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Sammanfattning 

Utifrån ökade krav i samhället har det idag blivit allt viktigare för företag att jobba 
med sin miljöpåverkan. Ett sätt att göra detta kan vara att införa ett miljöledningssy-
stem i den egna verksamheten. Det handlar här om att skapa ett styrsystem som genom 
dokument ska förmå integrera det tänkta miljöarbetet bland medarbetarna i organisa-
tionen, ett system där målet är att jobba med ständiga förbättringar. Tyréns är ett kon-
sultföretag inom samhällsbyggnadssektorn som har ett miljöledningssystem certifierat 
enligt ISO 14001. På företaget arbetar man med ledningssystemet i alla de olika pro-
jekt som företagets konsulter utför. Syftet med denna studie är att visa hur miljöled-
ningssystemet som idé fungerar i praktisk tillämpning hos Tyréns. Vidare är syftet 
också att åskådliggöra vilken betydelse dokumentstyrning har för konsulternas vardag-
liga arbete med miljö.  
 
Projektet har utförts som en kvalitativ fallstudie och med utgångspunkt i ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv. Eftersom jag ser verkligheten som bestående av sociala kon-
struktioner kan jag inte här leta efter en enda ”sanning” utan måste istället tolka det 
som konsulterna berättar för mig utifrån den personliga analys jag förmår göra.  
 
Jag hittar fem grundläggande teman ur vad jag upplever de intervjuade konsulterna 
anser viktigt för att miljöarbetet ska fungera i Tyréns verksamhet. Dessa fem teman är: 
”Miljö behöver vara en del av vardagen!”, ”Miljö får inte vara för krångligt!”, ”Miljö 
är levande!”, ”Man behöver veta att något är fel – inte exakt vad man ska göra åt det!” 
och ”Miljö berör alla!”.   
 
Viljan att integrera miljöledningssystemet finns hos företaget, men det verkliga infö-
randet kan bli problematiskt just eftersom det gäller att få alla individer med olika 
förutsättningar att bli intresserade av och verkligen förstå systemet.  
 
Jag upplever att konsulterna tycker att saker som har med miljö att göra kan vara 
ganska komplexa. För att miljöarbetet ska smälta in naturligt i vardagen är en förut-
sättning att det finns tid och kunskap om hur man ska göra och att det ska vara lätt att 
förstå hur miljö hänger ihop med det egna projektet, för annars finns risken att man 
struntar i det. Styrning bara genom dokument upplevs svårt och vikten av den infor-
mella kommunikationen poängteras, samtidigt som många konsulter också pratar om 
regelbunden utbildning som någonting grundläggande för att miljöledningssystemet 
ska fungera.  
 
 
 

 

 



  

   

Abstract 
The increasing demands of society have led to a growing awareness among companies 
to emphasize their influence on the environment. One way of doing this is by intro-
ducing an environmental management system into the business. It is all about creating 
a control system that, by documents, is supposed to integrate the environmental work 
of the company among its own personnel. The target is to achieve continual improve-
ment. Tyréns is an enterprise of technical consulting that has an environmental system 
certified by ISO 14001. The aim of this study is to illustrate how the environmental 
management system, as an idea, works out in its application at Tyréns. I will also 
show what importance document control has for the consultants’ environmental work. 
 
The project has been made as a qualitative case study as seen from a social construc-
tivistic perspective. I see reality consisting of social constructions and therefore it is 
impossible for me trying to find one “truth”. Instead I have to interpret the information 
given to me by the consultants.  
  
I have found five basic themes that I believe the interviewed people find important for 
their environmental work at Tyréns. These five themes are: “Environmental work has 
to be a part of the every day activities!”, “Environmental work can not be too compli-
cated!”, “Environmental work is dynamic!”, “You have to know that something is 
wrong – not necessarily what to do about it!” and “Environmental work concerns eve-
ryone!”. 
 
The will to integrate the environmental management system does exist at the com-
pany, but the true implementation can become problematical since you have to get all 
the individuals with different prerequisitions to be interested in, and truly understand 
the system.  
 
I feel the consultants experience the environmental matters as rather complex. An 
important condition for the environmental work really being able to blend in is that 
there is enough time and knowledge for it. It must also be easy to understand how 
environmental issues connect with the consultant’s own project; otherwise there is a 
risk that the person doesn’t care about it. Controlling only by documents is thought to 
be hard and the importance of the informal communication is being emphasized. 
Many of the consultants also talk about regular education as something fundamental if 
the environmental management system is to work out properly.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människans förhållande till naturen började förändras under 1960-talet då vi blev 
medvetna om att vi lever i en värld med stora miljöproblem. De uppmärksammade 
problemen handlade på den tiden framför allt om de konkreta föroreningar som påver-
kar djuren och naturen runt omkring oss, berättar Lidskog et al (1997:15-17). Under 
åren som gått sedan dess har problematikens karaktär förändrats från att vara lokal och 
avgränsad till att handla om alltmer abstrakta miljöhot och risker. Miljöproblemen 
som uppmärksammas idag har mycket att göra med vad som prognostiseras av forska-
re och vad som alltså möjligen kan komma att ske i framtiden – inte hur naturen runt 
omkring oss ser ut just nu. Miljöfrågorna har kommit att handla om samhället, menar 
Lidskog et al (1997:32), och jag håller med – det är samhället som orsakar miljöpro-
blemen, det är här vi skapar kunskap om dessa frågor och det är också här som kraven 
uppstår på att miljöstörande verksamheter måste förändras.  
 
Allt eftersom miljödebatten i samhället blev större och större ställdes också högre 
anspråk på näringslivet att ta ansvar för sin miljöpåverkan. I början av 1990-talet an-
slöt sig många företag till åtagandet att sträva mot en hållbar utveckling, berättar Terr-
vik (2001:2). Kraven kom från många olika aktörer så som miljöorganisationer, före-
tagens kunder, anställda, ägare och en från staten hårdare miljölagstiftning. Terrvik 
menar (2001:3) att många olika författare framhåller att näringslivet har en mycket 
central roll när det gäller att nå en hållbar samhällsutveckling. Hon säger att det är 
företagen som är den främsta motorn i den ekonomiska utvecklingen och att här finns 
finansiella resurser, teknisk kunskap och stor kapacitet att verkligen implementera de 
lösningar man kommer fram till.  
 
Ett företag som väljer att jobba med miljö kan göra detta genom att införa ett miljö-
ledningssystem i sin verksamhet. Ett miljöledningssystem är en intern arbetsmetod för 
att systematisera en organisations miljöarbete, säger Axelsson och Marcus (i Aava 
Hedlund, 2001:131). Det handlar om att man ska betrakta verksamheten i ett helhets-
perspektiv och jobba med ett målinriktat miljöarbete utifrån en given struktur. Ett sätt 
att arbeta med miljöledning kan vara att följa ISO 14001s riktlinjer. ISO 14001 är en 
internationell standard som syftar till (Piper et al, 2001:23): 
 

”(---) att hjälpa företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett 

strukturerat och systematiskt miljöarbete för att kontinuerligt förbättra sin 

miljöprestanda.” 

 
ISO 14001 handlar mycket om att jobba i en kontinuerlig process med ständiga för-
bättringar, berättar Piper et al (2001:23), den som använder sig av systemet arbetar 
med att planera, att genomföra, att följa upp och att förbättra sitt miljöarbete. Ett bety-
dande syfte med ett miljöledningssystem är att man ska förmå bedriva ett både förut-
seende och förebyggande arbete som vidare resulterar i en rationell, kostnadseffektiv 
och gradvis mindre miljöbelastande verksamhet, säger Piper et al (2001:23). 
 
Tyréns är ett tekniskt konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn som har ett miljö-
ledningssystem certifierat enligt ISO 14001. I all sin verksamhet, såväl internt som i 
de uppdrag man utför, arbetar företaget systematiskt med miljöfrågor och vill aktivt 
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i natur och samhälle. Företaget har varit 
miljöcertifierat sedan 2003. (Tyréns, 2006a) 
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1.2 Problem 
Det kan vara lätt att sätta upp fina mål och på papper formulera hur man vill jobba 
inom ett företag, men ofta ser verkligheten ganska annorlunda ut mot hur det är tänkt 
från början. Ekman (2003:73) säger att det är ganska svårt att styra beteende med tex-
ter och jag tror att alla vi som någon gång varit ute i organisationer och jobbat kan 
hålla med till stor del. Det är inte alltid man helt och hållet följer de rutiner som någon 
chef långt där uppe har skickat ner till medarbetarna ”på golvet”, och även om man 
många gånger skulle vilja göra som det är tänkt så kan det faktiskt vara omöjligt att av 
olika anledningar. Brist på tid och resurser, tolkningssvårigheter, otillräcklig informa-
tion, arbetsgrupper som inte fungerar som de ska – ja svårigheterna är många!  
 
Tyréns har ett miljöledningssystem som ska styra människorna i verksamheten med 
hjälp av dokument. Något säger mig att här kan det uppstå vissa problem mellan hur 
systemet är tänkt att se ut och hur det verkligen upplevs av konsulterna på företaget. 
Jag fick i uppdrag av Tyréns att titta just på hur konsulterna tycker att miljölednings-
systemet verkligen fungerar och hur man kan kanske skulle kunna förbättra det.  
 
Jag kommer därför att här utföra en studie kring vad människorna som är tänkta att 
jobba med miljöledningssystemet tycker om det och hur det ur deras perspektiv upp-
levs att arbeta enligt just ISO 14001. 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Studiens syfte är att visa hur miljöledningssystemet ISO 14001 som idé fungerar i 
praktisk tillämpning hos ett konsultföretag. Vidare är syftet också att åskådliggöra 
vilken betydelse dokumentstyrning har för konsulternas vardagliga arbete med miljö.  
 
Det fallföretag jag har valt att studera är Tyréns, ett tekniskt konsultföretag inom sam-
hällsbyggnadssektorn. Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett system som inom före-
taget har lett till utformande av styrande dokument i form av ”Tyréns ledningssystem 
för kvalitet och miljö” – Verksamhetssystemet. ISO 14001 är dock en av två delar i 
Verksamhetssystemet, där också ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 ingår. 
Mitt huvudsakliga fokus i denna studie berör främst de bitar som tillhör miljöledning, 
och därmed ISO 14001, även om det inte helt och klart går att separera de två delarna 
från varandra. 
 
Jag har avgränsat mig till att belysa konsulternas upplevda roll i företagets miljöled-
ningsarbete och gör ett försök till att tolka hur konsulterna tycker att det fungerar att 
arbeta med dokumentstyrt miljöarbete i sin vardag. Utifrån detta vill jag också illustre-
ra hur det kan vara möjligt att utveckla miljöledningsarbetet hos Tyréns.  
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2 Presentation av företaget – Tyréns AB 

2.1 Vision, affärsidé och organisation 
Tyréns arbetar som konsulter inom samhällsbyggnadssektorn, främst inom de två af-
färsområdena infrastruktur samt bygg- och fastigheter. Företaget har ca 600 medarbe-
tare och finns på ett 15-tal orter spritt över hela Sverige. Tyréns vision är ”att vara 
konsultföretaget som sammanfogar hög teknisk kompetens med humanistisk insikt” 
utifrån en upplevd övertygelse om att morgondagens samhällsbyggande kommer att 
grunda sig i kvalitet, rationalitet, ekonomi, miljöhänsyn och humanism. (Tyréns AB, 
2006a) Företaget har funnits sedan 1940-talet och ägs av Sven Tyréns stiftelse. (Ty-
réns AB, 2006b) Den affärsidé som driver Tyréns verksamhet är som följer: 
 

”Tyréns är kvalificerade konsulter inom samhällsbyggnadssektorn” 

 
Tyréns består av affärsområdena Byggprojektering, Infrastruktur och IT samt dotter-
bolagen Tyréns Temaplan AB och Prefabutveckling i Norden AB. En bild över före-
tagets eget organisationsschema visas i Figur 1. 
 
 

 
 

Figur 1, Organisationsschema Tyréns AB, (Tyréns AB, 2006c) 

 
 

2.2 Kvalitets- och miljöarbete 
Organisationen har ett övergripande ledningssystem, ”Tyréns ledningssystem för kva-
litet och miljö”, som också kort och gott kallas för Verksamhetssystemet. Systemet 
överensstämmer med kraven i standarderna ISO 9001 (för kvalitetsledning) och ISO 
14001 (för miljöledning) och är certifierat enligt båda dessa sedan 2003. Tyréns menar 
att den främsta anledningen till att dessa system infördes var att man ska förmå säker-
ställa att beställarnas krav uppfylls och därmed nå en ökad kundtillfredsställelse. I 
Verksamhetssystemet ställs krav på hur uppdrag mot kund ska genomföras och de 
dokument som tillhör systemet ska finnas utlagda på Tyréns intranät, Tyrnet, så att 
alla medarbetare i organisationen ska kunna ta del av dessa. (Tyréns AB, 2006a) 
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Tyréns kvalitets- och miljöpolicy lyder (Tyréns AB, 2006a): 
 

“Tyréns ska som tekniska konsulter inom samhällsbyggnadssektorn, på af-

färsmässiga villkor, tillhandahålla produkter och tjänster som motsvarar 

uppdragsgivarens krav och förväntningar. 
 

Vidare ska Tyréns i sin verksamhet aktivt medverka till en långsiktigt hållbar 

utveckling i samhället och att begränsa och förebygga föroreningar och an-

nan negativ miljöpåverkan. Verksamhetens mål ska årligen utvärderas och 

revideras. Medarbetarnas kompetens och utbildning i kvalitets- och miljöfrå-

gor är väsentlig för att målen ska uppnås. 

 

Tyréns kvalitets- och miljöarbete är under ständig förbättring. All verksamhet 

ska bedrivas enligt gällande lagar och myndighetskrav.” 

