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MILJÖRELATERADE NYCKELTAL

TILLKOMST

Publikationen har sammanställts i syfte att beskriva tillvägagångssättet vid
framtagning av olika nyckeltal samt för att ge exempel på nyckeltal
relevanta för gjuteriindustrin. Projektet har finansierats av Statens
Energimyndighet och har ingått i ett forskningsprogram för effektivare
energianvändning. Rapporten har utarbetats av Markus Blomdahl, Svenska
Gjuteriföreningen.

SAMMANFATTNING
Den här studien om miljörelaterade nyckeltal tar upp hur gjuterierna kan
arbeta med miljörelaterade nyckeltal. Upplägget av rapporten är sådan att
först redovisas teorin bakom nyckeltalens uppbyggnad, därefter hur de
berör hela företagsorganisationen och hur de kan implementeras. I slutet
redovisas ett antal exempel på olika miljörelaterade nyckeltal som är
aktuella för gjuteribranschen, samt på vilka sätt de kan presenteras.
Rapporten innefattar även en kort sammanfattning av standarden
ISO 14 031- Utvärdering av miljöprestanda.

Kravet att kunna redovisa relevant miljöinformation som är kontrollerbar
ställs från bl a myndigheter, revisorer, allmänhet och försäkringsbolag. När
ett gjuteri inför ett miljöledningssystem ingår det som ett krav att
processpecifika energi- och miljörelaterade nyckeltal skall tas fram för
verksamheten. Företagets goodwill ökar om de kan presentera data som är
tillförlitlig och väsentlig.

Med en analys av vad de olika intressenter skall använda
miljöinformationen till, kan företagen lättare styra hur och när den skall
presenteras. Klara beskrivningar av nyckeltalens betydelse underlättar
bedömningen av vad de kan användas till samt hur data som ingår i dem
skall samlas in.

Det är ledningens ansvar att ta fram rutiner för hur datainsamlingen skall gå
till. Endast med väl genomtänkta strategier och framtagningsrutiner kan
arbetet med miljörelaterade nyckeltal bli effektivt. Typiska nyckeltal som
gjuterierna använder sig av kan vara utbyte, kassationsgrad,
energiförbrukning per ton gott gods, mängd avfall per ton gott gods och
mängd utsläpp av ett visst ämne både i förhållande till produktionen.

Ett nyckeltal kan definieras som komprimerad talinformation. Nyckeltalen
framtas efter de behov som föreligger. Skall de användas i en process för att
avge ett alarm vid felaktigheter eller skall de användas i en process för att
ge diagnos av tillståndet, som sedan kan presenteras för myndigheter. Ett
nyckeltal måste ha följande egenskaper för att det skall vara användbart;
väsentlighet, tidighet, komprimering och läsbarhet.
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I nyckeltalshypotesen ges information om hur talet skall tolkas, vilket
bygger på dess signaler, egenskaper och samband. En nyckeltalsmodell
beskriver de olika talens samvariation.

Det finns ett flertal olika risker vid användning av nyckeltal, men m h a
kunskap om dessa kan de undvikas. Risken finns att ett tal tas från sin
helhet och bedöms enskilt. Flera tal kan vara svåra att validera, vilket
medför att trovärdigheten minskar. Skäl till att avstå från framtagning av
miljörelaterade nyckeltal kan vara kostnad, tid eller att talen är svåra att
tyda.

Vid framtagning av nyckeltal identifieras först syftet med dem. Efter en
brainstorming kan sedan en nettolista tas fram. De nyckeltal som anses
oväsentliga gallras bort och kvar blir de talen som anses viktiga för syftet.
Nu startar arbetet med att implementera talen i verksamheten, vilket innebär
att nyckeltalshypoteser och modeller konstrueras, samt att rutiner bestäms.
Riktlinjer för hur det här arbetet kan genomföras på ges i ISO 14 031.
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1  INLEDNING

På grund av de ökande kraven från bl a miljöstandardsystemen måste
gjuterierna kunna redovisa sin miljöpåverkan samt kunna fastställa mät-
och kontrollerbara mål. Detta görs enklast genom att använda sig av väl
genomtänkta nyckeltal. Med indikatorer kan företagen visa att ständiga
förbättringar sker, vilket är ett grundläggande krav i både EMAS och ISO
14 001. Undersökningar visar att de företag som satsar pengar och resurser
på miljöarbetet verkligen uppnår miljöförbättringar, särskilt beträffande
energi-, råvaru- och vattenförbrukning samt avfallsgenerering.

Tanken är även att vissa av de framtagna nyckeltalen skall kunna integreras
med datoriserade övervakningssystem (typ Eldirigenten, FIX), för att
förenkla framtagningen av dem vid anmodan från en intressent.

2  NYCKELTALENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I miljöarbetet skall nyckeltal tas fram för att redovisa hur väl företagets
miljöprestanda är. De kan visa på att ständiga förbättringar verkligen sker i
miljöarbetet eller vara vägledande för var miljöarbetet måste intensifieras.
De kan även användas för att kontrollera att lagkrav följs. Internt leder det
här arbetet till att personalens engagemang ökar och externt förbättrar det
kommunikationen gentemot de intressenter som företaget har.

Bild 1 visar hur miljönyckeltal kan användas till i ett miljöledningssystem.
Vissa uppgifter kan användas för att  jämföra sig mot andra företag i samma
bransch. Vid både extern och intern information är det viktigt att presentera
såväl framgångar som misslyckande. En sådan öppenheten underlättar för
intressenterna att göra korrekta miljöbedömningar av företaget. Genom att
använda sig av miljönyckeltal ökas möjligheterna att kontrollera hur väl
styrningen fungerar. Sammanfattningsvis kan tre användningsområden
utskiljas:

1. Jämförelser inom företaget

2. Jämförelser mellan företag

3. Jämförelser på samhällsnivå

Flera företag önskar att det vore möjligt att utifrån den miljöinformation
som presenteras idag göra jämförelser mot andra företag. Detta ställer då
krav på att mätningar och bearbetning av dataunderlag för nyckeltal
standardiseras. Inom alla områden är det ej intressant att göra sådana
branschjämförelser, då sådana övergipande nyckeltal påverkas av flera
faktorer. Av samma orsak är det viktigt med bakgrundsfakta vid jämförelser
mellan olika företag.
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2.1  Miljöinformation

Miljöinformationen kan delas upp i tre olika kategorier ekonomisk, teknisk
och ekologisk. Den ekonomiska miljöinformationen presenteras i monetära
termer. Den tekniska informationen innefattar miljötekniska parametrar,
som exempel kan nämnas energiförbrukning i MWh och mängden
emissioner. Information om hur verksamheten påverkar omgivningen kallas
för miljöekologisk information.

Bild 1 Användning av nyckeltal i ett miljöledningssystem

Ledningen får god 
överblick av 
företagets miljöanpassning

Mål och handlingsprogram blir konkreta 
Uppföljningsdiskussionen kommer in tidigt.
Nyckeltal används för målformulering.

Ändring av handlingsprogram 
underlättas med systematisk 
löpande uppföljning

Genomförandeprocessen
fokuserar i högre grad
resultat 

Systematiska rutiner stödjer 
miljöledningssystemets 
löpande funktion

Trovärdig miljörapportering kräver:
- systematik över vad som redovisas
-möjlighet till årsvis jämförelse

Miljörevision underlättas 
av intern uppföljning 
Kostnaden minskar

Policy

Extern rapport 
ev registrering

Mål

Genomförande

Program

Redovisning

Revision

Förbättringar

Rapport
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3  TEORIN BAKOM NYCKELTALEN

Enligt Mossberg definieras nyckeltal som ”komprimerad talinformation”.
Den komprimerade talinformationen skall användas när läsaren varken har
tid eller kompetens för att sätta sig in i sakfrågorna, utan måste finna en
samlad information på ett snabbt och enkelt sätt.

