
Tema vatten i natur och samhälle 

Campus Norrköping 
 
 

Att skapa miljöledningssystem 
som utomstående konsult 

 – Ett verktyg för ökad personalmedverkan 

Erik Glaas & Viktor Levin 

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2006 
 

    

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



  

 

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
       Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel 
Att skapa miljöledningssystem som utomstående konsult – ett verktyg för ökad personalmedverkan 
 
Title 
Creating environmental management systems as an external consultant – a tool to increase staff participation. 
 
Författare 
Erik Glaas & Viktor Levin 

Sammanfattning 
Samhällets krav på att företag och organisationer bedriver ett strukturerat miljöarbete har ökat med tiden. För att möta dessa krav arbetar 
tiotusentals organisationer i världen med miljöledningssystem i olika former, där standarden ISO 14000 är den främsta. Då kompetens och tid ofta 
saknas, framför allt i mindre organisationer, är en vanlig lösning att ta hjälp av externa konsulter för att utföra implementeringen av dessa system. I 
litteraturen beskrivs problem som identifierats vid denna typ av implementering, exempelvis låg motivationsnivå och bristande kunskap om 
miljöledningssystem bland personalen samt kommunikationsproblem. Syftet med denna studie är att konstruera ett verktyg för ökad 
personalmedverkan som är tänkt att användas av miljökonsulter. Detta verktyg testas och utvärderas genom en fallstudie som genomförts på SÅBI 
Pellets AB i Valbo våren 2006. 
 
Resultaten vi fått, främst genom intervjuer med personal inom organisationen, visar på att motivation och kunskap om miljöledningssystem ökat i 
det undersökta fallet. Detta är ett bevis på att verktyget som vi konstruerat fungerat och varit ett uppskattat arbetssätt bland personalen. De åsikter 
som framkommit vid intervjuerna har även lett fram till förbättringsförslag till verktyget som modifierats för att ännu bättre kunna involvera 
personalen i framtagandet av ett miljöaspektsregister. I enlighet med vår förförståelse fanns en tillräcklig kunskap om organisationens 
miljöpåverkan för att personalen inom ramen för verktyget själva kunde peka ut de viktigaste miljöaspekterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 
____________________________________________
_________ 
ISRN  LIU-TEMA/MV-C—06/20--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
 
Handledare 
Anna Jonsson 

Nyckelord 
Miljöledningssystem, MLS, Miljökonsult, Personalmedverkan, Miljöaspekter, Implementering 
 
 

 
Datum 
Date 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Tema vatten i natur och samhälle, 
Miljövetarprogrammet 
Department of Water and Environmental 
Studies

2006-08-21  

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/index.sv.html 

    



Sammanfattning 
Samhällets krav på att företag och organisationer bedriver ett strukturerat miljöarbete har ökat 
med tiden. För att möta dessa krav arbetar tiotusentals organisationer i världen med 
miljöledningssystem i olika former, där standarden ISO 14000 är den främsta. Då kompetens 
och tid ofta saknas, framför allt i mindre organisationer, är en vanlig lösning att ta hjälp av 
externa konsulter för att utföra implementeringen av dessa system. I litteraturen beskrivs 
problem som identifierats vid denna typ av implementering, exempelvis låg motivationsnivå 
och bristande kunskap om miljöledningssystem bland personalen samt 
kommunikationsproblem. Syftet med denna studie är att konstruera ett verktyg för ökad 
personalmedverkan som är tänkt att användas av miljökonsulter. Detta verktyg testas och 
utvärderas genom en fallstudie som genomförts på SÅBI Pellets AB i Valbo våren 2006. 
 