 
Företaget har valt att sträcka sitt miljöledningsarbete direkt ut till kund i de uppdrag 
man utför. Ett alternativ till att arbeta på detta sätt hade kunnat vara att bara applicera 
miljöledningssystemet på Tyréns egen verksamhet, d.v.s. i själva arbetet som rådgi-
vande konsulter, men här ser man det som att dessa aktiviteter inte innebär någon stor 
eller egentlig påverkan på miljön. Därför har Tyréns istället lagt upp Verksamhetssy-
stemet kring hur det arbete konsulten utför hos kunden kan tänkas påverka miljön i det 
längre perspektivet. Man vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom bl.a. 
val av material och tekniska lösningar i projekteringen. (Bengtsson, 2006)  
 
I alla anbud som lämnas till beställarna preciseras uppdragets omfattning, kvalitets- 
och miljöstyrning, tids- och kostnadsramar samt hur man organisatoriskt kommer att 
utföra uppdraget. (Tyréns AB, 2006a) Den uppdragsansvarige fyller i en kvalitets- och 
miljöplan där man bl.a. miljöklassificerar uppdraget för att se dess långsiktiga påver-
kan på den omgivande miljön. (Bengtsson, 2006) För de uppdrag som kan ha en signi-
fikant negativ miljöpåverkan upprättas tillsammans med beställaren en handlingsplan 
för hantering av dessa betydande miljöaspekter. Om risk finns för att miljöolyckor kan 
uppstå, skrivs också en nödlägesplan för uppdraget. (Tyréns AB, 2006a) 
 
Alla medarbetare i organisationen har möjlighet att rapportera in brister, fel, synpunk-
ter och förslag som gäller Verksamhetssystemet via intranätet. Dessa synpunkter 
sammanställs sedan i en rapport till företagsledningen. (Tyréns AB, 2006a) 
 
Varje år revideras Verksamhetssystemet, d.v.s. de två ledningssystemen som här in-
går, av en tredjepartsrevisor. Dessutom utförs också årligen interna revisioner inom 
företaget för att ledningen ska ha möjlighet att ges information kring hur policy och 
rutiner följs samt i vilken omfattning de krav som ställs verkligen uppfylls. (Tyréns 
AB, 2006a) 
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3 Metod 
Inom dagens företagsekonomiska forskning är det ganska vanligt förekommande att 
det förekommer ett stycke om vetenskapligt synsätt i avhandlingar och rapporter, ett 
avsnitt där forskaren förväntas reflektera över sina egna ställningstaganden. Att just 
sådana diskussioner finns med i de publikationer som ges ut handlar troligen om att 
forskarens egna föreställningar och utgångspunkter faktiskt anses viktiga för forsk-
ningens resultat. (Norén, 1995:16) Jag kan egentligen inte annat än att hålla med om 
att jag tror att forskaren är av största betydelse för sin forskning, och kommer därför 
att börja mitt metodavsnitt med en diskussion kring hur jag som forskare ser på verk-
ligheten och på den studie som skapats i denna verklighet. Efter detta kommer ett av-
snitt kring fallstudie som metod och mitt praktiska tillvägagångssätt. 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

3.1.1 Olika världar – olika perspektiv 
Min syn på världen utgår från att allt som vi människor gör grundar sig i att vi har 
tolkat vår egen verklighet och sedan handlar utifrån denna tolkning. Traditionellt sett 
inom naturvetenskaperna vill man gärna förklara världen som ”objektiv” och ”sann”, 
och menar att även människors sociala handlingar är bestämda av naturen. Berger och 
Luckmann (1966) delar upp världen i två olika verkligheter, en ”konstruerad” och en 
”naturlig”. Konstruktionerna kan ses som en process där något byggs av tillgängligt 
material (Czarniawska, 2005:10).  
 
Jag anser dock själv att en dikotomi av detta slag är både svår och onödig att göra 
eftersom vår värld för det mesta inte är antingen svart eller vit. En viktig fråga som 
kan ställas ur detta är ifall människan själv är ”naturlig”? Homo sapiens sapiens är en 
biologisk varelse som skapar fyrkantiga hus och asfalterade gator, nätverksföretag och 
hierarkiska strukturer, fotbollsmatcher och avancerade datorer. Var går då gränsen för 
vad som är naturligt? Jag ser själv allt i den här världen som både naturligt och socialt 
konstruerat, och menar att man inte kan särskilja dessa två begrepp egentligen. Att 
göra så känns som en väldig förenkling av en mycket komplex fråga. 
 
Czarniawska menar att påståendet ”människor konstruerar sina världar” visar att det 
finns människor som har olika antaganden som vad som existerar (s.k. ontologier) och 
dessutom olika uppfattningar om vad som räknas som kunskap (s.k. epistemologier). 
Ett exempel kan vara när de som jobbar på marknadsavdelningen i ett företag tror att 
det relativt enkelt går att förutse framtiden och skapa strategier som kommer att vara 
fullt giltiga, medan personalen på produktionsavdelningen istället anser att allting 
måste testas empiriskt och praktiskt för att vara verkligt. Dessa människor har svårt att 
förstå varandra eftersom man lever i olika världar där olika sanningar existerar. Det 
finns egentligen inte heller någon tredje (”objektiv”) bild som skulle kunna vara mer 
sann än dessa två, utan allting kommer istället att handla om vilket perspektiv den 
enskilde personen lägger på frågan och vad denne väljer att betrakta som sin sanning. 
(Czarniawska, 2005:14-15)  
 
Att anse att världen skapas genom tolkningar på det här sättet kan kallas för ett social-
konstruktivistiskt tankesätt (se exempelvis Barlebo Wenneberg, 2001, Berger och 
Luckmann, 1966, Hacking, 2000 samt Sörling, 2002). Med det menas att inte förrän vi 
själva grupperar någonting som vår verklighet blir det uppfattat som så. Om vi betrak-
tar stjärnbilderna på himlen blir de till därför att vi urskiljer dem och har kunskap om 
dem, skulle vi byta utgångspunkt för platsen där vi tittar på dem skulle de förändras 
eller t.o.m. försvinna helt. (Barlebo Wenneberg, 2001:13) På samma sätt ser nog 
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många socialkonstruktivister, däribland jag, på världen! Om alla människor har sin 
egen världsbild och handlar utifrån de förutsättningar som just den enskilda personen 
ges, tror jag att det inte heller finns något som kan kallas för en oberoende sanning, 
utan att alla istället skapar en egen sanning utifrån personliga tolkningar av sin verk-
lighet. Sanningen är beroende av hur kunskapen överensstämmer mot verkligheten, 
menar Barlebo Wenneberg, och hur denna kunskap skapats saknar egentligen betydel-
se för kunskapens sanningsvärde, bara vi själva anser det vara sant. I absolut bemär-
kelse kan vi aldrig uppnå en säker och total kunskap, utan det handlar hela tiden om 
vad det omgivande samhället anser vara rätt och riktigt. (Barlebo Wenneberg, 
2001:155-157) 
 
Jag vill illustrera mina tankar kring hur man kan koppla det socialkonstruktivistiska 
synsättet till organisationsstudier, och lånar in en något modifierad modell i Tabell 1. 
Tabellen visar på en möjlig uppdelning mellan det traditionellt naturvetenskapliga 
synsättet och det socialkonstruktivistiska perspektivet när man betraktar företag och 
organisationer.  
 

Tabell 1, Demonstrativa och verkställande organisationsdefinitioner, 

bearbetning av tabell ur Czarniawska (2005:16) 
 

DEMONSTRATIVA  
DEFINITIONER 

Naturvetenskapligt perspektiv 
 

 

VERKSTÄLLANDE  
DEFINITIONER 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

  
En organisation är en urskiljbar enhet 

med egenskaper liknande ett  
fysiskt objekts 

 

En organisation är sociala  
uppfattningar som varierar med  

sammanhanget 

Aktörerna agerar i organisationen  
som existerar oberoende av dem 

 

Aktörer utgör organisationen genom 
sitt agerande och sin tolkning 

Forskaren kan beskriva  
organisationen bättre än  

aktörerna 

Kunskapen om organisationen ligger 
främst hos aktörerna, men även hos 
observatörerna. Forskarna har ingen 

priviligerad access.  
 

Det finns en korrekt beskrivning  
av en viss organisation 

Det finns många möjliga beskrivningar 
som bara kan jämföras pragmatiskt 

eller estetiskt 
 

Forskningens syfte är  
att formulera principen 

 

Forskningens syfte är  
att beskriva praktiken 

 

3.1.2 De sociala konstruktionerna  
Som tidigare omtalats i texten bekänner jag mig själv till det socialkonstruktivistiska 
perspektivet, då detta i stort sett överensstämmer med hur jag ser på organisationer 
och forskning kring dem. De utgångsantaganden jag har i denna studie innebär alltså 
att jag uppfattar organisationer som socialt konstruerade, där aktörerna själva är de 
som bildar organisationen och där jag som forskare inte kan beskriva ”verkligheten” 
bättre än någon annan, utan snarare kommer med mitt eget tolkande perspektiv på de 
frågeställningar jag har satt upp och mitt vidare arbete med dem. Jag kommer alltså att 
beskriva hur det ser ut idag i organisationen utifrån de grundvalar som är mina egna 
och ingen annans, samtidigt som jag är medveten om att alla personer som jag kom-
mer i kontakt med också har sin tolkande bild av den egna verkligheten.  
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Denna utgångspunkt överensstämmer med Noréns definition av den tolkande världs-
bilden – forskaren undersöker aktörernas föreställningar, men ses även som ett tolkan-
de subjekt i sig som styrs av sin egen bild av världen. (Norén, 1995:27) Forskningens 
resultat är starkt knutet till vilka utgångslägen forskaren har från början. (Norén, 
1995:53) 
 
Det kan vara lätt att se begreppet tolkning som någonting negativt och något som mås-
te begränsas så mycket det bara går, kanske särskilt när man bedriver vetenskap. Jag 
vill istället uppfatta tolkning som ett värdefullt verktyg att använda i min forsknings-
process, där människors erfarenheter och föreställningar istället kan användas kreativt. 
Subjektets betydelse blir alltså istället elementär för forskningen! (Norén, 1995:72)  
 
Om man använder ett aktörssynsätt, med vilket Arbnor och Bjerke (1994) enligt min 
tolkning menar i stort sett samma sak som det socialkonstruktivistiska synsättet, ser 
man att begreppen i den sociala verkligheten är flertydiga och faktiskt omtolkas. Kun-
skapen handlar om innebörd och meningar för subjekten. Mångtydighet är även här 
både önskvärd och grundläggande för kunskapsproduktion. (Arbnor och Bjerke, 
1994:174-175) Liknande detta synsätt har jag själv också en intentional syn på männi-
skan, där jag ser denne som en handlande, reflekterande och skapande individ. Aktö-
rerna är i min mening inte heller objekt, utan hela tiden aktiva skapare av innebörder, 
precis som Arbnor och Bjerke beskriver dessa (1994:180). Aktörssynsättet kopplas 
också till ett antagande om att verkligheten är social och inte av oss människor obero-
ende, och på samma sätt sägs ett företag faktiskt ha en social verklighet. (Arbnor och 
Bjerke, 199:192 och 198)  

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 En kvalitativ metod 
Utifrån mina socialkonstruktivistiska perspektiv på världen och på vetenskaplig forsk-
ning, är det för mig ganska naturligt att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt i denna 
studie. Syftet med studien handlar om att åskådliggöra aktörernas uppfattningar av 
Verksamhetssystemet hos Tyréns, där jag också vill förstå utifrån min egen världsbild 
och angreppssättet blir på så sätt förklarligen kvalitativt. Kvalitativa undersökningar 
fokuserar just på innebörder och sammanhang, säger Merriam (1994:19), och de krä-
ver därför ett datainsamlingsinstrument som är känsligt för både mening och betydelse 
– människan!  
 
Gummesson (2000:22) menar att vetenskap är som en oändlig resa och aldrig något 
slutmål man ska försöka uppnå. Han säger att de personer som hävdar att de vet precis 
vad vetenskap är – de är inte längre några forskare, de har slutat att utvecklas och sö-
ker inte framåt. Jag håller med helt och hållet i detta påstående, därför att jag ser värl-
den som konstruerad av frågor, inte av svar. Vetenskapen bör i min värld ses som 
normativ, vilket även Holme och Solvang (1997:30) hävdar. Med detta menas att san-
ningen utgår från just den ståndpunkt där vi försöker närma oss vår verklighet.  
 
Utmärkande för det kvalitativa angreppssättet på forskning är att man försöker gå ifrån 
det subjekt-/objektförhållande som är så tydligt för naturvetenskapen, säger Holme 
och Solvang (1997:92), som forskare försöker man här istället att sätta sig in aktörer-
nas perspektiv och tolka dessas syn på världen. Fenomenen ska hellre ses inifrån än 
utifrån! På detta sätt menar Holme och Solvang (1997:95 och 98) att man kan få en 
djupare uppfattning av det som studeras. Utgångspunkten blir de fördomar och den 
förförståelse forskaren har, men också vilka förutsättningar av både värderingsmässig 
och kunskapsmässig karaktär som ligger i bakgrunden. Författarna säger (1997:98) att 
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både forskningsprocessen och framväxten av resultat hela tiden sker i en växelverkan 
mellan teori och empiri, i en ömsesidig påverkan mellan forskaren och aktörerna.  
 
Merriam (1994:31) menar att i kvalitativa studier utgår man från att det finns många 
verkligheter, att världen inte är någonting objektivt utan istället blir till av ett socialt 
samspel mellan människor och egentligen är en funktion av sinnesintryck. Verklighe-
ten måste tolkas snarare än mätas. Den kvalitativa forskningen har en explorativ ka-
raktär, berättar Merriam vidare, och tyngdpunkten ligger framför allt på processer 
snarare än på mål eller resultat, precis liksom Gummesson också tycks resonera kring 
vetenskap. Kvalitativ forskning kan alltså kallas för induktiv eftersom den framför allt 
utvecklar tankeskapelser, hypoteser, begrepp och teorier snarare än att bara pröva ut 
befintliga hypoteser, menar Merriam (1994:33). Hon säger att induktiva forskare gärna 
vill hitta en teori som kan förklara den information som forskaren har, medan deduk-
tivt (vilket jag då vidare tolkar som kvantitativt) inriktade forskare istället söker efter 
information som förhoppningsvis ska passa in på redan existerande teorier. 

3.2.2 Fallstudien 
Mycket av forskningen inom samhällsvetenskapen idag är upplagd som kvalitativa 
fallstudier, säger Lundahl och Skärvad (1999:185). En fallstudie definieras av dessa 
författare som:  
 

”(---) en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall, vilka emel-

lertid studeras mera detaljerat och i fler dimensioner.” 

 

Lundahl och Skärvad utgår från ett systemtänkande när de beskriver fallstudien, där de 
har en holistisk syn på denna typ av vetenskapligt angreppssätt. Författarna säger 
(1999:185) att för att verkligen kunna förstå ett system behöver man dels förstå syste-
met ur flera perspektiv och utgångspunkter, men också förstå dess relation till sin mil-
jö och hur systemet interagerar med denna omgivning. Man behöver också förstå sy-
stemets olika delar och hur dessa är beroende av varandra, säger Lundahl och Skärvad 
vidare. Det är studier av människor, människors handlingar och motiven bakom som 
anses viktiga, och även här återkommer ordet aktörer. En fallstudie som är aktörsori-
enterad handlar om att identifiera och tolka hur aktörerna och deras verklighetsupp-
fattning, värderingar och motiv kommer att styra beslut, handlingar och agerande, 
menar Lundahl och Skärvad (1999:186). Det här tycker jag känns som en bra utgångs-
punkt för min egen studie, där jag just precis ska göra ett försök till att tolka aktörer-
nas roll och verkan i systemet.   
 
I en fallstudie används ofta flera olika insamlingsmetoder för data, berättar Ghauri och 
Grønhaug (2002:171), bland andra personliga intervjuer, deltagande observation, 
muntlig rapportering och skriftliga dokument. Fallstudien som angreppssätt är särskilt 
bra att använda när studiens frågeställningar handlar om ”hur” och ”varför”, säger 
Ghauri och Grønhaug vidare och nämner även att fallstudier ofta är förklarande, ut-
forskande eller beskrivande till sin natur. (2002:172) Också Yin (2003:9) talar om att 
en fallstudie är det mest fördelaktiga att använda när man i sin forskning ställer hur- 
och varför-frågor kring sammanhängande och avgränsade händelser eller fall, vilka 
forskaren har liten eller ingen kontroll över. Den fallstudie jag kommer att utföra hos 
Tyréns grundar sig framför allt i intervjuer, men jag har också studerat dokument och 
fått en naturlig deltagande observation genom att jag under tiden för studien haft en 
kontorsplats på företagets avdelning i Gävle. Jag har också varit närvarande vid en 
intern miljö- och kvalitetsrevision som utfördes på Gävlekontoret 2006-04-05. 
 
