifter, som pålægges virk-
somhederne gennem ny lovgivning og regulativer, hvorved der sker en internalisering af de 
samfundsmæssige miljøomkostninger. Men alt i alt tyder resultaterne således ikke på, at virk-
somhedernes miljørelaterede initiativer er et resultat af en mere grundlæggende overbevisning 
om at bidrage til en forbedring af deres miljømæssige påvirkning af omgivelserne men der-
imod først og fremmest forårsaget af af lovgivning og omkostningsbetragtninger.  
 
 
6. Sammenfatning 
 
Med hensyn til den opfattede interessentindflydelse er det ikke kun interessant at sammen-
ligne den faktiske udvikling på tværs af de fem undersøgelser men også at sammenligne 
denne udvikling med de forventninger til den fremtidige udvikling, som der blev givet udtryk 
for i 1995, 1999, 2003 og 2011. Hvor der i 1995 og 1999 blev givet udtryk for en forventet 
stigning i indflydelsen fra de inkluderede interessenter, når der i fremtiden skulle tages miljø-
relaterede beslutninger, var situationen lidt anderledes i 2003, hvor der var næsten lige mange, 
der forventede en stigning og en uændret udvikling. I 2007 er der igen en overvejende del (60 
%), som forventer en stigende indflydelse fra interessenterne taget under ét. Men i 2011 er der 
sket en ændring, idet de fleste virksomheder nu forventer en uændret påvirkning i den kom-
mende tid. Det er også ganske interessant at konstatere, at det i alle undersøgelserne kun me-
get få virksomheder, som giver udtryk for, at de forventer et fald i påvirkningen fra interes-
senterne. 
 
Medens den faktiske opfattelse i 1999 og 2003 ikke bekræfter forventningen i henholdsvis 
1995 og 1999 til den fremtidige situation er der bedre overensstemmelse mellem forventnin-
gen i 2003 og situationen i 2007. Misforholdet fra 1995 til 1999 og fra 1999 til 2003 kan dog 
forklares med ledernes iboende tilbøjelighed til at give udtryk for, at de oplever et eskalerende 
pres i situationer, hvor de bestandigt bombarderes med emnets vigtighed i medierne (som 
netop var tilfældet på dette tidspunkt). Den overvejende forventning i 2007 til stigende på-
virkning afspejles ikke i opfattelsen i 2011, hvor indflydelsen fra interessenterne opfattes på 
samme niveau som i 2007 (se figur 6). 
 
Det er forholdsvis overraskende at konstatere, at det er de regulative interessenter, der ser ud 
til at være de største drivkræfter, når der skal træffes miljørelaterede beslutninger i virksom-
hederne. Umiddelbart kunne det forventes, at det var de markedsbaserede interessenter – her-
under først og fremmest konkurrencesituationen – der øvede størst indflydelse. Men lovgiv-
ningens store indflydelse er faktisk gennem årene rapporteret i adskillige undersøgelser (se 
f.eks. Fineman & Clarke, 1996; Ulhøi et al., 1996; Madsen & Ulhøi, 1996a; Madsen & Ulhøi, 
2001). Senest har Welford et al. (2007) også fundet at lovgivningen spiller en rolle for ledere i 
virksomheder. Men der peges også på arbejdsmiljøet, hvilket stemmer godt overenes med den 
indflydelse, som medarbejderne synes at have i danske virksomheder. 
 
Der er nogle interessante positive forhold, som det også er værd at bemærke. For det første, at 
den opfattede indflydelse fra kunderne er på et relativt højt niveau. Det tyder trods alt på en 
vis markedsbaseret indflydelse. Selvom der kan konstateres en aftagende tendens fra 1995 



17 
 

over 1999 til 2003 vender denne tendens i 2007 og fortsætter i 2011. For det andet opfattelsen 
af, at de lokale regulativer har en forholdsvis stor indflydelse.  
 
Indflydelsen fra den lokale miljøregulering kan imidlertid være et særegent dansk fænomen 
eftersom den miljømæssige kontrolfunktion i Danmark normalt ligger i kommunerne og - 
indtil 2005 - amterne. Disse myndigheder har i stigende grad indtaget en mere proaktiv hold-
ning, hvor den traditionelle ’kommando- og kontroltilgang’ i forbindelse med miljøpolitik-
kens praktiske udmøntning er skiftet ud med en mere dialogbaseret kontakt med virksomhe-
derne.  
 