Vid uppbyggnaden av nyckeltal sätts en referensram upp som skall besvara
frågor som:

1. Vad är nyckeltal ?

2. Vem ska använda nyckeltalen ?

3. Hur kan nyckeltalen användas ?

Vad är nyckeltal? Ett nyckeltal anges som ett värde eller en utveckling av
en variabel. För att undersöka om en process måste regleras eller för att ge
en diagnos av en process, kan talet jämföras mot andra tal eller användas i
statistiska samband.

Bild 2 Referensram

För att beskriva för vem och hur nyckeltalen skall användas kan bild 3
användas som tankemodell. Det första som bestäms är huvudsyftet med
uppgiften. Här anges vem som skall använda nyckeltalen. Under punkten
uppföljningssyfte beskrivs hur talen skall användas i det dagliga arbetet.

Referensram

VAD ?

HUR ?

VEM ?
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Skall de användas i ett alarmsyfte eller för att ge en diagnos av en process.
Den huvudsakliga meningen är dock att de skall användas som
beslutsunderlag.

Bild 3 Nedbrytning av nyckeltalens syften. Källa: Mossberg

Exempel:
Vid automatisering av ett varningssystem i en process, gäller det att
beslutsreglerna för åtgärderna görs så enkla som möjligt. För nyckeltal som
skall användas av en företagsledning går det oftast ej att ha alltför enkla
beslutsregler, då dessa nyckeltal i de flesta fallen bygger på ett antal olika
signaler under en längre tid.

Ett tredje syfte med nyckeltal är att ge signaler och information till
användaren om talen används på rätt sätt. Det så kallade
erfarenhetsuppbyggnadssyftet används som underlag vid revidering av
nyckeltalen.

Bild 4 visar på de nyckeltalsegenskaper som ett nyckeltal ska ha.

• Väsentlighet
Vilken nytta har användaren av talet vid beslut. Väsentligheten
påverkas av tre egenskaper: tidighet, komprimering och läsbarhet.

• Tidighet
Ju tidigare informationen kommer fram desto lättare är det att ta till sig
informationen och använda sig av den.

• Läsbarhet
Är talet lättläst och lättförståligt finns det större chans att informationen
tolkas korrekt och snabbare.

Stödja beslutsituationen

Planeringssyfte Uppföljningssyfte

DiagnossyfteAlarmsyfte

Erfarenhets-
uppbyggnadssyfte
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• Komprimering
Komprimeringen leder till att de tal som är väsentliga tas fram, vilket
medför talen blir enklare att förstå. Komprimeringen påverkas av två
faktorer; urvalet av de mest relevanta nyckeltalen, samt hur
sammanföringen av flera tal har genomförts. Med hjälp av
sambandsbeskrivningar underlättas arbetet med urval och
sammanföring. Här förklaras sambanden mellan nyckeltalen.

Bild 4 Nyckeltalens egenskaper. Källa: Mossberg

Väsentlighet

LättlästhetTidighet
Komprimerad

Urval Sammanföring
(via kvot, skillnad, summa)

Sambandsbeskrivningar
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3.1  Nyckeltalshypotesen

I nyckeltalshypotesen ges information om hur nyckeltalen skall tolkas, vad
de beskriver och vilka åtgärder som skall tas vid en viss signal. Den här
informationen är till för att underlätta beslutsprocessen. En signal
uppkommer när talet jämförs mot ett referenstal. Hypotesen karaktäriseras
av tre beståndsdelar.

1. Beskrivning av vad en signal från ett nyckeltal kännetecknas av

2. Beskrivning av den egenskap av beslut som signalen visar på

3. Beskrivning av sambandet signal - egenskap

Nedan visar ett sådant exempel.

• Mängd förbrukad energi  (kWh)/ mängd godkända detaljer(ton)

Signal: Branschgenomsnitt, föregående år, budget
Egenskap: Visar på företagets effektivitet att utnyttja energi i
verksamheten.
Samband: Nyckeltalens utfall beror av verksamhetens karaktär vilket
innebär svårigheter att göra jämförelser mellan olika branscher, men även
inom branschen. Som exempel kan nämnas vid hög förädlingsgraden som
leder det till att antalet godkända detaljer minskar, samt vid stor produktmix
som kan medföra fler kassationer och färre godkända detaljer.

Att arbeta med nyckeltalshypoteser skall ses som ett ständigt
förbättringsarbete. Kedjan från att ha framställt ett tal till analys av detta är
sluten i och med den kontinuerliga revideringen av talet, vilket leder till att
tolkningen av nyckeltalen hela tiden blir bättre.

Bild 5 Arbetsgång för nyckeltalshypoteser. Källa: Mossberg

Formulering av ej
erfarenhetsgrundande
nyckeltalshypoteser

Användning av
nyckeltalshypoteser

Revidering av
nyckeltalshypoteser

Reviderande nyckeltalshypoteser

Nyckeltalshypoteser Erfarenhetstillskott
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3.2  Nyckeltalsmodeller

Genom att använda sig av nyckeltalsmodeller fås en uppfattning om hur
nyckeltalen samvarierar. Detta ökar säkerheten och
informationsutnyttjandet av nyckeltal. Varje nyckeltal har på något sätt ett
samband till andra nyckeltal. Vid ett samband förhåller de sig antingen som
substitut eller komplement till varandra. Med substitut menas att signalerna
från nyckeltalen samvarierar på ett sådant sätt att talets nytta minskar om
det andra talet redan används. Ett tal kompletterar ett annat då nyttan ökar
vid användning av detta.

Genom att använda sambandsanalyser ökas chanserna till att relevant data
tas fram, färre nyckeltal behöver användas och att nyckeltalens
diagnosförmåga förbättras. En sambandsanalys ökar förståelsen och
överskådligheten för den processen som skall kontrolleras.

Det finns ett antal olika sätt en gruppering av nyckeltal kan byggas upp på.
Här kommer endast två grundalternativ tas upp, nämligen  mål- och
orsakssamband samt sambandsbeskrivning genom gruppering. Genom att
använda de här metoderna fås en god överblick över sambanden mellan de
olika nyckeltalen.

För att komma igång med arbetet kan man utgå från två grundläggande
frågor.

1. Vilka andra nyckeltal påverkar detta nyckeltal?

2. Vilka andra nyckeltal påverkas av detta nyckeltal?

Vid målsamband utgår man ifrån vissa delmål. Dessa ställs sedan upp i en
hiearki, där de tillsammans med andra mål bildar ett nytt mål. Vanligtvis
kallas detta för en mål-medel analys. Meningen är att hierarkin skall visa
vilka delmål som behövs för att nå det högre målet.

Bild 6 Mål-/medel- analys

C1

C2

C3

C4

B1

B1

A
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Ett orsakssamband byggs upp i omvänd ordning. Där börjar man med ett
nyckeltal för att sedan undersöka vilka orsaker och andra nyckeltal som
ligger bakom talets förändringar. Exempel på en sådan modell samt
exempel på orsakssamband mellan nyckeltal som är relevanta för
gjuterinäringen ges i bilaga 1.

Vid gruppering av nyckeltal i olika klasser är det upp till användaren själv
att använda sig av en lämplig klassificering. Metoden i sig går ut på att
sambanden mellan nyckeltalen inom en grupp skall vara starka, medan
sambanden mellan olika grupper ska vara svaga. Vad som är viktigt att
tänka på är att ju finare indelning desto lättare blir det att härleda ett
nyckeltals förändring.

Bild 7 Orsakssamband

C1

C2

C3

C4

B1

B1

A
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4  RISKER OCH PROBLEM

Vid användandet av nyckeltal är det viktigt att vara medveten om de risker
och problem som finns med dem. Är man inte medveten om på vilket sätt
och hur mycket ett nyckeltal påverkas av andra faktorer, samt hur
datainsamlingen har gått till finns det risk för att beslut tas utifrån felaktig
information. Detta kan i sin tur resultera i dålig publicitet eller
felsatsningar. Sammanfattningsvis kan tre problem och risker utskiljas.