Merriam (1994:25) menar att den kvalitativa fallstudien huvudsakligen kommer ur en 
grund där forskaren riktar in sig mot insikt, upptäckt och tolkning av någonting snara-
re än att jobba med strikt hypotesprövning. När forskaren koncentrerar sig på ett enda 
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upplevt system, d.v.s. fallet, försöker denne här att klarlägga de samband som upplevs 
mellan olika typer av faktorer som kännetecknar fallet och dess situation. Fallet kan 
egentligen inte heller bara avgränsas som ett klart definierat system, säger Merriam, då 
det ofta kan vara svårt att skilja den specifika företeelsen från dess kontext eller om-
givning.  
 
Yin (2003:13) påpekar också just att gränsen mellan fallet och omgivningen inte alltid 
är särskilt enkel att klarlägga, även om just undersökningen av fallet i dess verklighet 
och omgivning är en av fallstudiens kärnpunkter. Även här menar jag att forskarens 
roll är betydelsefull, då det är denne som väljer att avgränsa systemet och även väljer 
vilka frågor som ska ställas. Det är helt enkelt forskaren som bestämmer vad som är 
system och vad som är omgivning! Merriam (1994:66) håller med och säger att exem-
pelvis vilket ämne forskaren är fostrad inom är oerhört betydelsefullt för studiens ut-
fall, då perspektivet både styr upplägget på en undersökning och påverkar vilka slut-
satser som dras. Olika personer kan se helt olika saker och ställa väldigt olika frågor, 
menar Merriam. Beroende av forskarens ursprung och bakgrund kan en fallstudie på-
verkas bland annat i (1994:67): 
 

• Fokus och syfte med undersökningen 
• Vilka metoder som väljs 
• Vilka personer, situationer och kontexter som kommer studeras 
• Vilka strategier för datainsamling som ska användas 
• Vilka resultat man kommer fram till och hur dessa tolkas 

 
Syftet med en fallstudie säger Merriam (1994:44) är inte att komma fram till en ”sann” 
tolkning av de ”fakta” man som forskare har fått tillgång till. Jag sätter citationstecken 
på orden eftersom i min värld finns varken eller, ingenting är vare sig objektivt eller 
sant. Merriam uttrycker vidare att fallstudien istället syftar till att komma fram till den 
bästa eller mest övertygande tolkningen – där den ”bästa tolkningen” handlar om vad 
som är det bästa ur forskarens perspektiv menar jag.  

3.2.3 Dokument 
Jag började min studie med, efter att ha haft två inledande informella samtal kring 
Verksamhetssystemet med Ann-Charlotte Bengtsson (2006-01-27) och Mikael Jons-
son (2006-02-14), att studera de dokument som finns tillgängliga för alla medarbetare 
på Tyréns intranät, Tyrnet. Där har jag gått igenom publikationer som ”Verksamhets-
manual för Tyréns AB”, ”Verksamhetsplan 2006 Kvalitet och miljö”, ”Kvalitets- och 
miljöplan”, ”Kvalitets- och miljöpolicy”, ”Kvalitets- och miljömål” o.s.v. Detta har 
jag gjort för att få en grund i Tyréns kvalitets- och miljöarbete samt för att se hur 
Verksamhetssystemet är uppbyggt inför min fortsatta studie.  

3.2.4 Deltagande observation 
Under tiden för studien har jag suttit på Tyréns kontor i Gävle och arbetat. Det innebär 
att jag har fått en informell kontakt med människorna som jobbar där, och även om 
detta inte kanske ger något konkret resultat till studien så har det skapat för mig en 
ökad förståelse för det dagliga arbetet, vilket jag upplever som mycket viktigt. 
 
Jag har också deltagit i en intern revision av kvalitets- och miljöledningssystemet på 
Gävlekontoret 2006-04-05, där jag medverkade hela dagen vid inledande och avslu-
tande möten samt revision av två projekt. Detta känner jag konkret har gett mig en 
ökad inblick i Verksamhetssystemet och även två exempel på hur systemet och miljö-
arbetet fungerar utifrån de premisser som revisorerna ger. Jag anser att medverkan vid 
revisionen har varit ett för mig mycket bra komplement till de intervjuer som också 
har utförts inom ramen för fallstudien. Jag kommer här inte att direkt redovisa de re-
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sultat som framkom av revisionen utan vill hellre se det som ett sätt att ge nya per-
spektiv på min egen förståelse, vilket indirekt också påverkar studiens resultat. 

3.2.5 Att utföra en intervju 
Jag har valt att genomföra nio kvalitativa intervjuer som huvudsaklig grund för denna 
fallstudie. En viktig utgångspunkt är att jag som forskare inte har velat styra för myck-
et, och därför har jag heller inte använt mig av standardiserade frågeformulär utan 
utfört intervjuerna mer som samtal med en intervjumanual som grund. Intervjumanua-
len innehåller olika ämnen och teman som jag ville ta upp under intervjuerna och re-
dovisas i Bilaga 1. Holme och Solvang säger att vid en kvalitativ intervju är det viktigt 
att det är intervjupersonen själv som i huvudsak får styra utvecklingen av intervjun 
eftersom det är dennes egen uppfattning kring en viss fråga som forskaren söker. De 
menar också att det är bra att ha en manual eller handledning som underlag för inter-
vjun, men att man varken till innehåll eller till ordningsföljd behöver följa denna helt 
och hållet. (Holme och Solvang, 1997:100-101) Det är enligt dessa riktlinjer jag har 
valt att arbeta.  
 
Innan jag började utföra mina intervjuer för denna studie så försökte jag skapa mig en 
förförståelse kring intervjuteknik utifrån Holme och Solvang (1997), Kvale (1997), 
Merriam (1994), Repstad (1999) och Trost (1993). Dessa böcker hjälpte mig att få nya 
perspektiv på hur kvalitativa intervjuer praktiskt kan utföras och vad man bör tänka på 
som forskare för att försöka nå åt det håll man vill. En enligt mig viktig sak som po-
ängteras av Kvale (1997:19) är att intervjuaren bör kunna känna empati för den inter-
vjuade, d.v.s. att man förmår sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld. Jag tror 
själv inte att jag som forskare helt och hållet kan göra detta eftersom vi alla lever i 
olika världar med olika bakgrunder och förutsättningar, men den huvudsakliga ut-
gångspunkten jag här har använt är att den intervjuade för mig försöker förklara just 
sin värld och att jag själv är medveten om att det inte är samma som min egen. Här 
återkommer vi ännu en gång till de tolkande människorna med sina sociala konstruk-
tioner!  
 
Jag har således gjort totalt nio intervjuer, varav sex stycken utfördes på Tyréns kontor 
i Stockholm och tre stycken på Gävlekontoret. Intervjuerna i Stockholm var mellan 25 
och 45 minuter långa, och intervjuerna som utfördes i Gävle var mellan 10 och 25 
minuter långa. Jag ville inte styra för mycket utan lät den intervjuade få säga sitt tills 
jag kände att de frågor jag skrivit i intervjumanualen var uppfyllda. Anledningen till 
att intervjuerna i Gävle blev kortare är, liksom redovisas i det empiriska materialet, att 
medarbetarna på detta kontor inte alls kommer i kontakt med miljöarbete i sina pro-
jekt. Därför kändes det väldigt svårt, om inte omöjligt, att försöka få dem att prata mer 
om just detta. Istället valde jag att här göra tre kortare intervjuer, mot den enda som 
från början var planerad. 
 
På kontoret i Stockholm har jag intervjuat två personer från affärsområde Projektled-
ning i Tyréns dotterbolag Tyréns Temaplan AB, två personer från affärsområde Bygg-
projektering och två personer från affärsområde Infrastruktur. I Gävle arbetar alla 
medarbetare inom Infrastruktur och därför är alla respondenter på detta kontor från 
just detta affärsområde. Jag ville få en spridning på vilka jag intervjuade och därför 
har jag valt att göra studien dels i dessa olika affärsområden men också på två olika 
Tyrénskontor som i sig är väldigt olika. I Stockholm är 283 personer anställda medan 
det i Gävle endast arbetar 10 st. (Tyréns AB, 2006d) De intervjuade har varit anställda 
hos Tyréns mellan ett och 34 år.  
 
Kvale (1997:22) menar att det är viktigt att det vid en intervju ska vara en så ostörd 
miljö som möjligt, att det inte ska finnas några åhörare och att den intervjuade ska 
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känna sig trygg. Därför har jag valt att utföra alla intervjuer på personens arbetsplats, 
antingen i ett konferensrum eller på det egna kontoret. Jag har använt bandspelare, 
framför allt på grund av tidigare egna erfarenheter kring att det är viktigt att få med 
allt som respondenten berättar och när jag själv slipper sitta och anteckna kan jag ha 
ett mycket mer avslappnat samtal och kommunikation med personen som blir inter-
vjuad. Jag upplever det själv som lättare att engagera mig i vad personen säger och 
kan således också ställa bättre följdfrågor. Även Kvale (1997:28) menar att bandin-
spelning är att föredra, även om risken finns att den intervjuade kan bli både besvärad 
och hämmad, men något sådant problem tycker jag inte mig här riktigt ha upplevt. 
Ofta glöms istället bandspelaren bort efter några minuter och samtalet känns avslapp-
nat. När intervjuerna är färdiga har jag sedan omgående ordagrant transkriberat dem 
för att få ett underlag inför den fortsatta analysen.  

3.2.6 Grundad teori 
Grundad teori är en metod som används för att skapa nya teoretiska modeller inom 
vetenskapen, säger Gustavsson (1998:9). Metoden utgår från att modellerna skapas i 
sociala sammanhang och att de är grundade i empiriska data. Det är helt enkelt en 
metod för att nå från empiri till teori skulle jag själv säga! Grundad teori är också en 
upptäckande metod, berättar Gustavsson (1998:31), och nämner att här handlar det 
inte om att fastställa någonting utan istället om att upptäcka samband i den sociala 
interaktionen, metoden anses vara särskilt lämplig vid kvalitativa data. Det handlar 
alltså om induktion och tolkning, om att förklara ett fenomen snarare än att ”bevisa” 
det. (Gustavsson, 1998:17-24)  
 
Utifrån mitt vetenskapligt socialkonstruktivistiska perspektiv känner jag att detta är ett 
sätt att arbeta som passar bra för just min studie, det känns som att samma nyckelord 
liksom de som påträffas inom socialkonstruktivismen är återkommande i denna me-
tod. För att få fler perspektiv på grundad teori som metod än bara Gustavssons, talade 
jag också om detta med Lars-Johan Åge (2006-04-11) som är doktorand på Institutio-
nen för ekonomi vid Högskolan i Gävle.  
 
Man kan använda metoden på olika sätt, antingen genomgående för att utveckla en 
teoretisk förståelse av ett fenomen, eller på ett något enklare sätt för att bara beskriva 
ett område, det sista benämner Gustavsson (1998:31) som en ”lättversion” av grundad 
teori. När han framställer de två olika alternativen känns det väldigt mycket som an-
tingen eller, att antingen måste man jobba hårt, mycket och länge med metoden, vilket 
lämpar sig bäst för forskning över ett flertal år, eller så kan man använda den för att 
helt enkelt beskriva någonting och då skapa ett relativt platt arbete utan egentlig ana-
lys, och detta sägs vara lämpligt för utbildning på högskolans grundnivå. Jag vill här 
lägga in en liten protest och menar att bara för att jag själv kommer använda en enkla-
re version av metoden så innebär detta naturligtvis inte att jag inte kommer att utföra 
någon analys eller försöka skapa teori. Jag vill främst se min användning av grundad 
teori i denna studie som en inspiration till hur jag sammanställer och analyserar mina 
data. Detta kanske inte är standardenligt med Gustavssons instruktioner, men samti-
digt vill jag inte använda grundad teori som min huvudsakliga metod utan mer som ett 
sätt att bli inspirerad till att utveckla mig själv och min studie. 
 
Vad är då grundad teori för något? Det känns ganska meningslöst att här gå igenom 
hela metoden steg för steg när jag inte kommer använda den ”tunga” versionen som 
Gustavsson framställer, utan vill du veta mer om grundad teori än vad som förklaras 
här så hänvisar jag till Gustavssons bok (1998). Också Gustavsson (1998:61) säger att 
grundad teori inte är en metod som är menad att tala om exakt vad man ska göra och 
hur man ska arbeta i varje steg, utan att forskaren istället ska ges mycket egen frihet. 
När jag läser Gustavssons bok måste jag säga att jag ändå inte riktigt får den uppfatt-
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ningen eftersom allting är mycket noga och utförligt beskrivet på ett sätt som kan kän-
nas relativt begränsande. Här ligger det dock i min egen tolkning att uppfatta Gustavs-
sons intentioner med texten och eftersom han så uttalat säger att metoden är relativt 
”fri” väljer jag också att jobba med de bitarna inom grundad teori jag anser passar min 
egen studie bäst. Jag tror, i enlighet med Gustavsson (1998:61), att kvaliteten på studi-
en framför allt handlar om ansatsen och min förmåga att hantera materialet. 
 
Jag har valt att använda grundad teori vid sammanställningen av de data jag samlat in 
genom intervjuerna. Det handlar här om att koda informationen, ett sätt att arbeta som 
sker i två steg även om Gustavsson (1998:62) också säger att de två stegen kan vara 
integrerade. Det handlar dels om öppen kodning och om specifik kodning. Kodningen 
är det mest grundläggande när man pratar om grundad teori och handlar om att först 
lyckas bryta ner data för att sedan sätta ihop dem igen till följd av de begrepp som 
uppstår i kodningsprocessen. (Gustavsson, 1998:62) Den öppna kodningen är det för-
sta steget och den som jag framför allt själv har använt. Häri ska forskaren försöka 
isolera viktiga indikatorer i sitt intervjumaterial och utifrån detta dela upp indikatorer-
na i återkommande teman.  
 
Egentligen vill metoden att man ska vara helt fri från förutfattade meningar om mate-
rialet och dess sammanhang, men detta anser jag själv vara något som är i princip 
omöjligt. Jag anser att jag aldrig kan bortse från min egen förförståelse, men detta 
hindrar dock inte att jag går in i kodningen med en öppenhet inför materialet, som så 
också föreslås av Gustavsson (1998:62) Jag går igenom mitt material rad för rad och 
delar upp innehållet i olika kategorier som jag selektivt väljer ut utifrån mitt grund-
läggande syfte, med förutsättning att syftet naturligtvis kommer att kunna ändras un-
der processens gång. Utifrån detta försöker jag sedan att finna min kärnkategori, det 
begrepp som sammanlänkar de övriga kategorierna och som förhoppningsvis förklarar 
också en hel del. (Gustavsson, 1998:62) Kärnkategorin blir det som är huvudtemat i 
mina data. Det anser jag innebära att jag som forskare kommer att jobba med analys 
och kodning på samma gång – jag letar efter mönster i materialet. Detta, menar Gus-
tavsson, frigör mig från den empiriska nivån. De frågor jag huvudsakligen arbetat med 
vid kategoriseringen är som följer: 
 

• Vad är kärnan? 
• Vad återkommer i materialet? 
• Vad är udda? 