Dette skift kan være forklaringen på den stigende tendens i indflydelsen fra den lokale miljø-
regulering, som kan konstateres fra 1995 til 1999, som går mod den generelle tendens, samt 
fastholdelsen af 1999-niveauet i 2003. Stigningen fra 2003 til 2007 følger derimod helt den 
generelle tendens, hvorimod fladet fra 2007 til 2011 ikke helt stemmer overens med den sta-
bile tendens i figur 6. Holdningsskiftet hos myndighederne er desuden helt i overensstem-
melse med rationalet bag interessentledelse (se f.eks. Madsen & Ulhøi, 2001) og opfordringen 
til en mere fleksibel reguleringspraksis (Porter & van der Linde, 1995b). 
 
Endelig er det også værd at bemærke ændringen i opfattelsen af indflydelsen fra de internati-
onale regulativer. Her kan den stigende tendens registreres allerede fra 1999 til 2003. Selvom 
ændringerne ikke er markante, kan den faldende tendens fra 1995 til 1999, der blev ændret til 
en stigende tendens fra 1999 til 2003 dels tyde på, at danske virksomheder på eksportmarke-
derne møder stigende miljømæssige krav til deres produkter og dels, at der sker en vis påvirk-
ning fra EU samarbejdet. Det understøttes af den stigende udvikling fra 2003 til 2007, som 
også fortsætter i 2011, således at påvirkningen fra den internationale miljøregulering nu op-
fattes som værende på et højere niveau end påvirkningen fra medarbejderne. 
 
Generelt må det dog konkluderes, at der fortsat synes at være et reelt behov for politiske initi-
ativer i form af lovgivning og regulativer, da markedskræfterne ikke ser ud til at kunne vare-
tage den nødvendige miljøregulering alene. Eftersom traditionelle lovmæssige indgreb sjæl-
den rummer motiverende aspekter, synes der fortsat at være et behov for flere incitamentsbe-
fordrende tiltag fra myndighedernes side, der kan fremme nytænkningen og frembringe konti-
nuerte forbedringer til gavn for såvel miljø som konkurrenceevne. Men det har så den betyd-
ning, at virksomhedens ledelse har behov for at have et overblik over, hvor påvirkningerne 
kommer fra og med hvilken styrke samt hvilke nye forretningsmuligheder der optræder ifm. 
miljødimensionen, således at indsatsen og potentialet i miljøledelse kan udnyttes bedst muligt 
til at forbedre virksomhedens samlede konkurrencemæssige situation. 
 
Den generelle udvikling fra 1995 over 1999 og 2003 til 2007 og 2011 tyder på, at der mellem 
1995 og 1999 er indtrådt et skift, som har medført, at der iværksættes flere initiativer og der-
med opnås flere resultater. Det fremgår yderligere, at det niveau, som blev nået med skiftet i 
1999 stort set har holdt sig siden da. Ud fra en overordnet synsvinkel, er niveauet dog relativt 
set ikke særligt højt. 
 
Som det fremgår af figur 4 og 5, kan de fleste igangsatte initiativer og opnåede resultater hen-
føres til områder, hvor virksomhederne umiddelbart opnår en omkostningsbesparende effekt. 
Denne situation kan ses i lyset af de stigende omkostninger knyttet til energi- og vandforbrug 
samt affaldsdeponering som indføres af såvel nationale som regionale og lokale myndigheder.  
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Men som anført af Porter & van der Linde (1995b), har en sådan situation indflydelse på såvel 
den konkurrencemæssige ligevægt som virksomhedens miljømæssige belastning af de fysiske 
omgivelser. På den anden side peger det dog også på, at virksomhederne undgår at tage større 
og mere omkostningstunge initiativer, som kun kan tjenes ind over en længere årrække. 
 
Selvom der er visse forskelle i måden at indsamle information på, kan de resultater, der er op-
nået i de danske undersøgelser, med en vis forsigtighed sammenlignes med tilsvarende infor-
mationer fra Schweiz (Baumast & Dyllick, 2001). Med hensyn til omfanget af igangsatte ini-
tiativer kunne man i Schweiz i perioden 1997 til 2001 observere en faldende tendens, hvilket 
svarer ganske godt til situationen i Danmark, hvor der efter stigningen fra 1995 til 1999 kunne 
konstateres en konstant eller faldende tendens fra 1999 til 2003. 
 
Som følge af forskelle i den industrielle struktur og stadier i indførelse af miljøledelsessyste-
mer i de to lande, er det på basis det foreliggende grundlag dog ikke muligt at vurdere, om der 
er tale om en generel europæisk tendens eller blot et udslag af en tilfældighed. 
 
Selvom miljøledelsessystemer efterhånden har været til rådighed for virksomhedsledere i en 
hel del år, ser det ikke ud til, at de er indført i større omfang i danske industrielle virksomhe-
der. Der kan observeres positive tendenser, men der er ikke tale om et afgørende gennembrud. 
Det kan selvfølgelig ikke helt udelukkes, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af de initia-
tiver, der er igangsat. Men på den anden side er den mulighed også til stede, at virksomheds-
lederne endnu ikke har erkendt de konkurrencemæssige fordele ved at indføre et miljøledel-
sessystem. 
 