1 Suboptimeringen.
Kriterier har valts på felaktigt underlag.

2 Bristfällig beredning av underlag, både gällande validitet och
trovärdigheten. Jämförelsetalen måste bygga på stora statistiska
underlag och snedheter i fördelningen måste undersökas.

3 Felaktiga bearbetningar och användningar av nyckeltalen.

I bilaga 3 presenteras de riktlinjer som den internationella organisationen
Global Reporting Initiative (GRI) har tagit fram i syfte att öka
miljöredovisningens trovärdighet.

4.1  Beslutsproblematiken

Vid analys av ett nyckeltal är det lätt hänt att man glömmer att se på
helheten. Talet tas ur sitt sammanhang och analyseras utan att
bakomliggande faktorer tas i beaktande. Många gånger används en så
kallad brandsläckning när ett värde visar på en negativ trend istället för att
gå till botten med problemet och verkligen analysera orsakerna och åtgärda
dem. En symptom har alltid ett samband med andra. Felaktiga beslut kan
tas på grund av att mätmetoderna har förändrats under årens lopp och därför
är det svårt att få en exakt bild av utvecklingen.

4.2  Validitetsproblem

Ett av de stora problemen är att det kan vara svårt att kontrollera om den
siffran eller kvoten som redovisas är korrekt och hur företaget har kommit
fram till talet. Genom att använda sig av en validitetsprövning kan talets
trovärdighet ökas. En sådan kontroll kan ske på två sett.

Validitetsprövning: Hur väl mäter måttet det man önskar mäta.

Omvänd validitetsprövning: Ett mått finns till, det tillämpas i praktiken.
Frågan är hur och hur väl det mäter.

Vid validering är det även viktigt att tänka på att måttet och mätningarna
påverkar mätobjekt, målsättningar och ibland till och med verksamheter.
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4.2.1  Hur kan validitetsfel förebyggas

För att ge en bredd i det som skall mätas är det fördelaktigt att använda
flera mått. Ju fler mått som används för en process desto säkrare blir de
resultaten som presenteras. En kontinuerlig revidering och omprövning av
mätsyften, metoder, mått och kriterier som stäms av mot de uppsatta målen.
Även målen skall genomgå en liknande prövning för att undersöka
relevansen av dem samt för att anpassa dem till nytillkomna lagkrav. Det
kan även vara intressant att lyssna på intressenternas åsikter och hur de
tolkar de mått som tas fram.

4.3  Datainsamling

Ditt nyckeltal är endast så bra som den indata som ligger till grund för talet.
Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur datainsamlingen och
bearbetningen av informationen har gått till. Stämmer inte indatan kommer
ej heller nyckeltalet att stämma, vilket leder till att fel beslut kommer tas.
Lite grovt kan framtagningen av värden ske på två sätt, antingen tas all
information med och bearbetas eller så används endast stickprov från
dataunderlaget. Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella variansen,
fördelningskurvor och avvikelser istället för endast förlita sig på
medelvärden.

Exempel:
Vid sneda fördelningar i mätvärdena kommer medelpunkten att hamna fel
beroende på för stora avvikelser. Detta kan antingen bero på felmätningar
eller tillfälliga fel i processen. I figuren nedan ges ett sådant exempel.
Processens medianvärde ligger på 10,5, men görs en aritmetisk
medelvärdes beräkning hamnar medelpunkten på 12,5. Detta beror på en
mätavvikelse.

Bild 8 Fördelning

0
5

10
15
20
25
30
35

7 8 9 10 11 12 13 18
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Tabell 1  Grunddata till fördelningsgrad
Mätvärde Antal

7 5
8 10
9 20

10 30
11 20
12 10
13 4
18 1

Totalt 100

4.4  Suboptimering

Med hjälp av en grundlig analys av mål och orsakssamband kan
suboptimering av nyckeltalen undvikas. Det finns två olika typer av
suboptimeringar. Horisontell suboptimering inträffar då mål på samma nivå
antingen blir favoriserade eller diskriminerade i syfte att påverka en
intressent. Vertikal suboptimering kan ske i både tid och rum. Det innebär
att val av kriterier tas på lägre eller högre nivå än vad som är lämpligt med
tanke på användarens kompetens inom området och intresse för frågan.

Tid: En kortare eller längre period har valts än den som borde ha använts.

Rum: Nivåval som organisation eller samhällssystem.

Exempel:
1. En person som bor i närheten av gjuteriet vill ha uppgifter kring
utsläppen av stoft. Gjuteriet har nyligen genomfört mätningar och tar med
de uppgifterna i ett nyckeltal som de presenterar för grannen. Det visar sig
dock senare att processen var felinställd vilket ledde till högre
utsläppsnivåer vid mättillfället än i normala fall. Hade mätdata tagits från
en längre tidsperiod hade uppgifterna varit mer korrekta samt lägre.

2. Länsstyrelsen vill ha in uppgifter om utsläppsnivåerna av oljehalten i
spillvattnet. Gjuteriet har nyligen publicerat en miljöredovisning i vilken de
presenterar ett nyckeltal för hur hög snitthalten har varit under en två års
period. De skickar in talet till Länsstyrelsen, som låter sig meddela att de
behöver ha mer information om mätmetoder, mätfrekvenser och mätvärden.
I det här fallet har gjuteriet valt en för låg rumsnivå i förhållande till
intressentens kompetens och intresse för sakfrågan.
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4.5  Skäl att avstå från nyckeltal

Det finns flera skäl att avstå från nyckeltal som beskrivning av ett system
eller en process. Anses informationen mycket relevant kan traditionella
redovisningssätt användas. Skäl att inte använda nyckeltal kan vara:

• Förlusterna vid komprimering av informationen blir alltför stora.

• Förmågan att uppfatta informationen starkt avtar vid ökning av
rapportmängd.

• För hög kostnad för att ta fram nyckeltalen.

• För vissa situationer är det ej lämpligt att använda nyckeltal.

• För kort tid för datainsamling.
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5  FRAMTAGNING AV NYCKELTAL

Arbetsgången vid framtagning av nyckeltal kan vara som bild 9 visar.

Bild 9 Arbetsgång vid framtagning av nyckeltal.
Källa: Naturekonomihuset

Utgångspunkter
Innan man sätter sig ned för att bestämma vilka nyckeltal som skall tas fram
är det viktigt att ta fram de utgångspunkter som gäller på företaget.
Exempel på utgångspunkter kan vara företagets miljöpolicy, miljömål eller
affärsstrategi.

Ledningsgruppsmöte
Ledningen bestämmer åt vilken målgrupp och för vilken rapporttyp som
nyckeltalen skall användas till. Under denna punkten bestäms
referensramen.

Utgångspunkter

Ledningsgruppsmöte

Nyckeltalsmöte 1 
metodik

Arbetsprocess 1

Nyckeltalsmöte 2
bruttolista

Arbetsprocess 2

Nyckeltalsmöte 3
nettolista, ledningsförankring

Arbetsprocess 3

Rapportering
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Typiska frågor som skall besvaras kan vara:
-Vem skall använda informationen?
- Hur skall vi gå tillväga?
- Vilka resultat vill vi följa upp?

Exempel:
ISO 14 001 revisorn saknar klara indikatorer över företagets
miljöbelastning. Ledningen bestämmer sig för att inrikta sig på att
framställa nyckeltal inom detta område.

Bild 10 Exempel på Referensram

Nyckeltalsmöte 1
Här diskuteras metodiken för framställningen av nyckeltalen. Finns det
behov av utbildning angående hur detta skall genomföras ges den under
detta möte. Det är viktigt att alla har en helhetsbild över situationen och
utifrån denna bild kan sedan ansvarsområden delas ut. På så sätt kan rätt
kraftansamlingar göras på rätt ställe. Viktiga frågeställningar ställs upp.