 
Eftersom jag tyckte att det inte gick att hitta en enda kärnkategori som binder samman 
allt som sagts har jag istället valt att dela upp mitt material i fem grundläggande kärn-
teman, vilka jag anser beskriva vad som framför allt upplevs som viktigt kring miljö-
arbetet hos Tyréns. Dessa teman är breda och övergripande, men leds av mig vidare in 
på en konkretare nivå när jag presenterar vad de intervjuade verkligen har sagt utifrån 
frågorna ”Vad återkommer?” och ”Vad är udda?” 
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4 Teoretisk referensram 
Eftersom Tyréns använder sig av miljöledning enligt ISO 14001 i sitt verksamhetssy-
stem vill jag inleda det här avsnittet med att förklara vad ett miljöledningssystem är 
för något och hur det kan certifieras i enlighet med ISO:s standard. Efter det följer 
vidare en diskussion kring några av de möjligheter och problem en organisation kan 
ha vid införandet av ett miljöledningssystem. Den diskussionen tycker jag leder in på 
verksamhetsstyrning och hur man kan arbeta med förändringsprocesser i ett företag. 
Jag har framför allt valt att skriva om Ekmans (2003) teorier angående att småprat i 
organisationer faktiskt kan ha en viktigare roll än dokument och texter, och detta reso-
nemang ligger därför till grund för min vidare studie och diskussion kring miljöarbete 
hos Tyréns.  

4.1 Miljöledningssystem 

4.1.1 Vad är ett miljöledningssystem? 
Under många år var det framför allt myndigheter som genom lagar, regler och före-
skrifter ställde miljömässiga krav på företagen i landet, kraven var då också huvudsak-
ligen inriktade mot tillverkningsindustrin och dess fabriker. Piper et al (2001:11) be-
rättar att allt eftersom tiden gått har krav och förväntningar från företagens kunder fått 
en allt större betydelse, både genom att kunderna fordrat miljöanpassade produkter 
men också genom att de krävt att företagens miljöarbete ska bedrivas på ett seriöst och 
förebyggande sätt. Man kan säga att miljöfrågorna har blivit mer och mer strategiskt 
viktiga för många organisationer, menar Piper och hans medförfattare. De säger att 
miljö framför allt har blivit kopplat till marknadsaspekter, handel och konsumentkrav, 
och miljöarbetet idag handlar mycket om ett ”frivilligt” arbete, även om myndigheter-
nas krav naturligtvis fortfarande finns kvar.  
 
Ett sätt för företag att försöka jobba strukturerat med sitt miljöarbete kan vara att man 
väljer att införa ett miljöledningssystem. Vad kan då detta tänkas innebära? Först och 
främst ska jag börja med att försöka definiera ordet ”system”, ett ord som kan betyda 
väldigt skilda saker beroende på vem som säger det och ordet har nog också ett oänd-
ligt antal olika preciseringar beroende på i vilken bok man nu läser. Jag har valt att 
använda den definition på system som läggs fram av Starkey (i Welford, 2001:62) 
eftersom han själv kopplar definitionen till just miljöledningssystem. Ett system är 
enligt Starkey:  

 

”(---) ett antal inbördes relaterade element som fungerar tillsammans för att 

uppnå ett tydligt uppsatt mål.” (Min översättning) 
 
Miljöledning definieras av samma författare (i Welford, 2001:62) som  

 
”(---) styrning av de aktiviteter, produkter och tjänster hos en organisation 

som har (eller kan ha) en påverkan på miljön.” (Min översättning)  
 
Så, för att försöka definiera vad är ett miljöledningssystem är, med grunden i Starkeys 
definition av ordets båda delar, har jag valt att säga: 
 

Ett miljöledningssystem består av ett antal element som inbördes relaterar till 

varandra och som tillsammans ska fungera för att på bästa sätt uppnå de mål 

ett företag satt kring styrning av aktiviteter, produkter och tjänster som har, 

eller kan ha, en påverkan på miljön.  
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Detta är alltså min egen satta avgränsning kring vad ett miljöledningssystem kan vara 
för något. Innebörden kan nog egentligen diskuteras i all oändlighet beroende på vem 
som talar, men för att vi ska kunna gå vidare i texten vill jag sätta upp denna definition 
så att du som läsare tillsammans med mig kan vara någorlunda överens om vilka grun-
der jag väljer att vila mitt arbete på. 

4.1.2 ISO 14000-serien 
ISO 14000 är en serie med standarder som syftar till att hjälpa företag och organisatio-
ner att bygga upp och sedan vidare bedriva ett systematiskt miljöarbete, berättar Piper et 
al (2001:23). Genom detta menar man att företagen kontinuerligt ska kunna förbättra sin 
miljöprestanda med hjälp av organiserad miljöledning. Standardserien ISO 14000 är 
internationell och togs fram av organisationen International Organization for Standardi-
zation ur det behov som under 90-talet uppstod kring att harmonisera ökade miljökrav 
från organisationers kunder och andra intressenter. Den mest kända, och enligt Poksins-
ka et al (2002:585) viktigast ansedda, standarden i serien heter ISO 14001 och reglerar 
riktlinjer för just miljöledningssystem, en typ av system som har möjlighet att certifieras 
av tredje part. En viktig aspekt hos ISO 14000-serien, berättar föreningen ISO själva, är 
att den ska vara allmän, med vilket menas att standarden ska kunna appliceras på vilken 
organisation som helst oavsett om den är stor eller liten, tillverkar produkter eller tjäns-
ter, är ett företag, statlig organisation eller kommunal verksamhet. Systemet ska också 
kunna användas på hela eller delar av organisationen, säger ISO (2006). I slutet av 2003 
var ca 66 000 företag och organisationer från 113 länder certifierade enligt kraven för 
ISO 14001. (ISO 2005:7) 

4.1.3 Uppbyggnaden av miljöledningssystem enligt  
ISO 14001 
Ett miljöledningssystem som är utformat efter ISO 14001 kan egentligen framställas 
och förklaras på flera olika sätt beroende på vilket perspektiv man väljer att ta. Jag har 
bestämt mig för att beskriva ISO 14001 på ett ganska traditionellt sätt, processper-
spektivet, där uppbyggnaden av systemet utgår från fem grundelement som presente-
ras i Piper et al (2001:41). De fem grundelementen är: 
 

1) Upprätta en miljöpolicy 
2) Planera 
3) Genomföra 
4) Följa upp 
5) Förbättra miljöarbetet 

 
Inom dessa fem grundelement finns vidare 17 underelement och 52 s.k. skallkrav 
(specifika krav som organisationen måste uppfylla) som kopplas till grundelementen. 
Eftersom ISO 14001 bygger på en tanke om ständiga förbättringar, att miljöarbetet 
aldrig ska avstanna utan hela tiden sträva framåt mot högre mål och uppföljning, anser 
jag därför att en bra metafor kan vara att tänka i cykler och processer. Detta illustreras 
i Figur 2 och skapar förhoppningsvis en bild av systemets tänkta uppbyggnad. Där 
visas de fem grundelementen och de 17 element som vidare ingår i dessa. 
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Figur 2, En illustration av miljöledningssystemet ISO 14001,  

bearbetning av figur ur Piper et al (2001:41) 
 

För att inte gå in för mycket i detalj på ISO 14001-systemet vill jag här bara ge en kort 
överblick över de fem grundelementen. Beskrivningen är hämtad från Piper et al 
(2001) och är du nyfiken på en mer ingående genomgång hänvisar jag till denna bok.  
 
Miljöpolicy 
Högsta ledningen för den organisation som miljöledningssystemet inkluderar ska upp-
rätta en miljöpolicy som kan kopplas till organisationens aktiviteter, produkter 
och/eller tjänster. Policyn får inte vara så allmän så att den kan tänkas passa in på vil-
ken organisation som helst utan måste på något sätt göras specifik för den egna verk-
samheten. (Piper et al, 2001:45) 
 
Planering 
Organisationen ska identifiera sina betydande miljöaspekter och de krav som ställs på 
dess miljöprestanda. Utifrån de betydande miljöaspekterna och kraven ska man vidare 
bestämma miljömål, och till varje av dessa miljömål måste program upprättas som 
visar på hur organisationen ska kunna uppnå målen. (Piper et al, 2001:47) 
 
Genomförande 
Det här grundelementet behandlar hur man ska genomföra de åtgärder som krävs av 
ISO-standarden. Punkter som ingår är exempelvis ansvar och befogenheter, utbildning 
och kompetens, kommunikation, dokumentation av miljöledningssystemet, verksam-
hetsstyrning och nödlägesberedskap. (Piper et al, 2001:53-62) 
 
Uppföljning 
Här hanteras hur organisationen följer upp och dokumenterar att miljöledningssyste-
met fungerar. Man ska skapa rutiner för hur det som tidigare planerats och införts nu 
ska kunna följas upp och utvärderas. (Piper et al, 2001:63) 
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Förbättra 
I det sista grundelementet finns bara en enda punkt, ledningens genomgång. Detta 
element är menat att skapa de förutsättningar som krävs för att organisationen verkli-
gen ska lyckas arbeta med ISO 14001s grundkrav om ständiga förbättringar. (Piper et 
al, 2001:68) 

4.1.4 Hur fungerar då ISO 14001 i vardagen? 
Det finns en hel massa ”kokböcker” ute på marknaden som ger konkreta stegvisa re-
cept på hur man bäst inför ett miljöledningssystem i sitt företag eller sin organisation. 
När jag läser denna typ av litteratur får jag en känsla av att avsändarna vill framställa 
införandet som någonting relativt enkelt, eller rättare sagt att svårigheten ligger i att 
klara av alla de punkter som ska genomföras snarare än i själva implementeringen av 
systemet i den egna verksamheten. Genom egna tidigare erfarenheter av organisatio-
ner på olika sätt vill jag istället hävda att människor ute i ”det verkliga livet”, deras 
egen verklighet och vardag, inte skulle hålla med kokboksförfattarna om att det bara är 
att införa ett miljöledningssystem hur som helst. Piper et al (2001:32) menar att:  
 

 ”Anställda uppskattar ofta att organisationen inför ett miljöledningssystem 

och man engagerar sig gärna när verksamhetens miljöaspekter skall identifie-

ras och i processen att sätta mål för att minska miljöpåverkan. (---) Persona-

len frågar ofta efter utbildning på miljöområdet och många organisationer 

har sagt att det är svårt att hitta något annat område som skulle kunna mäta 

sig med den personalutveckling som man fått genom att införa ISO 14001.” 
 
Jag tror själv inte att det är riktigt så okomplicerat ute i organisationerna som här 
framställs. Istället har jag själv fått den uppfattningen att miljö och miljöledning snara-
re brukar ses som något krångligt, onödigt och jobbigt, speciellt om det kommer som 
direktiv ovanifrån i hierarkikedjan. Netherwood (i Welford, 2001) tar upp flera aspek-
ter som har visat sig vara hinder vid införandet av miljöledningssystem i organisatio-
ner. En av dem är just att man i ledningen missbedömer hela processen kring organisa-
torisk förändring. Problem kan uppstå när de nya ansvars- och resursanspråken ska 
föras in och integreras i en redan existerande företagsstruktur, hävdar Netherwood (i 
Welford, 2001:52). En annan aspekt som han också framhåller är att de åtaganden 
man ursprungligen gjort kanske dras tillbaka när cheferna inser att miljö faktiskt kos-
tar pengar istället för att bara vara ett billigt marknadsföringsmedel som först tänkt.  
 
Många personer inom organisationen kan vara motståndare mot förändringar, detta 
innebär också naturligtvis en svårighet för införandet av något så nytt och stort som ett 
miljöledningssystem, säger Netherwood. Arbetet med standarden kanske ses som väl-
digt byråkratisk och resurskrävande vad gäller tid och insats, utöver detta sägs också 
miljöfrågor ibland uppfattas som oviktiga och blir därmed oprioriterade. Om inte till-
räckligt mycket resurser ges blir det väldigt svårt att verkligen kunna förankra syste-
met helt och fullt, och kanske framför allt att verkligen jobba med de ständiga förbätt-
ringar som krävs, menar Netherwood vidare (i Welford, 2001:52-53). Miljön tenderar 
att i många fall faktiskt bli bortglömd när företaget väl har fått sitt eftertraktade miljö-
certifikat, avslutar han med att säga (i Welford, 2001:55). 
 
Utöver detta menar jag själv att man inte heller får glömma att det är individer som 
arbetar i organisationen och både individuella och personliga faktorer kan naturligtvis 
påverka miljöledningssystemet. Netherwood (i Welford, 2001:54) säger att motstånd 
mot utifrånkommande störningar, förnekande av ansvar, frånvaro av motivation och 
liknande företeelser spelar roll för hur det kommer att gå, och här har ledningen natur-
ligtvis ett stort ansvar för att påverka och styra människor, men i många organisationer 
finns också en väldigt stark företagskultur som kan vara svårpåverkbar.  
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Många författare påpekar just att organisationskulturen kan spela en avgörande roll 
när man ska försöka implementera ISO 14001 i företaget. Trots att miljöledningssy-
stemet i sig har en allmän struktur och utformning, kan det uppstå problem när man 
ska försöka applicera denna på de specifika förutsättningar som gäller i den enskilda 
organisationen, berättar Balzarova et al (2005:90-91). Det är ju inte heller så att alla 
anställda är likartade och kan styras på samma sätt, Alvesson (2001:267) menar att 
grupper med olika kulturella föreställningar troligen reagerar olika även på samma 
information, samma symboliska handlingar eller samma praktiska åtgärder som utförs.  
 
Detta tror jag har att göra med att människor tolkar saker helt olika utifrån sina egna 
verklighetsbilder, kanske beroende om de jobbar på marknadsavdelningen eller pro-
duktionsavdelningen som jag tidigare tagit upp. Det krävs alltså en situationsanpass-
ning som kan vara nog så svår att göra. Balzarova et al (2005:97-98) säger att det gäll-
er för ledningen att försöka hitta en balans mellan företagets människor, processer, 
strukturer och omgivning för att lyckas få miljöledningssystemet att integreras ordent-
ligt. Om man bara försöker trycka in systemet i den ”åtråvärda” företagskulturen 
(d.v.s. den kultur som ledningen kanske hoppas att företaget har) utan att inse att infö-
randet handlar om en förändringsprocess, menar Balzarova et al att hela implemente-
ringen riskerar att misslyckas, eller rättare sagt att då blir det ju ingen implementering! 
Företagsledningen bör alltså försöka hitta ett sätt att genomföra en verklig organisato-
risk förändring, tycker författarna.  
 