Resultaten vi fått, främst genom intervjuer med personal inom organisationen, visar på att 
motivation och kunskap om miljöledningssystem ökat i det undersökta fallet. Detta är ett 
bevis på att verktyget som vi konstruerat fungerat och varit ett uppskattat arbetssätt bland 
personalen. De åsikter som framkommit vid intervjuerna har även lett fram till 
förbättringsförslag till verktyget som modifierats för att ännu bättre kunna involvera 
personalen i framtagandet av ett miljöaspektsregister. I enlighet med vår förförståelse fanns en 
tillräcklig kunskap om organisationens miljöpåverkan för att personalen inom ramen för 
verktyget själva kunde peka ut de viktigaste miljöaspekterna.
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1 Inledning 
Att arbeta med miljöledningssystem är ingen ny företeelse, så tidigt som på 1970- och 80-talet 
fanns det system som motsvarade dagens standardiserade miljöledningssystem. Då var det 
främst större internationella företag som arbetade på detta sätt, medan det nu är vida spritt och 
även mindre företag använder sig av dem (Axelsson et al, 2003, s 20). Arbetet med 
standardisering av miljöledningssystem påbörjades under inledningen av 1990-talet och kan 
förknippas med rapporten ”Changing Course”, som publicerades i anknytning till 
Riokonferensen 1992 (Ammenberg, 2004, s 156-157). Arbetet leddes till stor del av 
organisationer som International Organization for Standards (ISO), the British Standards 
Institute (BSI) och American National Standards Institute (ANSI) (Kuhre, 1995, s 6). Dessa 
organisationers arbete resulterade i en internationell standard för miljöledning, ISO 14000, 
1996 (Naturvårdsverket, 2000, s 15). 
 
ISO 14000 är en samling standarder, vägledningar och tekniska rapporter och basen utgörs av 
ISO 14001, som är en standard för hur organisationer kan bedriva ett miljöarbete som är 
strukturerat och rationellt (Piper & Henricson, 2004, s 5). En av de aspekter som togs i 
beaktning vid skapandet av standarder för miljöledningssystem var att de inte fick påverka 
handel med tredje världen negativt och därmed innebära sämre konkurrensförmåga. På grund 
av detta är standarderna ganska generellt utformade vilket kräver att organisationen översätter 
dem till sin verksamhet (Axelsson et al, 2003, s 16). Tanken med en internationell standard är 
alltså att företag ska kunna konkurrera på lika villkor och att certifierade miljöledningssystem 
ska vara en konkurrensfördel (Kuhre, 1995, s 12-13). 
 
ISO 14000 standarden används idag över hela världen (ca 75 000 organisationer var 
certifierade år 2004) på ungefär samma sätt och är det enda globalt accepterade regelverket att 
tillämpa på miljöområdet (Brorsson & Almgren, 2005, s 11-13). Standarden är universell men 
speciellt anpassad för att kunna användas även inom små och medelstora organisationer 
(Madu, 2001, s 57). I Sverige fanns i slutet av år 2004 cirka 3 500 ISO 14000-certifierade 
organisationer, vilket gör Sverige till världsledande om man ser till antalet certifikat i 
förhållande till folkmängd (http://www.sis.se, Acc: 2006-05-25). Sveriges ledande roll inom 
miljöledningsarbetet kan härledas till att miljöfrågorna har fått en ökad betydelse i samhället 
(Piper & Henricson, 2004, s 13). 
 
I Sverige är det vanligt att, framför allt i små och medelstora företag, bristande personella och 
ekonomiska resurser sätter gränserna för vad organisationen är kapabel att genomföra själv 
(Ammenberg, 2004, s 236). Detta har lett till att miljökonsulter anlitas för att utforma 
organisationernas miljöledningssystem (Axelsson et al, 2003, s 34). Konsultarbetet har 
medfört många problem rörande implementeringen och personalmedverkan i denna. Dessa 
problem är grunden till att denna studie genomförts. 
 