Referensram

VAD ?

HUR ?

VEM ?

Revisor
Myndighet
Närboende
Kund
Bank
Försäkringsbolag

Miljöledningssystem
ISO 14 001
Internkontroll
Miljöbesiktning
Styrning av process
Marknadsföringssyfte
Underlag för framtida investeringar

Mängd
Antal

Ej verbal
information
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Exempel:
Närvarande på detta möte var förutom ledningen även produktionsansvarig,
miljö- och kvalitetsansvarig, huvudskyddsombudet, underhållsansvarig och
ekonomiansvarig. Ledningen informerade att införandet av ISO 14 001 har
lett till att indikatorer över verksamhetens miljöbelastning samt hur
företaget agerar i olika miljöfrågor måste tas fram. De gick igenom hur
detta ska  genomföras. Följande ansvarsområden fördelades.

Huvudskyddsombudet = Arbetsmiljö
Produktionsansvarig = Produkter, material, avfall
Miljö- och kvalitetsansvarig = Yttre miljö, kemikalier
Ekonomiansvarig = Framtagning av ekonomiska tal från

datasystemet
Underhållsansvarig = Vatten- och energifrågor
VD = Övergripande organisationsfrågor
Arbetsprocess 1
Nu kan en brainstorming genomföras i syfte att ta fram tänkbara nyckeltal.
För att underlätta processen kan olika företags specifika analyser
genomföras. En riskanalys kan användas för att identifiera vilka områden
som bör uppmärksammas.

I syfte att ta fram de, för intressenterna, mest angelägna områdena kan en
ABC analys utföras. En verksamhetsanalys kan användas för att se på in-
och utflödet av ämnen, föroreningar, energi och material. Det är även
viktigt att använda strategier, målsättningar samt den befintliga kunskapen
inom företaget.

Exempel:
Efter ”nyckeltalsmöte 1” gick samtliga inblandande in till sina kamrar och
funderade på vilka tal de skulle ta fram.

VD:n bestämde sig för att skicka ut en enkät till ett antal intressenter
angående vilken information om gjuteriets verksamhet de är intresserade av
att få ta del av. VD: n fick snabbt svar och sammanställningen visade att
flest intressenter var intresserade av nyckeltal kopplade till
energiförbrukningen.
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Bild 11 ABC-analys

Den produktionsansvarige (PA) hade flera olika idéer. Gjuteriet hade en
övergripande målsättning att öka återvinningen av det avfall som
produceras, därför tog PA fram flera nyckeltal på hur detta kan mätas. Ett
nyckeltal som redan användes var utbytet, d v s hur stor mängd som gjuts i
förhållande till mängden levererat gott gods.

Huvudskyddsombudet tittade på en tidigare gjord riskanalys om
arbetsmiljön. Den visade att en förhöjd dammhalt i gjuteriet kunde ge
skador på andningsorganen. Därför föreslog han att man skulle ta fram ett
nyckeltal som kunde avspegla detta, genom att kontinuerligt redovisa
dammhalten.

Nyckeltalsmöte 2
Vid det andra mötet skall alla presentera vad de har kommit fram till. Idéer
skall ventileras och erfarenheter skall utbytas. En bruttolista med nyckeltal
presenteras.

De här talen skall slutligen prioriteras i tre grupper, samt indelas i olika
klasser:

1. Viktigt, lätt att ta fram
2. Viktigt, kräver lite nya rutiner
3. Mindre viktigt, avvaktar

Exempel
Under mötet kom det fram att det inte fanns någon mätutrustning tillgänglig
på gjuteriet för att ta fram specifik energiförbrukning per maskin, däremot
är det inga svårigheter att få fram den totala energiförbrukningen.

Total energiförbrukning = klass 1
Maskinspecifik energiförbrukning = klass 2
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Ekonomiansvarig presenterade hur lätt det är att få fram produktionssiffror
ur det befintliga ekonomi- och MPS-systemet. Från detta system kan t ex
siffror som mängden gott gods, antal tillverkade detaljer, mängd inköpt
material, m.m. Samtliga produktionssiffror hamnar i klass 1.

Arbetsprocess 2

Under denna process skall bruttolistan göras om till en nettolista. Här skall
de ansvariga undersöka vilken information som finns tillgänglig och
relevansen med denna.

Exempel:
Den underhållsansvarige har föreslagit ett nyckeltal som skall användas för
att mäta tryckluftsförbrukningen vid varje produktionsenhet. Idag finns det
ingen mätutrustning tillgänglig för detta på företaget men den UH-
ansvarige tycker ändå att det vore lönt att investera i en sådan utrustning.
Talet klassas som ett klass 2 tal vid ”nyckeltalsmöte 2”.
Den miljöansvarige har funderat på ett nyckeltal som skall mäta dioxin
halten i gjuteriet. Dioxinhalten är svår att mäta och det har även visat sig att
halterna i gjuterierna är låga, därför stryker den miljöansvarige detta tal från
sin lista. Talet klassades som klass 3 vid ”nyckeltalsmöte 2”.

Nyckeltalsmöte 3

Den slutliga nettolistan presenteras för ledningen. De skall besluta om vilka
tal som är intressanta för verksamheten. De skall ge förslag för en plan hur
talen kan implementeras i verksamheten och hur rapporteringen skall gå till.
Här bestäms vilka IT-verktyg som ska användas för inrapportering.

Exempel:
De områdesansvariga redovisade de slutgiltiga nyckeltalen för ledningen.
Ledningen beslutade vilka tal som var intressanta att gå vidare med. Det
bestämdess att ett styrsystem för el- och vatten förbrukningen skall
installeras. Från detta system skall datauppgifter angående driften inhämtas.
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Arbetsprocess 3
Under denna process skall nyckeltalshypoteser tas fram för varje nyckeltal.
Rutiner för hur datainsamlingen skall gå till, samt utseendet på
ansvarsorganisation, utformas. Ett exempel på detta kan tabell 2 vara:

Tabell 2  Rutiner för datainsamling

Mått Mätenhet Förtydligande Hämtställe/ansvarig Periodicitet

Gott gods ton Ton godkänt gods som
lämnar gjuteriets lastbrygga

MPS-system
/produktionsansvarig

Varje dag

Vattenförbrukning m3 All vattenförbrukning för hela
gjuteriet

Central vattenmätare/
fastighetsansvarig

Varje vecka

Lokalyta m2 Hela fastigheten, även
kontorslokal

fastighetsritning/
fastighetsansvarig

Vid förändring

Rapportering
Slutligen är vi framme vid syftet med nyckeltalsframställningen. Nu kan
rapporteringsupplägget bestämmas. Vilka nyckeltal skall presenteras
externt och internt, hur väl måste varje nyckeltal förklaras osv. Vanligtvis
presenteras alla tal som krävs av intressenterna. Vissa tal kan dock vara av
sådan karaktär att de ej lämpar sig för att presenteras offentligt eller att de
är oväsentliga för en viss intressent. Exempel på hur en kategorisering av
vilka nyckeltal de olika intressenterna är intresserade av visas i tabell 3.
Fördelen med den är att rutinerna för informationsspridning förbättras.

Tabell 3  Vilken information skall intressenterna hålla

Koncernledning
Årlig rapport

Företagsledning Myndigheter Närboende Egna organisationen

Måluppfyllelsegrad Måluppfyllelsegrad Måluppfyllelsegrad Måluppfyllelsegrad

Total
energiförbrukning

Både total och
specifik
energiförbrukning

Total
energiförbrukning

-

- Bulleremissioner Bulleremissioner Bulleremissioner

Utsläpp till mark Utsläpp till mark Utsläpp till mark Utsläpp till mark

Utsläpp till luft Utsläpp till luft Utsläpp till luft Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten

All data presenteras
både total och
specifik
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5.1  Tips vid framtagning av nyckeltal

Vid framtagning av nyckeltal är det viktigt att tänka följande saker

• Vilken relation har nyckeltalet till andra processer och nyckeltal

• Kan man använda nyckeltalet i beslutprocessen (talets kvalitet)?