När jag pratar om implementering syftar jag på en process i enlighet med den som 
t.ex. Balzarova et al och Alvesson talar om, där implementering är någonting som 
innebär en förändring av ledningens intentioner in i organisationen, där direktiven 
förändras med hänsyn till organisationskultur, -struktur och andra faktorer. Implemen-
tering är alltså inte ett statiskt begrepp som går ut på att någon ger order till någon 
annan och att dessa order sedan följs till punkt och pricka. Latour (1998:42-45) pratar 
om att makt är en konsekvens av kollektivt handlande och inte någonting som någon 
egentligen kan besitta och samla på hög. Det är inte den individ som ”innehar” makten 
som kan bestämma att denne förfogar över den, utan värderingen ligger istället hos de 
personer som tilldelar någon annan makt. Makten utgörs alltså av de andras viljor! 
Likaså menar jag att implementeringsprocessen handlar om hur medarbetarna i företa-
get godkänner ledningens makt och väljer att ta till sig de direktiv som kommer, och i 
de allra flesta fall anpassar anvisningarna efter sig själva och sitt sociala sammanhang.  
 
Vidare menar Parmander (2005:16) att i ett förändringsarbete är det relationerna inom 
organisationen som är i fokus, då kärnan i att få en bestående förändring beror på hur 
medarbetarna också ändrar sina värderingar och föreställningar om sig själva och 
andra. Förändringsarbetet är alltid beroende av det sammanhang och den kultur där 
förändringen ska äga rum, säger Parmander.  
 
Om företaget nu lyckas välja en gynnsam väg att gå i förändringsarbetet, en väg som 
passar just dem, så tror jag också att ISO 14001 har en stor potential att införa struktur 
och skapa ökad kontroll i organisationen. Poksinska et al (2003:588-589) berättar om 
studier som har gjorts vilka visar att de vanligast förekommande upplevda fördelarna 
med ISO 14001 är att organisationer får en förbättrad relation med sina intressenter 
och en förbättrad organisatorisk styrning. Bara ett fåtal studier säger dock att systemet 
egentligen leder till stora miljömässiga förbättringar. Just detta är något som är värt att 
poängtera anser jag, eftersom ISO 14001-standarden i sig inte fastställer några tak 
eller gränser för vad företag ska uppnå vad gäller sin egen miljöpåverkan. Det finns 
alltså inga gränsvärden som man måste uppnå för att bli certifierad, utan organisatio-
ner sätter själva sina egna mål utifrån den miljöpolicy man skapat. Systemet fokuserar 
framför allt på medlen för att nå dit, säger Boiral och Sala (1998:61).  
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Att en organisation är certifierad enligt ISO 14001 gör den alltså inte automatiskt till 
en ”miljövänlig” organisation! Däremot finns det också andra som hävdar att införan-
det av ett miljöledningssystem nästan alltid leder till förbättrad miljöprestanda hos 
organisationen, däribland Pedersen och Nielsen som har gjort en studie på 18 danska 
företag. De säger tvärtemot Poksinska et al att miljöpåverkan hos deras företag har 
reducerats avsevärt, för att i vissa fall nästan helt ha försvunnit (Pedersen och Nielsen, 
i Hillary, 2000:31). Hur någons miljöpåverkan helt och hållet kan försvinna ställer jag 
mig dock själv rätt frågande till. Jag tror i alla fall att man kan få väldigt olika resultat 
beroende på vilka frågor man ställer, var man tittar någonstans och över hur lång tid 
man gör sin studie. Därför går det aldrig ”säkert” att bestämma om ISO 14001 leder 
till minskad miljöpåverkan eller inte, utan jag anser att det blir hela tiden upp till det 
enskilda företaget.  
 
En sista sak som jag vill åskådliggöra vad gäller ISO 14001 är att systemet faktiskt 
bygger på ett topdown-styrt hierarkitänkande, något som jag tror kan i många av da-
gens organisationer skapa en konflikt. Den allmänna trenden kring företagsstyrning 
just nu handlar om flexibla strukturer, platta organisationer och att utnyttja medarbe-
tarnas individuella kompetens, hävdar Boiral och Sala (1998:61-62). Detta passar ju 
inte alls med ISO-systemets idéer om ledningens nedåtriktade styrning och pyramid-
strukturer, något som snarare hör ihop med traditionell (läs gammal och omodern!) 
verksamhetsstyrning. Jag tror att det nog kan vara svårt att få ett platt, ungt och flexi-
belt företag att anta och anpassa ett så pass ”stelt” system som ISO 14001 ändå är.  

4.2 Ledarskap och texter 
Inom de flesta organisationer idag, och i samhället i övrigt, finns en stor tilltro till 
texter, säger Ekman (1999:1). Han berättar om att kommunikation traditionellt sett har 
dominerats av samtal mellan människor, men att när vi nu också klivit in i informa-
tionssamhället har skriftlig kommunikation fått en allt mer ökad betydelse. Jag håller 
med, vi mailar och vi skriver dokument på löpande band, texter har blivit centrala för 
att fylla informationsbehov men kan också sägas reglera våra handlingar och skapar 
därmed grunden för många relationer människor emellan. Skrivna texter och doku-
ment antas av Ekman (1999:1) i många fall kunna styra mänsklig handling, inte minst 
inom våra organisationer – men frågan är, säger han, om de mänskliga handlingarna 
verkligen är lika lätta att kontrollera som vi tror? 
 
Ur det här resonemanget menar nog både jag och Ekman att det kan sägas att det idag 
finns en genomgående tro på att texter kan styra organisationer, d.v.s. att ett fåtal per-
soner kan styra många andra personer med hjälp av skrift. Ekman (1999:1) säger ock-
så att ofta består detta ”fåtal” av chefer, som formulerar sina tankar och mål, skriver 
ner dem och sedan för ut dem i organisationen där dokumenten ska bestämma över 
medarbetarna och dessas arbetsuppgifter. När organisationer förändras ses ofta text 
som en möjlighet att förmå styra förändringen, precis som i exemplet med ISO 14001. 
Som du förstår är jag själv kritisk till att texter verkligen helt och hållet förmår avspeg-
la och styra det vardagliga arbetet i organisationer, jag tror nämligen att det krävs 
mycket mer än så. Ekmans doktorsavhandling ”Från text till batong – om poliser, bu-
sar och svennar” (1999) och publikation ”Från prat till resultat – om vardagens ledar-
skap” (2003) har varit väldigt inspirerande i just dessa funderingar. Hans böcker gör 
ett tydligt ifrågasättande av text- och dokumentbaserad styrning och Ekman för vidare 
ett, i mitt tycke, bra resonemang om hur vardagens företagsstyrning faktiskt kan se ut. 
Jag tycker att det kan vara svårt att hitta litteratur kring styrning som inte är för teore-
tisk och abstrakt, men inte heller för praktisk á la kokboksmodellen. Här känner jag att 
det faktiskt ges exempel på ett bra sådant resonemang, med ett innehåll som också 
stämmer väl överens med mina egna tidigare erfarenheter av arbete ute i olika typer av 
organisationer.  
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4.2.1 Småpratet och dess funktion i verksamhetsstyrningen 
Ekman menar att småpratet, de informella samtalen, i och kring organisationen är den 
verkliga nyckeln till hur organisationen fungerar. Traditionellt säger han att teorin 
gärna ser att chefer är de som styr i företag och organisationer, och det är populärt att 
rita upp organisationsscheman som ska visa upp hur företaget manövreras. (Ekman, 
2003:13-14) Ekman tror dock att småpratet har en väldigt stor betydelse, större än vad 
många vill kännas vid, eftersom människor är ständigt småpratande med varandra och 
deras vardag är för chefen väldigt svårkontrollerad. Det informella är det som egentli-
gen styr menar alltså Ekman, häri formas normer och värderingar, här undersöks både 
texter och chefernas agerande, här byggs förtroende och här sprids den tysta kunska-
pen. (Ekman, 2003:117)  
 
Även Strid (1999:57-58) säger att kommunikationen mellan arbetskamrater spelar en 
stor roll i organisationen. Information som kommer uppifrån ledningen kanske är inak-
tuell, för ”grov” eller berör rutinsaker och då är arbetskamrater en viktig källa till hjälp 
kring tolkning av informationen, beroende på vilken kunskap eller vilken erfarenhet de 
har, menar Strid. I samband med förändringar sätts också ofta rykten igång, berättar 
han vidare. Jag uppfattar det som att Strid ser detta som någonting negativt och något 
som måste bekämpas. Ekman pratar istället mer positivt om rykten och småprat, att det 
är något som finns naturligt i alla organisationer och istället till viss del faktiskt går att 
utnyttjas för styrning. Även Parmander (2005:55) menar att trots att kulturen kan inne-
hålla både negativa och destruktiva delar är det ändå viktigt för ledare att ha respekt för 
det kulturklimat som råder, samtidigt som man undviker att själv fångas upp av det. 
 
Organisationer beskrivs ofta med metaforer som ”organism” eller ”maskin” (Hellrie-
gel et al, 2005:315), men Ekman vill istället benämna företag och organisationer med 
metaforen ”arenor för småprat”. Om man bestämmer sig för att denna metafor är giltig 
blir frågan vidare – hur ska nu chefen agera på denna arena för att kunna utnyttja den? 
Det ges en oändlig mängd förslag och råd från Ekman, men några av de mest grund-
läggande vill jag försöka sammanfatta här (2003:124 samt 132-133): 
 

• Småprat får gärna uppmuntras och tillåtas i organisationen och ska inte ses 
som något onödigt! Det kan faktiskt vara bra att skapa platser och möjligheter 
för människor att träffas naturligt och informellt.  

• Chefen bör delta i småpratet, men samtidigt måste denne också komma ihåg 
att sätta nödvändiga gränser så att chefen inte bara uppfattas som en ”kompis” 
utan istället blir en god ledare. Att skapa förtroende är viktigt för att lyckas 
med detta. 

• Det är vidare viktigt att komma ihåg att lärande och byggandet av förtroende 
tar tid när man jobbar med människor och att det inte är något som sker på en 
gång. 

• Människor behöver samtala även kring frågor som inte berör dem direkt i det 
egna arbetet. Detta leder till en ökad förståelse för andra delar av organisatio-
nen och ger samtidigt perspektiv på det individuella arbetet.  

 
Det här är alltså författarens råd och tips kring hur grupper bör styras med utgångs-
punkt från att organisationer är som arenor för småprat. Jag har tagit upp den infor-
mella kommunikationens betydelse i organisationer till diskussion eftersom jag tycker 
att detta är väldigt applicerbart på den verklighet som jag upplever. Jag tror att den 
formella styrningen i företag är viktig på sitt sätt för att skapa struktur, men menar 
också precis som Ekman att man inte får negligera den informella styrning som fak-
tiskt är möjlig att göra. Utifrån min frågeställning kring att överföra dokument ut i en 
organisations verksamhet vill jag nu fortsätta att titta på hur Ekman diskuterar kring 
policys, verksamhetsplaner och strategier. 
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4.2.2 Texter, vilken betydelse har de egentligen? 
Ekmans hypotes är att texter i sig inte kan styra beteende, men att texterna däremot 
undersöks och värderas i småprat inom organisationen. Han säger att det är i småpratet 
mellan människor som det bestäms om texterna ska styra eller inte, de valideras. (Ek-
man, 2003:73) Texter är ändå det vanligaste sättet som chefer försöker utöva ledar-
skap på och eftersom det är precis om detta min studie handlar tycker jag att det känns 
viktigt att diskutera vidare kring Ekmans ställningstagande och resonemang.  
 
Det upplevs alltså svårt att styra beteende med texter. När man inom rättssociologin 
studerat efterlevnad av lagar i praktiken har följande problem upptäckts (Ekman, 
2003:73-74): 
 

• Människors verklighet är väldigt komplex och det kan vara mycket svårt att 
fånga denna i formell text på papper. 

• Ju striktare texterna är, desto mindre blir möjligheterna att anpassa dessa 
lokalt. 

• Tolkningsproblem uppstår ofta. Förutom att orden i sig kan vara mångtydiga 
har alla människor olika utgångspunkter och kan således tolka texten på helt 
olika sätt. 

• Det är problematiskt att verkligen kontrollera och bestraffa när texternas krav 
inte efterlevs. 

 
Att få personer kan kontrollera många med hjälp av texter är en tanke som ligger till 
grund för hur åtskilliga organisationer styrs idag. Man kan nästan säga att organisatio-
nerna flödar över av texter, då de flesta företagen använder sig av text för att förmedla 
sina budskap. De vanligaste texterna handlar om policys, strategier och värderingar – 
något som du märker också kan kopplas direkt till miljöledningssystemstänkandet.  
 
Ekman menar att i många fall blir dessa dokument dock tyvärr bara exempel på led-
ningens magnifika och välmenande idéer, något som medarbetarna i organisationen 
ser mycket litet av och vidare bryr sig ännu mindre om. Direktiv av det komplexare 
slaget, som regler kring miljöarbetet i en organisation, måste tolkas för att kunna om-
sättas i praktisk handling! Innan texterna verkligen kan omsättas i praktiken passerar 
de och tyds i ett filter av småprat, menar Ekman. Det är viktigt att texterna också är 
praktiskt möjligt genomförbara och att medarbetarna verkligen vill genomföra dem, 
annars föreligger risken att texterna i slutänden inte förblir mer än ledningens stor-
slagna idéer. (Ekman, 2003:75-76) 
 
Varför uppstår det då skillnader mellan vad texten ursprungligen menar och vad som 
egentligen händer ute i vardagen? Ett par möjliga orsaker till detta kan vara att:  
 

• Texter tolkas!  
• Det är omöjligt att känna till alla texter! 
• Det saknas resurser! 
• Texten står i konflikt med egna intressen! 
• Delade värderingar stämmer inte överens med texterna! 
• Man vill inte styras av text! 

 
Jag har tidigare diskuterat en del kring mitt socialkonstruktivistiska synsätt som innebär 
att alla människor lever i sin egen värld där egna regler gäller och grundat i detta gör 
varje individ sina egna tolkningar. Detta är precis vad Ekman också tar upp när han talar 
om texter – det är svårt att styra just eftersom människor tolkar! Det handlar om påver-
kan av den sociala omgivningen och om jämförelse mellan egna erfarenheter och 
andras, vilket i sin tur kan leda till en diskussion om hur texterna ska tydas. Texter för-
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ändras också, nya kommer till och andra försvinner, och utifrån den stora mängd med 
text som medarbetarna förväntas styras av är det mycket svårt, om inte omöjligt, för 
individen att känna till alla. Ibland kan det vara så att medarbetaren känner till texten 
och vill följa den, men att resurser saknas för att kunna göra detta och det är naturligtvis 
ett problem, något som också nämns vara en av de uppenbara svårigheterna kring miljö-
ledningssystemet ISO 14001. Andra anledningar till att det uppstår skillnader mellan 
texters ursprungliga intentioner och praktiken är att egenintressen hos individerna 
kommer i vägen, man gör helt enkelt det som man själv tror sig tjäna på, eller möjligen 
att man uppfattar texten som onödig och struntar i den. Personen kanske inte heller vill 
styras av texter utan anser istället att det är dennes egen uppfattning av problemet och 
egenvalda lämpliga lösningar som bör styra. (Ekman, 2003:77-78) 
 
Parmander (2005:54) säger att vid ett förändringsarbete är det särskilt viktigt att de 
människor som deltar i processen redan tidigt bör få ha möjlighet till åsikter och säga 
vad de tycker. På så sätt kommer skilda perspektiv på idén in och samtidigt tydliggörs 
vad som faktiskt ska förändras. Detta menar Parmander är betydelsefullt just eftersom 
en idé har olika innebörder för olika människor och grupper. 
 