2 Syfte 
Vår grundtanke för detta arbete är att ökad personalmedverkan vid inrättandet av ett 
miljöledningssystem i en organisation leder till bättre miljöledningssystem där personalen är 
mer delaktig i arbetet. Vi vill i denna uppsats med hjälp av tidigare forskning konstruera ett 
verktyg för ökad personalmedverkan, samt genomföra en fallstudie för att utvärdera och 
förbättra arbetssättet i verktyget. Vi kommer att använda oss av verktyget vid framtagning av 
ett miljöaspektsregister hos en organisation som ska införa ett miljöledningssystem enligt ISO 
14001. Verktyget är tänkt att användas vid konsulttjänster för att involvera personal inom 
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organisationer genom att de deltar aktivt i uppbyggnadsfasen av miljöledningssystemet. Vi 
anser att personalen inom organisationer ofta har kompetens att själva kunna identifiera 
organisationens miljöaspekter. För att det ska vara möjligt att utnyttja denna kunskap anser vi 
att kommunikationen mellan konsulten och organisationen är avgörande och något som bör 
tas i beaktning vid skapandet av verktyget. 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att uppfylla följande mål: 
 

• Utifrån tidigare forskning konstruera ett verktyg för aktiv personalmedverkan som 
involverar personal vid uppstarten av ett miljöledningssystem.  

 
• Testa och utvärdera verktyget i en fallstudie för att sedan, med utgångspunkt i 

forskning om implementering av miljöledningssystem, utveckla eventuella 
förbättringsförslag och incitament för vidare studier på området. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel ges en teoretisk utgångspunkt för vad miljöledningssystem är och hur dessa 
fungerar i praktiken. Problemområdet runt införandet av miljöledningssystem förtydligas 
genom att belysas utifrån olika begrepp tätt kopplade till den problematik vi läst om i tidigare 
forskning och till stora delar byggt denna studie på. 

3.1 Tillämpningen av miljöledningssystem 
Miljöledningssystem är konstruerade som ett hjälpmedel för att organisationer själva ska 
kunna strukturera sitt miljöarbete och jobba mer systematiskt och effektivt (Ammenberg, 
2004, s 155). Ett mer strukturerat arbete bidrar till att den organisation som implementerar ett 
miljöledningssystem med hjälp av detta ökar möjligheterna till förbättringar inom 
miljöområdet (Axelsson et al, 2003, s 16). Arbetssättet gör organisationen mer proaktiv 
eftersom tanken med miljöledningssystemet är att organisationen skall arbeta förebyggande 
snarare än att rätta till fel i efterhand (Kuhre, 1995, s 22). Processen med att införa ett ISO-
system är tänkt att ge organisationens ledning en mer positiv bild av miljöarbete eftersom 
detta ses som något positivt istället för något nödvändigt ont i och med att kunder och övriga 
intressenter efterfrågar detta (Kuhre, 1995, s 18). Det finns emellertid olika anledningar till att 
en organisation väljer att införa ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden. Drivkrafterna 
kan sträcka sig från konsumentpress till potentiella besparingar eller en renare miljö 
(MacDonald, 2004, s 631). 
 
Ett miljöledningssystem beskriver det miljöarbete som skall genomföras och hur detta skall gå 
till, men det är också en del av själva genomförandet och binder ihop alla delar av 
verksamheten inom en organisation (Persson, 2004, s 10). Arbetet med ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001-standarden bygger på PDCA-cykeln. PDCA står för 
Plan (Planera), Do (Genomföra), Check (Följa upp) och Act (Agera) och har ständig 
förbättring som mål (Ammenberg, 2004, s 160). Enligt Brorson & Almgren ingår det i 
planeringsfasen (P) att arbeta fram en miljöpolicy, identifiera miljöaspekter och utifrån dessa 
upprätta miljömål och handlingsplaner. I genomförandefasen (D) skall miljöpolicy översättas 
till handling. Det gäller att fördela ansvaret, utbilda personal och ta fram rutiner samt övrig 
dokumentation. I den tredje fasen, uppföljningen (C), övervakar man, mäter och redovisar 
resultaten av organisationens miljöarbete. I denna fas är interna och externa revisioner en 
viktig del. I den sista fasen (A) utvärderar man hur arbetet med miljöledningssystemet 
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fungerar och gör justeringar. Tanken är, som tidigare nämnts, att man skall arbeta för att 
ständigt förbättra sig (Brorson & Almgren, 2005, s 7). 