• Vilken är kostnaden för att ta fram nyckeltalet

Mätningen för framtagning av nyckeltal kan ske på olika sätt. Oftast finns
det svårigheterna i att göra mätningar över det som företaget och
intressenterna är ute efter. Väljs fel mätparametrar ger detta till upphov att
beslut och tolkningar tas utifrån falska indikatorer. Målen tros vara
uppnådda fast de egentligen inte är uppnådda och vice versa. Därför är det
viktigt att diskutera igenom hur mätningarna skall genomföras, både med
interna och externa intressenter.

I huvudsak kan mätningar ske på två olika sätt.

1. Hur mycket företaget ger ifrån sig

2. Hur mycket den yttre miljön tar emot

På grund av att det är svårt att mäta och påvisa att en viss förändring
kommer ifrån ett specifikt företag används den andra punkten sällan. Det är
dock intressant att långsiktigt göra en jämförelse över hur utsläppen i den
yttre miljön förändras i förhållande till hur mycket företaget ger ifrån sig.
Vad som skall mätas kan sammanfattas i två mått

1. Tekniska mått

2. Upplevelse mått

De tekniska måtten omfattar fysiska enheter och monetära enheter.
Upplevelse måtten kan tas fram från t ex enkätundersökningar samt
intervjuer, och kan presenteras både i verbal som i tal form. Vid
användning av nyckeltal för jämförelse mellan olika företag är det inte
intressant med att använda sig av upplevelsemått då det här måttet påverkas
av så pass många faktorer, som mängden boende i närområdet, företagets
läge. Däremot kan det vara av intresse för företaget att kontinuerligt göra
sådana undersökningar i syfte att mäta allmänhetens uppfattning om ens
verksamhet.

I ISO 14 031 ges förslag på hur arbetet med identifiering av miljöaspekter
kan underlättas samt exempel på tillvägagångssätt för att välja indikatorer
till redovisningen av miljöprestanda
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5.2  Rapportframställning

Ett kontinuerligt arbete med nyckeltal skapar rutiner för hur de skall tas
fram och hur informationen skall användas. Vad som är viktigt vid
presentation av nyckeltal är att de absoluta mätvärdena presenteras. Detta
görs framförallt av två orsaker; den första för att läsaren skall få en
uppfattning om vad nyckeltalen bygger på, den andra orsaken är  om
densamma vill göra egna nyckeltal baserade på de absoluta talen. I de flesta
miljöredovisningar samlas samtliga offentliga mätvärden i slutet. Här
passar det bra att sammanfatta alla de nyckeltal, som nämns i rapporten,
med värden och innehåll i täljare och nämnare (se exempel i tabell 4).

Tabell 4  Nyckeltalssammansättning

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare 1997 1998 Mål 1999

Utbyte Producerat skrot, dvs ej godkänt
gods samt ingjutsystem (ton)

gott gods  (ton) 50% 48% 55%

Användandet av
naturresurser

Tackjärn, nysand, stenkol (kg) gott gods  (ton) 450 500 420

Farligt avfall flytande flytande avfall (l) gott gods  (ton) 14 15 8

En annan metod är att presentera utfallet av  nyckeltalet mot uppsatta mål.
Fördelen med den här metoden är att resultatet kommenteras, nyckeltalet
får en bakgrund, samt vilka åtgärder som tas för att förbättra talets utfall.

Tabell 5  Presentation av nyckeltal

Miljömål Status Kommentar Målrelaterade
åtgärder/projekt

Resursanvändning Endast 50 % av
gjuteriavfallet får
gå till deponi

Utfallet för år 1998 blev 70 % av
avfallet gick till deponi p g a en
oväntad ökad produktion

ISO 14 001 kommer
att införas

Energiförbrukning 2 MWh per ton
gott gods

Energiförbrukningen per ton gott
gods för året blev 1,8 MWh

Värmeåtervinning av
kylvatten till ugnar

I de flesta fallen presenteras nyckeltalen med traditionella medel såsom
stapel- och cirkeldiagram. Cirkeldiagram används när ett förhållande skall
visas.
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Energiförbrukning fördelat på 
energislag

Olja 
4%

Fjärr-
väme
16%

El 
76%

Gasol
4%

Bild 12  Cirkeldiagrammet visar fördelningen av energiförbrukningen

De flesta miljörelaterade nyckeltal som används idag är uppbyggda efter en
modell där värdet från en miljöindikator sätts i förhållande till ett nyttomått
och på så sätt bildar en kvot. Ett nyttomått beskriver nyttan med
verksamheten, som exempel kan nämnas ton gott gods och omsättning.
Miljöindikatorn består av ett värde som till exempel kan beskriva mängd
använt material eller utsläpp av ett visst ämne.

En annan modell som används av vissa företag är att byta plats på
nyttomåttet och indikatorn. Fördelen med detta sättet är att en för miljön
fördelaktig åtgärd får en positiv utveckling, d v s kvoten ökar i värde.

1,0
100
10

===
Nyttomått

atorMiljöindikltalMiljönycke

10
10
100

===⋅
atorMiljöindik

NyttomåttnyckeltalInverterat

De två första modellerna visar hur ett värde kan presenteras på två olika
sätt.

Bild 13  Exempel på hur ett nyckeltal kan presenteras vid jämförelse med
målvärde
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Vid t ex redovisning av utsläpp av ett specifikt ämne kan värdet jämföras
mot  ämnets gränsvärde eller riktvärde. På detta sätt erhålls en snabb
överblick hur väl företaget uppfyller myndigheternas krav.

En kombination med utfallets och målvärdets värden under ett antal år visar
på hur väl företaget har kunnat uppfylla de uppsatta målen samt hur målen
har förändrats under tiden. Att målen skärps hela tiden visar att företaget
försöker genomföra ständiga förbättringar.

Bild 14  Nyckeltalet jämförs mot gränsvärdet. Y-stapeln visar det
procentuella förhållandet.

Bild 15  Kombinationsstapeln där utfalls- och målvärde presenteras i
absolut form
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5.2.1  Energiövervakningssystem

Ett antal gjuterier använder sig av energiövervakningssystem typ
Eldirigenten. Huvudsyftet med ett systemet är att styra sitt eluttag så att
effektuttaget ej överstiger det abonnerade uttaget.

För att klara av detta krävs det att information från elsystemet rapporteras
in från mätpunkter utlokaliserade vid ugnar, maskiner, ventilationssystem,
m m. Systemet kan bl a användas för att samla in data från olika sensorer
som kontinuerligt mäter stofthalt, temperatur, flödesmätning av luft och
vatten, filtertillstånd, tryckluftsförbrukning, m m. Fördelen med att samla
den här information på ett ställe är att framtagningen av nyckeltal
underlättas. De insamlade mätvärdena kan sedan länkas till olika
rapportmallar i t ex Excel. Vid förfrågan från en intressent kan lämplig
rapport skrivas ut genom en knapptryckning.

Det finns färdiga program på marknaden för att underlätta insamlingen av
data samt sammanställning av informationen i skräddarsydda rapporter,
framtagna efter de behov som föreligger.  Genom att använda sig av sådana
program underlättas miljökommunikationen.
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6  ISO 14 031

ISO 14 031 är en vägledning för utvärdering av miljöprestanda. Standarden
ingår i miljöledningssystemet ISO 14 001. Syftet med 14 031 är att
underlätta arbetet med indikatorer (nyckeltal) och användandet av dessa.
Genom att arbeta med indikatorer ökas förståelsen för viktiga miljöaspekter
inom företaget. För företag som redan har ett miljöledningssystem tas
kriterier fram från gällande miljöpolicy, samt övergripande och detaljerande
mål. De företag som ej har något miljöledningssystem kan utarbeta dessa
kriterierna med hjälp av ISO 14 031. Arbetet med standarden sker i fyra
steg.