Arbnor och Bjerke (1994:206) pratar om att språket i sig kan vara väldigt begränsande 
och otillräckligt för att verkligen fånga människans subjektiva logiska tänkande. Vi 
har flera olika uttrycksmedel utöver det konkreta språket säger författarna, t.ex. gester, 
fysisk uppenbarelse och inre tankar. Utöver detta är språket dessutom flertydigt. Detta 
menar jag begränsar texternas användning ytterligare, dels eftersom olika människor 
troligen tolkar en text olika och även genom att de inte heller uppfattar avsändarens 
andra uttrycksmedel utöver den skrivna texten. I småpratet blir istället olika tolknings-
alternativ av texter tydligare och dessa alternativ värderas av människor. Man kan 
kalla den gemensamma (socialt bedömda) värderingen som uppstår i en grupp för ett 
informellt beslut, menar Ekman, och vägen mellan detta beslut och praktisk handling 
är därför inte lång, eftersom det här blir de som fattar beslutet som också ska genom-
föra det. Detta går tvärtemot de formella beslut som fastställs inom en organisation, 
säger Ekman, då formella avgöranden istället innebär att beslutet fattas av någon helt 
annan än den som ska genomföra det och därför blir avståndet mellan beslut och hand-
ling också större. (Ekman, 2003:79) 
 
Det ständigt pågående småpratet producerar alltså kollektiv handling, något som un-
derlättas av att det i många organisationer också finns någon slags norm om ”likhet”, 
likhet som vidare leder till förtroende. Eftersom arbetet i en organisation många gång-
er är komplext och det hela tiden händer oväntade saker uppstår ett glapp mellan dessa 
praktiska situationer och de abstrakta texter som förväntas styra situationerna. Här 
uppstår en osäkerhet som delas mellan medarbetarna och ofta blir småpratet ett sätt för 
gruppen att hantera glappet mellan idé och praktik. (Ekman, 2003:79) Ekman går så 
långt att han säger att det bara är de texter som passar medarbetarna som tolkas och 
översätts i handling, resten blir aldrig genomfört. Besluten fattas alltså endast av dem 
som i praktiken realiserar dem! (Ekman, 1999:205)  
 
Det kan utifrån detta resonemang vara lätt att få uppfattningen att texter inte alls be-
hövs, men Ekman (2003:84) menar tydligen också att i många organisationer är det 
nödvändigt med styrande dokument – problemet är bara att lyckas kombinera dem 
med ett gott praktiskt ledarskap. Chefer behöver bygga förtroende genom att delta i 
småpratet och bidra till de informella besluten. Hellriegel et al (2005:16) håller med 
och säger att de sociala nätverk som chefer bygger genom informella kanaler i organi-
sationen är mycket betydelsefulla för möjligheten att kunna bedriva bra ledarskap.  
Vidare bör de texter som produceras av cheferna också utgå från medarbetarnas eget 
sätt att tänka, för att kunna uppfattas någorlunda på det sätt som chefen egentligen 
menar. (Ekman, 2003:84) 
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5 Resultat  
För att få höra hur konsulterna hos Tyréns jobbar med miljöarbetet i sin dagliga verk-
samhet och vad de faktiskt tycker om detta har jag utfört nio intervjuer med personer 
som arbetar som tekniska konsulter på olika avdelningar inom företaget. Sex av dessa 
jobbar på Tyréns i Stockholm vid affärsområdena Byggprojektering, Infrastruktur 
samt Projektledarna. Jag har valt att anonymisera de konsulter som deltagit i intervju-
erna och benämner dem som Person A-I.  
 
Person A och B är verksamma vid Projektledarna, en verksamhet som skiljer sig något 
från resten av Tyréns eftersom konsulten här går in i beställarens organisation och 
arbetar direkt hos kunden. Övriga konsulter jobbar framför allt som projektörer, vilket 
innebär att man t.ex. tar fram ritningar och handlingar åt en beställare. Person C och D 
är verksamma som projektörer på affärsområde Infrastruktur i Stockholm medan Per-
son E och F arbetar med Byggprojektering på samma ort. Resterande tre personer, G, 
H och I, jobbar på affärsområde Infrastruktur på Tyréns kontor i Gävle. Infrastruktur 
är den enda verksamhet som förekommer här. 
 
Under min sammanställning av intervjumaterialet har jag med inspiration av grundad 
teori kommit fram till fem teman som är centrala för hur konsulterna jobbar med miljö 
i sitt dagliga arbete. Dessa fem kärnteman är: 
 

• Miljö behöver vara en del av vardagen! 
• Miljö får inte vara för krångligt! 
• Miljö är levande! 
• Man behöver veta att något är fel – inte exakt vad man ska göra åt det! 
• Miljö berör alla! 

 
Jag kommer här att använda dessa fem teman som huvudrubriker för att sedan vidare 
presentera och konkretisera det material jag har samlat in under intervjuerna. När man 
talar om miljöarbetet hos Tyréns är det framför allt arbetet med Verksamhetssystemet 
som omnämns. Häri ingår förutom miljöledningssystemet också företagets kvalitets-
ledningssystem. Just därför kan det ibland vara svårt att dela upp miljö- och kvalitets-
arbetet i två separata delar, men enligt min tolkning är det inte heller meningen att 
man ska göra det eftersom Tyréns har valt att införa ett integrerat verksamhetssystem i 
sin organisation. Detta, anser jag, kan vara bra att tänka på inför den kommande läs-
ningen. 

5.1 Miljö behöver vara en del av vardagen! 
Det första återkommande temat från de intervjuade konsulterna är, som jag upplever 
det, att för att miljöarbetet ska fungera ”på riktigt” så behöver det vara en naturlig del 
av vardagsarbetet, det får inte vara någonting som tillkommer som ett extraarbete som 
man ändå till slut kanske väljer att lägga åt sidan. Person C säger att det är den som är 
ansvarig för ett projekt som också är den som gör en kvalitets- och miljöplan, vilket 
för det mesta innebär att de konsulter som sitter och gör själva projekteringen inte 
kommer i direkt kontakt med miljöarbetet. Detta märker jag tydligt även hos de andra 
respondenterna eftersom det framför allt är de personer som har haft hand om egna 
projekt som är insatta i Tyréns miljöledningssystem. De övriga har kommit i kontakt 
med miljöarbete på olika sätt, men upplever sig själva inte alls lika kunniga. Nog för 
att ingen av de intervjuade egentligen tycker sig vara ”duktiga” på miljö, men de som 
har mer erfarenhet av att vara uppdragsansvariga tycker jag också har mer kunskaper 
och lärdomar att dela med sig av. 
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Person I berättar att på kontoret i Gävle, där denne arbetar, känner man till det tänkta 
miljöarbetet och försöker eftersträva att jobba med miljö enligt Verksamhetssystemet i 
så stor mån det går, men det upplevs av personen som att det inte alls blir på samma 
sätt som på de större kontoren i landet där konsulterna arbetar uppdelade i flera avdel-
ningar. Person I menar i alla fall att lagar vill man följa oavsett om man jobbar på ett 
stort eller litet kontor, så att inom dessa ramar försöker man alltid att hålla sig. 
 
Person E säger att miljöarbetet är viktigt och att det behöver tryckas på just detta, men 
samtidigt så får det inte heller bli för tungt och kännas onödigt, man måste jobba och 
dra in pengar till verksamheten också. Miljöarbetet får inte bli för mycket merarbete. 
Som konsult menar Person B att man har mycket frihet och struktur, men att friheten 
samtidigt måste stämma överens med lagkrav och vad som förväntas av företaget. Vi-
dare talar Person C om att denne upplever att många inom organisationen känner att 
miljöarbetet är ganska jobbigt, just på grund av att det upplevs som ett extraarbete. 
Person F tror att miljö ofta trillar mellan stolarna eftersom man som projektör kanske 
inte upplever att saker man gör är så stora miljöaspekter för egen del, utan att det är 
kunden som ska ta hand om detta.  
 
Flera personer berättar att ofta kanske man använder sig av Verksamhetssystemet utan 
att tänka på det, t.ex. när det gäller mallar i Word, och just det här att få miljöarbetet 
till en naturlig del av vardagen tror jag är väldigt viktigt, att idealet är att konsulten 
inte ska behöva uppleva att det finns något att sucka över eftersom det kommer in så 
pass självklart. Men man får inte heller glömma bort att miljö är ju inte något som 
kanske kommer in lika givet i det övriga arbetet som t.ex. kvalitet, och det håller även 
Person E med mig om. Person C tror också att om det känns löjligt att göra en miljö-
plan och man inte förstår varför så blir miljöarbetet lidande. Personen tror att det är 
viktigt att lägga betoning just på detta för att saker och ting ska fungera som det är 
tänkt. Person C säger också precis som Person E att den biten som tillhör kvalitet vad 
gäller mallar och dylikt är den som enklast kommer in i vardagsarbetet.  
 
Person D berättar att denne tror att miljöarbetet nog fungerar som tänkt ute i verksam-
heten, men för dem som konkret sysslar med miljö blir det mer självklart att acceptera 
miljöarbetet än för teknikerna (d.v.s. de ”vanliga” konsulterna) som i högre grad kan-
ske ser detta som ett nödvändigt ont. Personen fortsätter med att säga: 
 

”Annars så försöker vi ju utnyttja Verksamhetssystemet, för varenda projekt 

man gör så tillkommer det ju någonting som man använder mer än vad man 

har gjort tidigare. Man kanske upptäcker att det här var ju ganska bra att ha 

ändå, bra att göra (…) Man lär sig lite och man lär sig att utnyttja grejerna 

bättre.” 

 
Det handlar alltså om en stegvis utveckling och integrering av miljö och Verksamhets-
systemet i det övriga arbetet, små steg som kanske lär en hur man kan använda det på 
bästa sätt för att göra rutinerna så enkla som möjligt. Person D framför också just att 
ofta går saker från mun till mun! Om någon har gjort någonting bra så får man ett tips 
som man själv kan använda till nästa gång, och här sker helt klart en egen utveckling, 
menar Person D.  
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5.2 Miljö får inte vara för krångligt! 
För att miljö ska kunna vara en del av vardagen tycker jag att det tydligt framkommer 
bland respondenterna att dessa anser att miljöarbetet inte får vara för krångligt, det 
måste finnas enkla rutiner för hur man ska jobba med miljö och arbetet bör ligga på en 
nivå som man känner att man kan ta till sig av. Person C säger: 
 

”Jag tror att generellt det som många tycker är att Verksamhetssystemet, det 

är lite omständligt och bökigt sådär, men jag tror att det handlar mycket om 

kunskap och att man inte kan, man vet inte riktigt hur man ska använda det.” 

 
Ju enklare systemet blir, desto mer tror Person C att det kommer att användas – efter-
som meningen är att det ska vara en hjälp och inget annat. Person A anser att om den 
som skapar ett verksamhetssystem inledningsvis har för höga ambitioner och gör sy-
stemet alldeles för omfattande, då blir det också väldigt tungt att följa upp för dem 
som verkligen ska arbeta med systemet. Risken finns att om det blir en för detaljerad 
nivå så faller allting i slutänden eftersom man inte orkar jobba med det och inte kan 
knyta an till sitt övriga arbete. Personen säger vidare att det gäller att ha en lagom 
tröskel från början. Även Person H tror att ett miljöledningssystem behöver hållas på 
en nivå som alla kan förstå och verkligen medvetandegöra det för alla, för att om man 
bara kommer dragandes med en massa ”akademiskt tjafs” kring hur saker och ting ska 
vara så blir det väldigt svårt att ta till sig det för människorna ute i verksamheten som 
kanske arbetar på helt andra sätt. Ju enklare desto större genomslagskraft, menar per-
sonen. Person H säger vidare också att denne själv inte alls är insatt i Tyréns miljöled-
ningssystem men tycker att man arbetar med miljö och är medveten om detta i alla 
fall. Slutligen så berättar Person G också om att denne ute i organisationen har uppfat-
tat att när Tyréns Verksamhetssystem skapades så tog man i ”för kung och fosterland” 
och därmed blev systemet för ambitiöst och svårt att verkligen hålla, men personen har 
också hört att man nu arbetar med att förenkla systemet genom den nya versionen av 
det. 
 
Personerna A och B som arbetar på Projektledarna säger båda att de tycker att Verk-
samhetssystemet är för mycket uppbyggt kring Tyréns projekteringsverksamhet och 
att det därför är väldigt svårt för dem att jobba med det då det inte känns som att sy-
stemet riktigt passar in i deras egen verksamhet. Person B anser här att man behöver 
ha ett tydligare snitt för just projektledning. 
 
Den andra stora frågan är tid och framför allt bristen på sådan. De allra flesta respon-
denterna pratar om att det är svårt att hinna med att sätta sig in i miljöarbetet och jobba 
ordentligt med det, även om man har ambitionen och gärna skulle vilja. Person D ut-
trycker det som: 
 

”Tid och ork, ja! Man kan ju inte lägga ner mer tid på att fylla i sådana här 

listor än att göra jobbet.” 

 
Även Person E menar att det upplevs ganska svårt för folk att verkligen få tid till att 
sätta sig ner och läsa igenom saker, och att man istället framför allt kanske väljer ut de 
delar i en innehållsförteckning som berör en själv och lämnar resten ”tills vidare”. 
Detta resulterar för det mesta i att resten aldrig hinns med. Person F håller också med 
om att tidsbristen är ett stort problem och om man inte redan är insatt i Verksamhets-
systemet och delarna däri så blir det jobbigt att verkligen sätta sig in det, för att när 
man hamnar i tidsnöd så hinner och kan man inte bara sitta och leta efter saker. Perso-
nen tror att om det blir för mycket och för krångligt så struntar man i det istället, då 
det inte längre går att prioritera. 
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5.3 Miljö är levande! 
De allra flesta respondenterna pratar, direkt eller indirekt, om att miljöarbetet i ett 
företag är ett levande system och att kunskap hela tiden måste fyllas på för att syste-
met verkligen ska kunna integreras i verksamheten bland människorna som jobbar 
med det. Person B säger konkret att: 
 

”Det är väldigt mycket jobb man måste lägga ned för att få ett fungerande 

verksamhetssystem och det är ju också ett levande system, det måste man veta, 

det måste ju jobbas med hela tiden för verkligheten ändras ju hela tiden.” 

 
Personen tycker inte riktigt att Tyréns hänger med på den här biten, men säger att den-
ne också tror att företaget är medvetet om att det är så och avsätter resurser för att 
hantera just dessa problem. I Verksamhetssystemet finns väldigt mycket mallar som 
man som konsult är menad att använda, berättar Person C, men eftersom rutinbeskriv-
ningarna inte alltid överensstämmer med verkligheten fungerar det inte alltid som 
tänkt. Här kanske systemet har ”fastnat” på något sätt – det behöver utvecklas! Person 
F framhåller vidare att denne anser att: 
 

”Det är en bra bit kvar, definitivt, från att vara miljöcertifierade till att fak-

tiskt använda sig av det också!” 