Når årsager til den afmattende tendens i igangsatte initiativer og opnåede resultater fra 1995 
til 2003 skal vurderes, er det oplagt at sætte fokus på det forhold, at virksomhedsledere er til-
bøjelige til at blive mere fokuserede på bundlinien – ikke mindst under konjunkturmæssige 
afmatninger. Ved siden af de miljømæssige forhold skal der nemlig også tænkes på det gene-
relle erhvervsklima. Når der derfor kan konstateres et skift i denne udvikling i 2007, er det 
nærliggende at pege på det positive økonomiske klima i den forudgående periode samt det 
forhold, at Danmark lige havde påtaget sig værtskabet for FN’s klimakonference i 2009, 
hvorved der bliver sat fokus på området. At niveauet fra 2007 ser ud til at holde i 2011 må 
betegnes som en positiv udvikling, når man tager den aktuelle økonomiske krise i betragtning. 
 
Men det er også nærliggende at inddrage det forhold, at den stigning, som blev konstateret 
mellem 1995 og 1999 først og fremmest skete inden for områder, hvor de gennemførte initia-
tiver hurtigt tjente sig selv ind. Mange virksomheder har derfor allerede høstet de umiddelbare 
fordele ved at indføre miljømæssige initiativer. De næste trin i indførelsen af miljøledelsessy-
stemer vil typisk medføre, at det tager længere tid, førend de igangsatte initiativer tjener sig 
selv ind igen, da de vil fordre indførelse af mere komplekse teknologier og dermed større in-
vesteringer. Så selvom der fra 2007 kan konstateres en stigning i omfanget af igangsatte initi-
ativer modsvares det ikke af en tilsvarende stigning i omfanget af opnåede resultater. Hvis det 
skyldes, at der er tale om initiativer med en mere langsigtet effekt, vil det afsløre sig i efter-
følgende undersøgelser. 
 
I den sidste ende vil en afgørende ændring i indførelsen af integrerede miljøledelsessystemer 
dog være afhængig af, om lederne opfatter situationen på en anden måde. Spørgsmålet er 
nemlig, om lederne for alvor har erkendt potentialet i at opfatte miljøfaktorerne som en strate-
gisk fordel, der skal inddrages helt fra et produkts designfase og gennem alle dele af den 
overordnede proces inden der kan opnås en dynamisk og innovativ organisation og dermed 
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den konkurrencemæssige fordel. Nyeste forskning af de 16 mest udbredte miljøtiltag betoner 
endvidere vigtigheden af ikke at begrænse sig til et enkelt initiativ ad gangen, da en sådan 
’indsnævring’ af problemstillingen i bedste fald kun vil bidrage til meget snævre og begræn-
sede bidrag til en mere miljømæssig bæredygtig udvikling (Lozano, 2012). 
 
Der er dog tegn på, at et begyndende skifte i erkendelsen er ved at indtræffe i de mest miljø-
bevidste virksomheder. Et skifte der markerer en bevægelse væk fra ”vugge-til-grav” princip-
pet, hvor et produkt blev set i en helhed fra udvinding af råstoffer til destruktion og over mod 
”vugge-til-vugge” princippet, således at et udtjent produkt nu tænkes ind som et genbrugs-
materiale i en følgende produktion. Det vil sige, at der nu anlægges en mere holistisk vinkel 
på forbruget af råstoffer, som vil reducere forbruget af nye råstoffer. Desuden eksperimente-
res der også også nye samarbejds- og afregningsformer omkring miljørelaterede aktiviteter, 
således at parterne i højere grad deler risici og indtjening og dermed påtager sig et fælles an-
svar, der ikke stopper, når et produkt eller serviceydelse er leveret. Effekten af denne ændrede 
holdning vil formodentlig vise sig i senere undersøgelser.  
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Om DEMS-projektet 
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tilvejebringe indblik i, hvorledes danske virksomheder forholder sig til den miljømæssige 
udfordring og herunder specielt forhold omkring holdninger og konkrete tiltag inden for 
området miljøledelse. Projektet blev igangsat i starten af 1990’erne og der er siden 
gennemført regelmæssige målinger af situationen i danske industrivirksomheder baseret på et 
standardiseret spørgeskema. Der er indtil nu gennemført seks undersøgelser. Projektet har 
relationer til tilsvarende forskningsaktiviteter i andre lande og gennemføres af professor, ph.d. 
Henning Madsen og professor, ph.d. John P. Ulhøi fra forskningscentret CORE ved Aarhus 
Universitet. 
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