Bild 16 ISO 14 031:s 4-stegsmodell

6.1  Steg 1: Planera

I det första steget väljs de indikatorer ut som skall ge en bild av företagets
miljöprestanda. Valet av dessa skall baseras på de miljöaspekter som
uppkommer p g a företagets verksamhet, uppsatta kriterier samt krav från
intressenter. Exempel på intressenter är:

-  anställda -  aktieägare
-  ledning -  kunder och leverantörer
-  banker och försäkringsbolag -  myndigheter
-  massmedia -  universitet och högskolor
-  allmänhet

De indikatorer som tas fram skall vara relevanta och lätta att förstå. De bör
beskriva företagets sysselsättning samt dess storlek.

PLANERAÅTGÄRDA

FÖLJA UPP GENOMFÖRA
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I standarden beskrivs tre olika typer av indikatorer nämligen indikatorer för
ledningsprestanda (Management Perfomance Indicators, MPI), indikatorer
för produktionsprestanda (Operational Performance Indicators, OPI) samt
indikatorer för tillståndet i miljön (Environmental Condition Indicators,
ECI). Nedanstående tabell ger förslag på ovanstående indikatorer.

Tabell 6  De tre indikatortyperna som beskrivs i ISO 14 031

MPI:s OPI:s ECI:s

Antalet uppnådda mål Totalt utsläpp av olika ämnen till luft. Koncentration av specifika
föroreningar i mark, flora och fauna

Antalet anställda som är
miljöutbildade

Mängd flytande, fast och farligt avfall Bulleremissioner

I ISO 14 031 ges fem förslag på hur data kan sammanställas och
presenteras vid en utvärdering av miljöprestandan.

1. direkta mått
(utsläppsmängder per år)

2. relativt mått
(utsläppsmängder per mängd producerad enhet)

3. indexerande mått
(utsläpp under året som procent av ett visst basår)

4. aggregerande mått
(totalt utsläpp av ett ämne för samtliga anläggningar)

5. viktande mått
(sammanslagna index för miljöpåverkan, miljörisk, etc)

6.2  Steg 2: Genomföra

Rutinerna för datainsamlingen bör likna de gällande för kvalitetsstyrning
och kvalitetssäkring. För att säkerställa trovärdigheten skall fungerande
rutiner för identifiering och arkivering utarbetas. Källor där information och
data kan inhämtas ifrån kan vara:

-  mätning och övervakning -  intervjuer
-  miljörapportering -  inventeringar och produktions-

    rapporter
-  årsredovisning -  leverantörer och entreprenörer
-  kunder -  branschföreningar

All data skall genomgå en analys innan den kan användas som indikatorer. I
analysen ingår det att göra bedömningar om informationens kvalitet,
tillförlitlighet, lämplighet och fullständighet. Informationen jämförs sedan
mot uppsatta kriterier i syfte att indikera utvecklingen av företagets
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miljöprestanda. När detta är klart sammanfattas all information för intern
och extern kommunikation.

6.3  Steg 3 och 4: Följa upp och åtgärda

Enligt 14 001 skall ständiga förbättringar eftersträvas. Konsekvenserna av
detta innebär att ledningen måste följa upp de indikatorerna som används.
Frågor de måste ställa sig är om indikatorerna ger tillräcklig information
och om den är lämplig och relevant för syftet, sker insamlingen av
informationen på det effektivaste och snabbaste sättet?

Har brister upptäckts under uppföljningen skall dessa åtgärdas. Beroende på
vilka brister som har uppkommit kan de åtgärdas antingen genom att höja
datakvaliteten, eller att öka förmågan att analysera och utvärdera. Ibland
kan det vara tvunget att ta fram nya nyckeltal som bättre beskriver
företagets miljöprestanda.

Bild 17  Flödesschema vid framtagning av indikatorer för
miljöprestanda. Källa: ISO 14 031.
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7  GJUTERIERNAS SYN

För att bättre förstå vad gjuterierna ville ha och vilka svårigheter de hade
stött på gjordes en förfrågning. Tre frågor ställdes och en sammanställning
av  svaren presenteras nedan.

1. Hur tas de miljörelaterade nyckeltalen fram på Ert företag?

-Utifrån de övergripande mål och riktlinjer som är framtagna efter
företagets miljöpolicy och en inledande miljöutredning
De övergripande riktlinjerna skall visa var åtgärder skall ske, och
genom miljöutredningen skall rätt saker prioriteras som är specifika för
gjuteriet.
Det är viktigt med långt nedbrutna och kommunicerade mål för att öka
engagemanget och förståelsen för miljöarbetet på avdelningsnivå.
- Utifrån de målsättningar som finns för miljö, säkerhet och hälsa samt
från ägarnas krav

2. Vilka problem har Ni stött på vid framtagning och slutlig användning
av nyckeltalen?
- Det har varit svårt att bedöma rimligheten för vissa mål.
Detta kan undvikas genom att ha klara instruktioner vid
avvikelserapportering.
- Nedbrytning av företagsövergripande nyckeltal till avdelningsnivå
- Vilka produktionstal som skall användas för en relevant relation
(smält järn, utlastad vikt, ekonomisk omsättning, förädlingsvärde)

3. Vilka nyckeltal eller inom vilka områden är Ni intresserade av att göra
en jämförelse mot andra liknande gjuterier (i form av t ex
branschindex)?

- Miljöutbildning - Arbetsmiljöfrågor

- Stoftutsläpp - Energiförbrukning

- Aminanvändning - Ugnsjämförelse

- Verkningsgrad - Vattenförbrukning

- Lukter från reningsanläggningen - Tillbud och olyckor inom miljöområdet

- Gjuteriavfall
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8  EXEMPEL PÅ NYCKELTAL

I bilaga 2 ges exempel på miljörelaterade nyckeltal som gjuterier kan
använda sig av. De är uppdelade i grupper efter en modell från ISO 14031.

IVF har gjort en sammanställning av företagens miljöpåverkan och delat in
denna branschvist. Sammanställningen presenteras i normerad form vilket
innebär att nyckeltalen jämförs mot ett genomsnittstal för hela Sverige (se
tabell 7). En sådan matris är tänkt att användas av flera intressenter. En
branschorganisation kan använda matrisen till att identifiera vilka områden
som skall prioriteras i miljöarbetet. Företagen får möjlighet att jämföra sig
mot hela branschen samt att data erhålls för vad som kan vara aktuellt att
koncentrera sig på i sin miljöredovisning. Andra intressenter har stor nytta
av en sådan matris då både kunskap och tid saknas för att sätta sig in i varje
bransch miljöpåverkan. Dessa kan till exempel vara myndigheter,
kommuner, skolor, konsumenter och miljöorganisationer. Nackdelen med
en sådan här matris är att mätnoggrannheten är mycket låg (±45-90%).
Därför skall de ej tolkas alltför exakt. Tanken är att matrisen skall användas
för att urskönja trender inom branschen. Ju mer arbete som läggs ner på
miljöredovisningen desto bättre blir denna. Detta kommer i sin tur att
medföra att mätmetoderna och måtten kommer att förbättras, vilket leder
till att mätnoggrannheten ökar.

Tabell 7  Branschvis indelning av de svenska företagens miljöpåverkan
framtaget av IVF

Bransch Klimat Försur-
ning

Över-
gödning

Marknära
ozon

Avfall
övrigt

Avfall
farligt

Energi Transport

Jordbruk 12 20 30 5 ** ** 2 0,4

Gruvor 2 5 3 4 200 2 2 **

Järn och
stål

9 3 1,2 1,5 3 30 7 17

Verkstads-
industri

0,4 0,07 0,06 0,3 0,1 3 0,2 0,2

Hela
näringslivet

1 1 1 1 1 1 1 1
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En liknande matris är tänkbar att användas i syfte att jämföra de olika
kategorierna av gjuterier (se tabell 8). Där delas gjuterierna in i kategorier
som pressgjuteri, metallgjuteri, stålgjuteri samt järngjuteri. Ett
genomsnittsvärde tas för hela gjuteribranschen, som kategorierna sedan
jämförs mot.