 
Personen tycker att det i nuläget är ett problem med integrationen av miljöledningssy-
stemet och att denne tror att det är väldigt lätt att bara fylla i kvalitets- och miljöplanen 
för att sedan låta den vara. Mycket bygger på intresse och Person F förmodar att det är 
svårt att få folk intresserade av allting, just eftersom det är så mycket man kan vara 
intresserad av. När jag har pratat med respondenterna tycker jag att det till stor del 
framkommer att den kvalitets- och miljöplan man gör i början av ett projekt inte riktigt 
följs upp, det finns inget direkt tryck på att man verkligen ska ha använt sig av den, 
förutom när det görs interna revisioner. Detta riskerar ju att leda till att planen blir 
lågprioriterad eller att man gör någonting ”bara för att”. Person H säger också att det 
är viktigt att miljöfrågorna just behöver objektanpassas, att det inte får bli en generell 
produkt, men att det idag för det mesta känns som att man gör någonting generellt bara 
för att skicka iväg det som krävs.  
 
Utbildning anses allmänt vara viktigt bland de intervjuade, och framför allt framhålls 
det att utbildningen måste vara kontinuerlig i någon form – det behöver inte vara 
mycket men just att man pratar om miljö då och då, kanske på avdelningsmöten eller 
liknande. Person D säger att denne tror att alla behöver repetition. Person A menar att 
man måste ”vaccinera” miljötänkandet bland konsulterna på företaget: 
 

”Att ha en påbyggnadskurs då och då, det är som att vaccinera, att fylla på 

med en spruta så att man kommer upp till en nivå, så fungerar det ett tag och 

sen måste man upp igen. Det saknar man nog, vi hade ju det när vi miljöcerti-

fierades men det kanske är viktigt att man lär vad som händer, vad som är 

rimligt och möjligt att kräva.” 

 
Personen förmodar att man som konsult behöver både verktygen och kunnandet och 
att det för detta krävs just regelbunden utbildning på något sätt. Det kan nog vara bra 
att faktiskt bli tvingad att gå kurser ibland framhåller Person C, och även Person F 
säger att det är viktigt att kurserna som ges blir obligatoriska under arbetstid så att alla 
verkligen närvarar vid dem. Person B tycker att Tyréns stöttar upp bra med utbildning, 
bara man själv vet vad man söker och efterfrågar det på egen hand. Person G däremot, 
säger att denne flera gånger har efterfrågat utbildning inom miljö och kvalitet eftersom 
personen blivit utsedd till ansvarig för dessa två delar på avdelningen, men har inte 
fått någon uppföljning alls på sin fråga. 
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Nu när Verksamhetssystemet håller på att göras om önskar Person C att man skulle ha 
en utbildning just i samband med detta så att alla verkligen blir informerade om att 
systemet förändrats samt hur man som konsult ska arbeta med den nya versionen. 
Person F har inte fått någon utbildning sen sin egen introduktionsutbildning för över 
fyra år sedan men tycker att en uppdatering definitivt skulle behövas. Vad personen 
anser att man behöver gå igenom är framför allt var och hur man hittar saker i Verk-
samhetssystemet samt vad som är särskilt viktigt. Person F fortsätter också med att 
säga: 
 

”Men däremot har man gått en kurs eller om någon har informerat vid kanske 

ett par tillfällen istället för en halvdag, att man kör ett antal gånger, då tror 

jag att man blir bättre på att ta till sig också, när man vet vad som finns och 

vad som gäller.” 

 
Även här efterfrågas alltså kontinuiteten, att man hellre ska utbildas och informeras 
vid ett flertal tillfällen istället för en enda gång, detta tycker jag bestämt pekar på att 
personen uppfattar Verksamhetssystemet och miljöarbetet som något levande. Också 
Person E pratar tydligt om att man behöver regelbunden utbildning. Jag tolkar det som 
att respondenterna verkligen önskar mer tid avsatt åt utbildning inom dessa frågor för 
att öka sitt eget kunnande.  
 
Person H som har jobbat länge inom företaget säger att mycket bygger på att man 
skaffar sig erfarenheter med åren och att medvetandegraden kring miljöpåverkan och 
företagets miljöarbete är helt annan idag än för tio år sedan. 

5.4 Man behöver veta att något är fel – inte exakt 
vad man ska göra åt det! 
Ett allmänt tema bland de intervjuade är att ingen kan vara expert på allting, men att 
alla konsulter bör ha en grundnivå av kunskap så att man vet att något är fel och ut-
ifrån detta kan söka lösningar på problemet. Så här uttrycker Person A detta: 
 

”Man måste kanske lära sig att man vet när det är en risk, man ska kunna så 

mycket att man begriper att man inte begriper! (…) Man måste ju ha så myck-

et kunskap att man förstår att det här är någonting jag behöver ta reda på i 

alla fall. Har man ingen kunskap alls, då är det liksom, då är allting av sam-

ma dignitet.” 

 
I större projekt berättar Person C att då tar man in speciella avdelningar som ansvarar 
för miljöfrågorna, men i de mindre projekten behöver ju den uppdragsansvarige själv 
ha koll på vad som är viktigt och inte. Person B talar om att ibland kan det uppstå kon-
flikter mellan beställaren och konsulten, eftersom beställaren kanske anser att man i 
projektet bör använda en produkt av ett visst material som egentligen inte får använ-
das. Här, menar Person B, är det väldigt viktigt att man själv vet var gränsen går och 
därför måste ha kompetens till just detta: 
 

”I andra projekt har kunden en färdig (plan) men det passar inte den verk-

samhet som vi ska göra i det projektet, och då måste man ju gå in och anpassa 

och samtidigt ha tillräcklig kunskap för att kunna föra den dialogen med kun-

den.” 

 
Personen säger vidare att man alltså inte kan lita på att beställaren vet allting utan be-
höver själv ha en basnivå så att man har ett hum om vilka krav som gäller, sedan kan 
man utifrån detta anlita specialister som går djupare in i frågan. Om ungefär samma 
sak pratar också Person D när denne säger att det är nödvändigt att man som konsult 
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kan göra kunden uppmärksam på vissa saker som den själv inte känner till. Person H 
säger på samma sätt att alla bör ha en allmän kunskap om problem som kan uppstå, 
även om inte alla kan bli exempelvis kemister! Vidare menar också Person I att på 
avdelningen där denne jobbar så hjälps man åt med allting, man hjälper varandra när 
det uppstår problem av olika slag. Allmänt sett så tycker jag mig uppfatta att respon-
denterna anser att det finns bra stödfunktioner inom Tyréns och att man för det mesta 
kan få den hjälp man efterfrågar. Person B anser dock att mycket handlar om personli-
ga kontakter i företaget och att det inte är så att man av Verksamhetssystemet kan läsa 
sig fram till vilka avdelningar eller personer man ska kontakta om man får problem i 
vissa frågor. 

5.5 Miljö berör alla! 
Att miljö är något som berör medarbetare på alla nivåer i organisationen tycker jag 
också är en uppfattning som återkommer bland de intervjuade. Person C säger exem-
pelvis att det är viktigt att alla i ett projekt blir delaktiga i miljöfrågorna så att det inte 
endast är den som är ansvarig för projektet som har koll och att de andra bara jobbar 
på med andra saker, för att då får man ju aldrig den här delaktigheten som ändå efter-
strävas. Det är mycket viktigt att alla bör gå igenom Verksamhetssystemet ordentligt, 
säger personen vidare. Person A anser att integrationen av miljöledningssystemet 
framför allt är en ledningsfråga men att det egentligen inte är svårt att få folk i projek-
ten engagerade i miljöarbetet, dock handlar det idag mycket om i vilken grad man 
själv personligen väljer att engagera sig. Även Person B tror att miljöarbetet handlar 
om styrning: 
 

”Det är mycket en ledningsfråga egentligen, att man talar om hur viktigt det 

är och att få alla att förstå varför, inte bara ’Du ska jobba efter den här struk-

turen!’ För då blir det ändå att man kör vid sidan av. Just att man förstår var-

för är det viktigt att vi har det här.” 

 
Även Person C pratar om att denne upplever att det i nuläget känns som att det är 
mycket upp till var och en att använda Verksamhetssystemet, och tror inte att det pres-
sas på tillräckligt mycket uppifrån att man verkligen så ska göra. Personen fortsätter 
med att säga att man måste få alla att känna att det berör just dem, även om man inte 
själv är ansvarig för något. Ett förslag kommer från Person I som menar att det vore en 
bra idé att man vid projektstart har ett möte med alla inblandade i det kommande pro-
jektet där man också går igenom saker som berör miljö: 
 

”Att man förklarar att såhär ligger det till och det här ska vi tänka på angå-

ende miljö, och hur ska vi lösa det. Att man förklarar för alla som ska jobba 

med det här att det får vara en del i det som man tar upp. Att man har ett 

startmöte och att det är en lika naturlig del som allting annat som ska ingå i 

projektet.” 

 
Person I fortsätter med att säga att som det ser ut idag så är det bara uppdragsledaren 
och kanske den allra närmaste till denne som har möte med beställaren, men att man 
mellan varandra på avdelningen redan har pratat om att man skulle önska att det var 
fler som fick vara med på de här mötena för att från början få en bra inblick i projek-
ten. Personen tror att här finns också en god möjlighet för miljö att komma in natur-
ligt. Även Person H pratar om att man bör ha en diskussion om just miljöfrågor när 
man startar upp ett projekt. Personen berättar också att man diskuterar vissa saker på 
fikarasten, en hel del som angår miljö men kanske inte handlar om miljöledningssy-
stemet specifikt utan framför allt om de projekt som man för tillfället arbetar med. 
Slutligen säger Person B också att denne tror att hur väl miljöarbetet fungerar hör ihop 
med bildningsnivån, är man mer kunnig så blir man för det mesta också mer engage-
rad!  
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6 Reflektioner och lärdomar 
Konsulterna på Tyréns har hittills haft en hel del åsikter om sitt eget arbete med miljö-
ledningssystemet och om hur de tycker att detta fungerar, eller inte fungerar, på före-
taget idag. Det börjar bli dags att jag själv nu gör mina egna reflektioner kring vad 
konsulterna sagt till mig under intervjuerna – och att jag funderar vidare på vad man 
kan lära sig av allt detta! Funderingarna utgår fram för allt från mitt syfte som handlar 
om att jag vill visa hur miljöledningssystemet ISO 14001 fungerar på Tyréns, där jag 
framför allt diskuterar kring hur konsulterna upplever att det faktiskt är arbeta med ett 
dokumentstyrt miljöarbete som det ser ut idag genom Verksamhetssystemet. Jag bör-
jar med att sammanfatta vad jag upplever vara det viktigaste som framkommit under 
intervjuerna och på så sätt ge några goda råd kring hur företaget skulle kunna förbättra 
och fördjupa sitt miljöarbete. Därefter följer en reflektion kring miljöfrågornas kom-
plexitet och hur vi alla skapar våra egna sociala konstruktioner kring vad miljö faktiskt 
är för något.  

6.1 Hur fungerar miljöledningssystemet ISO 14001 
konkret hos konsulterna på Tyréns? 
Min utgångspunkt när det gäller arbete med miljöledning och ISO 14001 har varit att 
det kan vara enkelt att föreställa sig hur man vill arbeta med ett sådant system i teorin, 
men desto svårare att i praktiken lyckas styra medarbetarna på ett företag att göra som 
man vill. Att använda de fem grundelementen ”miljöpolicy”, ”planera”, ”genomföra”, 
”följa upp” och ”förbättra” i miljöledningssystemet kanske inte uppenbarar sig vara så 
vidare svårt och det finns mycket litteratur med stegvisa instruktioner för hur man ska 
gå till väga. Jag tror att den stora svårigheten här ligger i punkten ”genomföra” efter-
som ett verkligt genomförande kräver mycket mer än att ledningen bara instruerar 
medarbetarna i hur ISO 14001 fungerar och sedan ber dem göra som man säger.  
 
När jag pratar med konsulterna på Tyréns får jag en uppfattning om att de också tyck-
er att saker och ting när det gäller miljö kan vara ganska komplexa. De viktigaste 
grunderna för att miljöarbetet ska smälta in naturligt i vardagsarbetet upplever jag är 
att konsulten har fått rätt information om hur denne ska göra, att saker och ting inte får 
vara för krångliga och att det ska vara lätt att förstå hur miljö hänger ihop med det 
egna projektet, för att annars finns risken att man struntar i det.  

6.1.1 Miljöledningssystemets integrering på kontoren i Gävle 
och Stockholm 
Det verkar finnas ett ganska naturligt inslag av miljöarbete hos alla konsulterna på 
kontoret i Stockholm, men inte alls hos dem som arbetar på kontoret i Gävle. Konsul-
terna i Gävle säger att ingen av dem upplever att man direkt jobbar med miljöled-
ningssystemet i de projekt dessa tre personer medverkat i, eller rättare sagt: de två 
konsulter som inte har haft egna uppdrag säger att de tror att detta troligen ligger på 
den uppdragsansvarige och att de därför inte kommit i kontakt med miljöarbetet. Den 
tredje personen som har lett egna projekt säger att denne har fyllt i kvalitets- och mil-
jöplaner, men mer än så är det inte. Här tycker jag inte att man kan tala om någon 
vidare integrering av miljöledningssystemet i den dagliga verksamheten och jag tror 
absolut att det är viktigt med utbildning och kanske framför allt att medvetandegöra 
vikten av att faktiskt använda systemet. Hur konsulterna upplever resten av Verksam-
hetssystemet och hur man jobbar med att säkerställa kvaliteten på projekten har jag 
inte vidare gått in på eftersom det ligger utanför mitt syfte med studien. Men konsul-
terna på Gävlekontoret framför själva ett i mitt tycke intressant förslag på hur man 
skulle kunna få alla delaktiga i miljöarbetet och det handlar om att alla deltagare i ett 
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projekt får vara med på ett uppstartsmöte med beställaren där också miljö diskuteras. 
Idag ser det inte ut så utan det är bara den uppdragsansvarige och eventuellt en person 
till som är med på denna typ av möten. Visst kan detta vara svårt att genomföra och 
det kanske upplevs för resurskrävande att alla inblandade ska vara med på mötet, men 
samtidigt har man här en chans att få alla konsulter mer delaktiga i hur företaget är 
tänkt att jobba med miljö i Verksamhetssystemet.  
 
På Stockholmskontoret verkar miljö vara en större självklar del av konsulternas övriga 
arbete i projekten, men mycket verkar också handla om hur engagerade deras chefer är 
och hur mycket stöd de får på den egna avdelningen. Hur länge konsulten har arbetat 
på Tyréns och om denne har lett egna uppdrag spelar också stor roll för hur mycket 
man ”kan” om miljö. En konsult säger att det finns många i organisationen som tycker 
att miljö är jobbigt eftersom det upplevs som ett merarbete och en annan säger att mil-
jö ofta upplevs hamna mellan stolarna. Det känns som att den delen av Verksamhets-
systemet som handlar om kvalitetsarbete lättare kommer in naturligt eftersom det här 
gäller mallar som ska användas, egenkontroll och märkning av dokument o.s.v. Det 
gäller alltså att även försöka få miljö till en mer självklar del i projekten – om nu me-
ningen är att det ska vara så. 
 