Tabell 8  Exempel på indelning av gjuterier samt deras miljöpåverkan

Kategori Energi Luft
emissioner

Avfall
farligt

Avfall
övrigt

Järngjuteri

Stålgjuteri

Metallgjuteri

Pressgjuteri

Gjuteriindex 1 1 1 1
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Energiförbrukning
Total energiförbrukning

/ 
ton gott gods

Typ av material

Återvunnen energi
/

total energiförbrukning

Smältenergi
/

ton gott gods
(ev smält gods)

Mängd energi 
/

Energislag

Uppvärmning av 
vatten från återvunnen 

energi

Återvunnen energi
från sanden 

Återvunnen 
smältenergi

Återvunnen energi
från ventilations-

luften

Förbrukning av
tryckluft

Typ av ugn

Uppvärmnings-
energi

Uppvärmning av 
tilluft från återvunnen 

energi

Vatten

Luft

Ålder

Infodring

Energislag

Unyttjandegrad 
Storleken på

läckaget

Energiförbrukning
Ventilation

Mängd ventilerad
luft

Ventilationsutrustning

Ugnstyp

Smält material
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Kassations-
grad

Godkänt materiaL
(ton)

Antal sålda 
produkter

Spån

Kasserade
produkter

Ingjutssystem

Producerat skrot
(ton)

Materialutnyttjande-
grad
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Sandförbrukning

Återvinningsgrad

Mängd
gott gods

Återvunnen 
råsand

Total 
förbrukning

Sandåtgång 

Årsförbrukning Formtyp

Form-
massa

Antal levererade
produkter

Kassations-
grad
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Modell

Övergripande
 nyckeltal

Nedbrytning av 
huvudnyckeltal

Gruppnamn

Huvudnyckeltal

Sub-
nyckeltal 2

Sub-
nyckeltal 11

Sub-
nyckeltal 1

Inverkande 
faktor 3A

Inverkande 
faktor 3B

Faktorer som påverkar 
utvecklingen av nyckeltalen

Huvudnyckeltal

Sub-
nyckeltal 21

Sub-
nyckeltal 3

Inverkande 
faktor 3C

Sub-
nyckeltal 22

Inverkande 
faktor 11A

Inverkande 
faktor 21A

Inverkande 
faktor 21B, 22A

Inverkande 
faktor 22B



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN BILAGA 237

BILAGA 2  Exempel på miljörelaterade nyckeltal

Drift och produktion
Material

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Utbyte Producerat skrot,
dvs ej godkänt gods
samt ingjutsystem
(ton)

gott gods (ton)

Produkter

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Kassationsgrad Antal defekta
detaljer (st)

Antal tillverkade detaljer
(st)

Resurser och energi

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Användandet av
naturresurser

Tackjärn, nysand,
stenkol (kg)

Smält metall (ton) 460

Sandförbrukning

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Råsands-
förbrukning

Mängd inköpt
råsand per år (ton)

Mängden godkänt material
(ton)

0,6

Sand/järn
förhållandet

Mängd sand (ton) Mängd järn (ton)

Kärnåtgång Kärnor (kg) Gott gods (ton)

Nysandsåtgång Nysand (kg) Gott gods (ton)
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Vattenförbrukning

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Vattenförbrukning Mängd vatten (m3) Gott gods (ton) 8

Vattenförbrukning
(dricksvatten)

Mängd vatten från
kommunal
vattenledning

Målvärde

Återanvändnings-
grad (vatten)

Mängd återanvänt
vatten i olika
processer

Total förbrukning

Energiförbrukning

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Energiförbrukning
(gott gods)

Total Energi
(MWh)

Gott gods (ton) 2,6

Energiförbrukning
(smält metall)

Total Energi
(MWh)

Smält metall (ton) 0,64

Fördelning av
energiförbrukning
(gott gods)

Mängd energi per
energislag

Gott gods (ton)

Energislagens andel
av energi-
förbrukning

Mängd energi per
energislag (MWh)

Total Energi (MWh)

Återvinningsgrad
(el)

Återvunnen energi
(värme) (kWh)

Total inmatad energi
(kWh)

78 %

Smältenergi per
ugnstyp

Energiåtgång för
smältning per
ugnstyp (kWh)

Total energiåtgång för
smältning (kWh)

Smältenergi per
materialsort

Energiåtgång för
smältning per
materialsort (kWh)

Total energiåtgång för
smältning (kWh)

Smältenergi (smält) Total energiåtgång
för smältning
(kWh)

Mängd smält metall (ton)

Smältenergi
(godkänt)

Total energiåtgång
för smältning
(kWh)

Gott gods (ton)
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Återvunnen energi
från ugnar

Återvunnen energi
(kWh)

Mängd smält energi (ton)

Läckage av
tryckluft

Förbrukning av
tryckluft vid
viloläge (m3)

Förbrukning av tryckluft
vid normal drift (m3)

Energibesparing
(vatten)

Mängd varmvatten
(l)

Återvunnen energi (kWh)

Energibesparing
(ventilation)

Mängd tilluft (m3) Återvunnen energi (kWh)

Energieffektivitet
(pressgjutnings-
maskin)

Uppmätt
energiförbrukning
(kWh)

Mängd gjuten metall (ton)

Lokal Uppvärmnings-
energi (kWh)

Uppvärmd yta (m2) 300

Uppvärmnings-
fördelning

Mängd energi från
en värmekälla
ex: fjärrvärme,
oljepanna,
värmeväxlare

Total värmeenergi

Kemikalier

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Antal förbrukade
kemikalier från
OBS-listan

Antal per år

Mängd miljöfarliga
kemikalier

förbrukad mängd
kemikalier på OBS-
listan

Gott gods (ton)

Förbrukad mängd
kemikalier

Mängd av en
specifik kemikalie
(kg)

Total mängd per år (kg)

Kemikalie-
användning vid
kärnframställning

Kemikalietillsats
(kg)

Kärnmängd (kg)

Förbrukad mängd
kemikalie vid form-
och kärn-
tillverkning

Mängd av en
specifik kemikalie
(kg)
ex: xylen,
icocyanat, epoxi,
amin

Mängd form- och
kärnsand (kg)
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Arbetsmiljö

Internt

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

kristallin
kiseldioxid
(AFS1997:5)
(AFS 1992:16)

Mängd kristallin
kiseldioxid/kg
damm

Gränsvärde för kristallin
kiseldioxid/kg damm

Kristoballit Mängd kristoballit
/kg damm

Gränsvärde för kristoballit
/kg damm

Tridimit Mängd tridimit /kg
damm

Gränsvärde för tridimit /kg
damm

Buller Antal gånger som
buller takvärdet
överskrids (st)

Totalt arbetade timmar (h)

H-värde
Arbetsolyckor

Antal olyckor och
tillbud

1 milj arbetade timmar 30

Externt

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Luktande utsläpp Antal anmälningar

(st)

Tidsenhet (år)

Bulleranmälningar Antal anmälningar

(st)

Tidsenhet (år)
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Avfall

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Avfall Total mängd avfall
(kg)

Gott gods (ton)

Övrigt avfall Papper, emballage,
(kg)

Gott gods (ton) 80

Farligt flytande
avfall

Volym spilloljor,
färger, emulsioner
m.fl (l)

Gott gods (ton) 10

Farligt fast avfall Avfall som
filterdamm, slagg
och ämnen från
skrubbers (kg)

Gott gods (ton) 2

Gjuteriavfall Sand, överbliven
metall, …(kg)

Gott gods (ton) 340

Återanvändnings-
grad (avfall)

Mängd avfall som
återanvänds (kg) Total mängd avfall (kg) 70 %

Avfallskostnad Kostnad för
omhändertagandet
av avfallet (sek)