Här tror jag också att uppföljningen av den inledande kvalitets- och miljöplanen behö-
ver vara tydligare och att mer press sätts på konsulten när det gäller uppföljning. Flera 
av de intervjuade säger att det inte finns någon egentligen sådan förutom vid revisio-
ner, så att ofta kanske man därför inte lägger lika stor tyngdpunkt på den här planen 
som man borde. Jag upplever det som att många känner att man gör kvalitets- och 
miljöplanen ”bara för att” och att den sedan blir liggande utan egentlig vidare efter-
tanke. Här verkar det också handla mycket om vilka anspråk beställaren ställer på 
konsulten och på miljöarbetet, har man en kund med höga krav så blir det också så att 
miljö blir viktigare i projektet.  

6.1.2 Tid och resurser! 
Det är viktigt att det finns tillräckligt med resurser för konsulten att ta sig tid och ork 
till att sätta sig in i miljöarbetet, både i form av utbildning men också kanske genom 
egen tid. Tidsbrist upplevs bland de flesta intervjuade som ett stort problem som säkert 
kan bidra till att man inte alltid gör lika mycket som många kanske skulle vilja. Att det 
avsätts ordentligt med tid och resurser menar också Netherwood (i Welford, 2001:52-
53) är mycket viktigt, för att brist på detta kan vara ett av skälen till att miljölednings-
systemet i slutänden faller. Det är ju svårt att verkligen tvinga människor till att ta sig 
tid till saker som de kanske inte är intresserade av, men många av konsulterna påpekar 
att det faktiskt skulle vara uppskattat med en regelbunden utbildning och en av de 
intervjuade säger också att ju mer man lär sig, desto mer intresserad brukar man bli.  

6.1.3 Utbildning 
Vikten av utbildning är alltså något som återkommer och någonting som verkligen 
tycks efterfrågas. Jag tror att en möjlig risk ju faktiskt kan vara att många personer vid 
en sådan här typ av intervju gärna pratar om hur viktigt det är med utbildning, men när 
man sedan påtvingas sådan kanske det istället upplevs som tråkigt och onödigt. Jag 
hoppas att konsulterna verkligen är lika intresserade som de har verkat vara när jag har 
pratat med dem och jag tror, liksom många själva har påpekat, att det gäller att hitta en 
balans här – inte för mycket och inte för lite. Detta är ju otroligt svårt eftersom organi-
sationen består av hundratals individer med olika förutsättningar och olika intressen, 
men om utbildningen anpassas till varje avdelning eller affärsområde tror jag att chan-
sen blir större att det blir ”rätt” mängd med information och att det hela hamnar på en 
nivå som passar, att medarbetarna känner att just det här handlar om deras eget arbete. 
Som respondenterna har påpekat för mig, det viktigaste är att man ”lär sig begripa när 
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man inte begriper” och att man alltså får en grundnivå av kunskap som är anpassad 
efter ens eget arbete. Det är också mycket viktigt, upplever jag, att det hellre hålls 
korta utbildningar regelbundet istället för ett långt utbildningstillfälle mer sällan. Mil-
jöledningssystemet är levande och mycket händer hela tiden, dessutom för att inte 
kunskapen ska glömmas bort behöver man diskutera de här frågorna med jämna mel-
lanrum.  

6.1.4 Dokumentstyrning 
Ekman (2003) pratar mycket om att det är svårt att styra med dokument och att verkli-
gen få alla i verksamheten att jobba som tänkt efter de mallar som har satts upp. Jag 
tycker att vi här har sett ett ganska tydligt exempel på att i fallet Tyréns upplever kon-
sulterna det på samma sätt. Verksamhetssystemet och miljöarbetet däri utgår från 
skrivna texter som är menade att styra medarbetarna i organisationen, men att det är så 
enkelt i verkligheten, det håller nog ingen med om.  
 
Jag funderar också själv kring om det idag, med vår ökade tillgänglighet till informa-
tion och en förhöjd möjlighet till skriftlig kommunikation i form av mail, intranät 
o.s.v., kanske finns en ökad förståelse för texter bland människor i organisationerna? 
Att dokumentstyrning faktiskt till viss del istället tas mer på allvar? Det jag framför 
allt tänker på är att den skriftliga informationen nu för tiden har större potential till att 
bli tvåvägskommunicerad, att människor som berörs av besluten faktiskt kan svara på 
mail direkt eller säga vad de tycker via olika typer av diskussionsforum på exempelvis 
företagets intranät. Detta ger ju goda möjligheter och förutsättningar till att kritisera 
och diskutera de dokument man berörs av, men frågan är då vidare vilket engagemang 
för allt detta som verkligen finns? Det kanske är någonting som borde vara underlag 
för vidare forskning! 
 
För att gå vidare till dokumentstyrningen på Tyréns som den upplevs idag, har jag som 
tidigare presenterat, uttolkat fem grundteman för vad konsulterna upplever som viktigt 
med miljöarbete. Detta är exempel på att det krävs något mer än bara utdelade doku-
ment och information om hur man ska göra när man ska jobba med miljö. De råd jag 
kan ge utifrån min studie är att miljö behöver göras till en naturlig del av vardagen och 
av konsulternas egna projekt, att miljö måste vara enkelt att förstå och ta till sig av, att 
miljöarbete är någonting levande som hela tiden kräver ständig utveckling och aldrig 
får ”stanna upp”, att det är viktigt att skapa en grundnivå av kunskap som innebär att 
konsulten lär sig förstå när någonting är fel samt att miljö är något som berör medar-
betare på alla nivåer i organisationen.  
 
Dessa saker tror jag är mycket viktiga för Tyréns miljöarbete. Också att man uppmunt-
rar det informella, småpratet och de spontana mötena tror jag är betydelsefullt. Det 
kan ju tyckas svårt att styra något som ska vara informellt, men Ekman (2003:124 
samt 132-133) resonerar kring ett par exempel för hur man skulle kunna stimulera just 
detta. Jag tror själv att lyckas handlar mycket om att sprida kunskap som skapar ett 
vidare intresse. Tillräckligt mycket tid måste också finnas för att personen som ska 
arbeta med miljö känner att den verkligen har resurser för att göra detta.  
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6.2 Miljöfrågornas komplexitet – ”miljö” är någon-
ting individuellt!  
För att vidga perspektivet lite grann och återgå till mitt ursprungliga vetenskapliga 
synsätt, socialkonstruktivismen, vill jag här fortsätta mina tankar och reflektioner med 
att fundera kring studiens resultat ur denna utgångspunkt.  
 
Mitt grundantagande och det som jag bygger min egen världsbild på är att alla männi-
skor är olika och konstruerar sina egna världar utifrån de förutsättningar de ges och de 
erfarenheter de samlat på sig under sin livstid. Jag tror inte på en enhetlig sanning utan 
ser det som att sanningen skapas i betraktarens öga. Det här tycker jag mycket tydligt 
går att koppla till miljöarbetet på Tyréns, eftersom jag också ser det som att alla dessa 
personer som är menade att arbeta med Verksamhetssystemet, när de ska försöka sam-
las under ett enda ”paraply” av instruktioner, konstruktioner skapade av några andra 
än de själva, då händer någonting. Varje individ befinner sig i sin egen bubbla av erfa-
renheter, intressen och uppfattningar om vad som är viktigt för just denne. Kommer 
denne individ att kunna och vilja ta till sig av all information som ständigt pumpas ut i 
kanalerna runt omkring?  
 
Min uppfattning är att i detta flöde, i detta informationsbrus, så väljer man att upp-
märksamma det som känns viktigast för en själv samtidigt som personen också försö-
ker uppfylla de krav som ställs på denne utifrån. Blir kraven många tvingas man selek-
tera allt mer och mer. Jag tror att det går att styra människor till viss del, men att även 
detta grundas i sociala relationer och konstruktioner – att någon nog hellre lyssnar på 
en engagerad chef som personen har en bra kontakt med, än på en chef som bara 
strängt säger att ”Så här och så här måste du göra!” utan att förklara varför.  
 
Vad händer om företaget nu väljer att införa en ökad och mer regelbunden utbildning 
kring miljöledningssystemet? Självklart kommer det att bli en massa ifrågasättanden 
och diskussioner kring om detta verkligen är nödvändigt! Det är ju lätt för mig som 
utomstående och som dessutom är intresserad av miljöfrågor att säga att ”gör så här”, 
men jag kan ju aldrig någonsin räkna med att alla tycker som jag! Det är mycket saker 
som diskuteras i organisationen hela tiden och många olika typer av krav ställs på 
konsulterna som arbetar där, och precis som en av de intervjuade säger – miljö är vik-
tigt men det finns en väldig massa annat som är minst lika viktigt. Jag tror att det som 
de intervjuade konsulterna själva diskuterar är väldigt angeläget att ta vara på, just det 
som de pratar om att man behöver utbilda på en grundnivå som passar den egna av-
delningen och individen som arbetar där, men att det viktigaste av allt är att konsulten 
lär sig förstå när något är fel och vidare vet hur denne ska söka hjälp för att lösa pro-
blemet. Erfarenheter bygger också som tidigare sagt den egna världsbilden och det 
påpekar även några av de jag har intervjuat, att det är när man har fått erfarenheter 
som intresset ökar och att man kan använda sig av tidigare problemlösningar även i 
framtida projekt. Man pratar med varandra informellt i organisationen och hjälps åt att 
hitta svar på svårigheter och funderingar.  
 
Jag upplever det som att miljöfrågor hos Tyréns framför allt upplevs och arbetas med 
ur ett tekniskt perspektiv. Konsulterna som jobbar inom företaget är ingenjörer och 
projekten innebär olika former av tekniska uppdrag, där man t.ex. projekterar järnväg 
eller husbyggen. Detta gör ju att den ”miljö” som här diskuteras är hur man i sitt kon-
sultarbete och i projektet som skapas ur detta påverkar omgivningen kort- och långsik-
tigt. Miljö och hållbar utveckling är ju väldigt komplexa frågor och det går egentligen 
att ta vilket perspektiv på detta som helst menar jag, allt vi gör påverkar ju miljön på 
något sätt. Huvudsakligen handlar nog miljötänkandet och arbetet med miljölednings-
system om att förstå just att vi alla tänker och uppfattar världen olika, med väldigt 
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skilda utgångspunkter. Här är nog förmågan att kommunicera en av de viktigaste 
aspekterna när man ska jobba med miljö, just eftersom att det skiljer sig väldigt myck-
et från person till person vad miljö uppfattas vara för någonting. Mina respondenter 
pratar mycket om olika material och kemikalier samt att ta prover i marken, det är på 
det sättet som de själva kommer i kontakt med det som för dem kallas miljöarbete. I 
andra organisationer kanske konsumtion eller energiförbrukning är det viktigaste, i 
ytterligare andra kan miljö handla framför allt om sociala faktorer. Att vara öppen och 
förstå att miljöfrågor är komplexa och att vi alla bygger vår egen värld och uppfatt-
ningarna om den, det är själva grunden för ett lyckat miljöarbete anser jag.  
 
Jag tror också att intresset för miljöfrågor i stor grad påverkas av det omgivande sam-
hället, det som är trendigt och debatteras om i media, det väcker uppmärksamhet! På 
1990-talet när det var ”inne” med miljö så tyckte sig var och varannan människa vara 
miljömedveten, företagen började införa miljöledningssystem i högre grad och det 
pratades ständigt om miljöproblemen i tidningar och andra media. Det här diskuterar 
också Barlebo Wenneberg (2001:77-81) om när det gäller våra sociala konstruktioner i 
samhället. Han menar att kunskap om verkligheten uteslutande faktiskt blir bestämd 
av sociala faktorer, att det är saker som makt och intressen som bestämmer vad som 
räknas som kunskap i ett samhälle. Idag upplever jag det själv som att miljöfrågorna 
inte längre är lika aktuella hos oss, men att miljö istället för att vara en trend har blivit 
något som vi alla ändå bär med oss i bakhuvudet, kanske har det skett en kulturföränd-
ring som ändå har gjort miljötänkandet till något för oss mer naturligt. Vi behöver inte 
uppmärksamma miljön då sopsortering inte är längre något dramatiskt utan snarare 
självklart för de flesta. Samtidigt är det här min egen uppfattning och jag kan aldrig 
tala för alla andra. Jag menar inte heller att vi har ett egentligt hållbart samhälle som 
det ser ut idag, utan vill snarare bara poängtera att saker och ting förändras i våra kon-
struktioner. 
 
Men när man exempelvis går ut och tittar på företag och deras miljöarbete upplever 
jag att miljömedvetenhet idag blivit något som nästan måste finnas i varje organisa-
tion, det är inte längre en konkurrensfördel utan snarare en förutsättning. Ska man 
fundera vidare och se till vad som sägs på pappret och jämföra med hur integrerat 
miljöledningssystemen verkligen är, ja då har vi nog trots allt ett glapp här igen. Detta 
pratar ju även mina respondenter om och det hoppas jag ha kunnat framföra med den 
här studien, att viljan finns där men själva integreringen och det verkliga införandet i 
en organisation kan vara problematiskt just eftersom det gäller att få alla individer 
med olika utgångspunkter att bli intresserade och att samtidigt förmå avsätta tillräck-
ligt med tid och resurser för detta.  
 
Hur man ska lyckas med allt detta tror jag inte att några böcker eller avancerade ma-
nagementkurser någonsin kan berätta steg för steg för dig, utan det handlar istället om 
att lyckas anpassa kunskapen till det egna företagets individuella förutsättningar och 
efter den unika organisationskulturen!  
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Bilaga 1, Intervjuteman 
 

• Berätta kort om dig själv och ditt arbete på Tyréns. 
 

• Hur berörs du av miljö i ditt praktiska arbete? 
 

• Hur fungerar miljöledningssystemet? 
 

• Tror du att det alltid fungerar som det är ”tänkt”?  
 

• Vad säger kunderna? Deras ledningssystem mot Tyréns? 
 

• Ses det som någonting naturligt eller som något svårt att integrera miljö i pro-
jekten? 

 
• Utbildning kring miljöledningssystemet, hur har den skett? Nöjd med det som 

har utförts? Kunskapsnivå? Övriga åsikter kring utbildning?  
 

• Hur skulle du själv önska att miljöarbetet var utformat? Förändringar? 
 

• Andra tankar kring Verksamhetssystemet samt kvalitets- och miljöplanen? 
 

• Miljö i förhållande till kvalitet? 
 

• Miljö i förhållande till arbetsmiljö? 
 

• Vad finns det för möjlighet till kreativitet i organisationen? 
 

• Hur kommer miljöarbetet annars in i det dagliga arbetet? Hur diskuteras det 
mellan er på företaget? 

 
• Övriga funderingar kring ditt och Tyréns miljöarbete som du vill föra fram? 

 