Gott gods (ton)
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Utsläpp – luft

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

VOC utsläpp
(totalt)

Mängd VOC
utsläpp totalt (kg)

Gott gods (ton) 1

VOC utsläpp
(kärnmakeri)

Mängd VOC
utsläpp från
kärnmakeri (kg)

Gott gods (ton)

VOC utsläpp
(Ytbehandling)

Mängd VOC
utsläpp från
ytbehandlings-
process eller
målning (kg)

Gott gods (ton)

Miljöindex Halter av ett antal
luftföroreningar
(kg)

Gott gods (ton)

Utsläpp av ett
specifikt ämne

Aktuell mängd av
det specifika ämnet
ex: NOX, CO2, SO2,
bensen, toluen,
xylen

Gränsvärdet för det
specifika ämnet

Aminutsläpp Mängd amin (mg) Volymenhet (Nm3) 2,5

SO2 utsläpp Mängd SO2 (kg) Mängd kärnor (ton) 0,3

Oljedimma Mängd oljedimma
(mg)

Volymenhet (Nm3) 5

Stoftutsläpp Mängd stoft (kg) Mängd smält metall (ton)

Stoftutsläpp från
anläggning

Mängd stoft (mg) Volymenhet (Nm3) 10 –20

Stoftutsläpp från
ugnar

Mängd stoft (kg) Mängd smält metall (ton) 0,1

Stoftutsläpp per
schaktugn Mängd stoft (kg) Mängd smält metall (ton) 0,075

Ventilations-
kapacitet

Omsättning av luft Tidsenhet (h)
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Utsläpp – vatten och mark

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Utsläpp av ett ämne
till mark

Mängd (mg)
ex: BOD, COD

Mängd torrsubstans (Ts)
(kg Ts)

Utsläpp av fasta
ämnen

Mängd fasta ämnen
(mg)

Volym vatten (l)

Utsläpp av
mineralolja

Mängd mineralolja
(mg)

Volym vatten (l) 50

Utsläpp av olja till
recipient

Mängd mineralolja
(mg)

Volym vatten (l), mätning
gjord vid närliggande
vattendrag

5

Utsläpp av
främmande ämnen i
avloppsvattnet

Mängd främmande
ämne (g)

Tidsenhet (dygn)

Utsläpp av
tungmetaller

mängd tungmetaller
(kg)
 ex: Pb, Cu, Cr, Cd,
Ni, Zn,

Gott gods (ton)



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN BILAGA 244

Byggnader, utrustning och transporter

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Transport-
effektivitet

bränsleförbrukning
från transporterna
(m3)

Gott gods (ton)

Fyllnadsgrad
(transport)

Använt last
utrymme (m3)

Totalt lastutrymme (m3) 50-70%

Ugnseffektiviteten Mängd smält metall
minus slagg och
reningsmedel (ton)

Mängd smält metall (ton)

Medel-
verkningsgrad för
värmeväxlare

Verkningsgrad Tidsperiod

Organisation och ledningssystem

Införande av policy och program

Nyckeltalsnamn Täljare Nämnare Värde

Miljöutbildning antal utbildnings-
timmar i miljö-
frågor (ex EHS-
utbildning) (h)

Antalet anställda (st) 4

Andel
miljöutbildade

Antalet miljö-
utbildad personal

Totalt antal anställda 70%

Förslagsverksamhet Antal miljö-
förbättringsförslag
(st)

Antalet anställda (st)
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BILAGA 3   RIKTLINJER FRÅN GRI

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell organisation som tar
fram riktlinjer för hur miljödata kan presenteras på. Följande riktlinjer ger de
för att öka trovärdigheten på miljöredovisning, vilken då även innefattar
miljörelaterade nyckeltal;

• Relevans

• Tillförlitlighet

• Förståelsegrad

• Jämförbarhet

• Tidsintervall

• Verifierbarhet

Relevans

Det är viktigt att informationen som ligger som underlag för beslut är relevant.
Är informationen ej relevant för intressenterna är den ej heller relevant för
beslutsfattarna. Enklaste sättet att ta fram relevant data är att fråga
intressenterna vilken form av information som de skulle vilja se.

Tillförlitlighet

För att användare skall kunna lita på den fakta som nyckeltalen redovisar
måste de vara tillförlitliga. Den här tillförlitligheten uppnås genom att ta
hänsyn till följande kännetecken.

Giltig beskrivning

Den här punkten berör främst teknisk data. Framtagningen och beskrivningen
av denna varierar mellan olika företag. Detta försvårar för användaren när
denna skall tolka informationen av t ex emissionsutsläppen. Här gäller det att
försöka hitta en gemensam väg hur information av teknisk karaktär skall mätas
och bedömas.

Substans

För att erhålla substans i informationen skall även sociala, ekonomiska och
miljörelaterad fakta tas med i syfte att öka förståelsen. För att öka substansen
skall bakgrundsfakta i form av antaganden, avgränsningar som beräkningen
gjorts på samt vilka samband som modellen beskriver, tas med. Det viktigt att
talet jämförs med föregående resultat, målvärde och eventuellt ett
branschindex för att användaren kunna dra några slutsatser från det. Genom att
sätta en parameter i förhållande till en annan parametet erhålls mer substans i
nyckeltalet.
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Neutralitet

En hållbar rapport är inte neutral om informationen i den väljs ut, utelämnas
eller presenteras i syfte för att påverka ett beslut. Exempel på detta kan vara
ofullständiga grafer och utlämnanden av information som är kontroversiell
eller känslig för företaget. Genom att använda sig av korrekt information
undviker man framtida anklagelser om att ha undanhållit information för
intressenterna.

Fullständighet

Det är viktigt att försöka ta med alla frågor och ämnen som berör miljö. Det
här detektivarbetet underlättas genom att hämta inspiration från andra
miljöredovisningar och fakta från olika standarder (ISO 14031). Rapporter
som innehåller för få viktiga frågeställningar bedöms ofta vara ofullständiga.

Försiktighet

Vid all rapportering av miljö och ekonomisk karaktär är osäkerhet en stor
faktor. Rätt nivå av försiktighet försäkrar att:

• Ingen bagatellisering av miljö och finansiella risker sker.

• Osäkra finansiella resultat och resultat från miljösatsningar ej rapporteras i
ett för tidigt skede

Förståelsegrad

Hur väl läsaren förstår en rapport är en grundläggande punkt vid framtagning
av miljöredovisning. På grund av att det är svårt att avgöra på vilken
kunskapsnivå en läsare av en miljörapport befinner sig är det viktigt att ej ta
med alltför tekniska termer. Om de måste tas med skall de förklaras. En
målgruppsanalys underlättar framtagningen av förstålig information.

Jämförbarhet

Tanken med nyckeltal är att det skall kunna användas i syfte för att göra
jämförelser både inom och utanför ett företag. Frågeställningar kan vara hur
ser trenderna ut, hur ligger vi till gentemot föregående år samt mot andra
företag. Svårigheterna ligger dock i att göra jämförbarheter mellan olika
företag. Även om de har sin verksamhet i samma bransch kan små skillnader i
produktmix, processer och läge få stora konsekvenser på mätresultaten.

Tidsintervall

Hur ofta skall miljöarbetet rapporteras. Problemet är att en ekologisk cykel
inte alltid sammanfaller med en ekonomisk cykel. Är den ekologiska cykeln
för kort kan det vara svårt att utläsa om förbättringar har skett. Därför är det
viktigt att förklara varför man har valt en viss rapporteringsfrekvens.
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Verifierbarhet

Hur väl går det att kontrollera miljöuppgifterna. Utvecklingen av tekniken för
att rapportera miljöarbete går mot en ökning av objektiv och kontrollerbar
mängd av data. Frågan är hur data som varken är objektiv eller som kan
kvantifieras i fysikaliska termer skall kunna verifieras.