3.2 Framtagandet och värderingen av miljöaspekter 
I litteraturen benämns det första steget av cykeln, miljöutredning och skapandet av 
miljöaspektsregister, som den viktigaste delen i hela miljöledningssystemet eftersom man i 
detta inledande steg formar upplägget och fokuseringen för hela miljöledningssystemet 
(Põder, 2006, s 732, Zobel & Burman, 2003, s 13). I en studie som gjordes på 200 svenska 
miljöcertifierade företag visade det sig dock att mer än hälften av företagen upplevde 
framtagandet av miljöaspekter som den svåraste delen i införandet. Detta visade sig genom att 
de missat en eller flera betydande miljöaspekter vid uppstarten (Zackrisson et al, 1999, s 43-
45). Enligt Ammenberg förenklas arbetet med miljöledningssystemet om en grundlig 
miljöutredning genomförs, vilket dock inte är något absolut krav i standarden, men måste i 
praktiken ändå genomföras för att uppfylla alla krav i ISO 14001 (Ammenberg, 2004, s 163-
164). Miljöaspekter kan förklaras som delar i en organisations produkter, aktiviteter samt 
tjänster som anses som troliga att ha en miljöpåverkan (Madu, 2001, s 60). Att identifiera och 
prioritera rätt miljöaspekter är en förutsättning för att få ett väl fungerande 
miljöledningssystem, men detta till trots finns det ingen allmänt vedertagen modell för hur 
denna prioritering skall genomföras (Zackrisson et al, 1999, s 36-45). Identifieringen av 
miljöaspekter bör, enligt Kuhre, göras genom revisioner, databearbetning samt genom att 
samla in synpunkter från de anställda (Kuhre, 1996, s 68). 
 
Eftersom värderingen av miljöaspekter är en subjektiv process, är det bra att involvera så 
mycket personal som möjligt inom organisationen för att värderingen ska spegla personalens 
åsikter och prioriteringar (Zobel & Burman, 2003, s 21). Personalens medvetenhet och 
motivation kommer också att öka om det finns en bra och öppen kommunikation kring arbetet 
med miljöledningssystemet (Kuhre, 1996, s 64). En del forskning visar på att det inte finns 
något tydligt samband mellan ISO-certifiering och bra miljöprestanda och lönsamhet (De 
Moor & De Beelde, 2005, s 208), men en dansk undersökning visar att personalmedverkan 
och kommunikation är nyckelfaktorer för huruvida miljöledningssystemet blir effektivt eller 
inte, och i detta fall ser man både till de miljömässiga och ekonomiska aspekterna (Füssel 
(red), 2005, s 28). Denna fråga nämns även i många andra forskningssammanhang och det 
betonas att det resultat företagens miljöarbete får är starkt knutet till ledningens engagemang 
och hur de lyckas involvera personalen (Axelsson et al, 2003, s 53). Personalmedverkan i de 
inledande stegen av uppbyggandet av miljöledningssystemet försäkrar att personalen kan 
bidra till och bli bekanta med innehållet i miljöledningssystemet (Füssel (red), 2005, s 32-33). 
Även Ammenberg belyser att en viktig förutsättning för att en organisation skall få ett 
fungerande miljöledningssystem är att ledningen backar upp arbetet och uppmanar till ett 
aktivt personaldeltagande (Ammenberg, 2004, s 172-174). Även intervjuer med 
miljöansvariga på företag visar på att detta leder till en bredare miljökompetens i hela 
personalstyrkan inom organisationen (Zobel & Burman, 2003, s 23). 

3.3 Kommunikation vid införandet av miljöledningssystem 
Det är svårt att kommunicera miljöbudskap och risken är att det antingen blir så förenklat att 
det blir oanvändbart eller så komplicerat att personalen inte förstår det (Ammenberg, 2004, s 
54). Kuhre menar att kommunikation kan ske på olika sätt; genom de vanliga 
kommunikationskanalerna, såsom interna nyhetsbrev, instruktionsfilmer, e-mail och 
anslagstavlor samt genom förslagslådor mm. Han hävdar vidare att det är viktigt att 
kommunikationen sker i form av en öppen dialog så att de anställdas förbättringsförslag kan 
användas på ett konstruktivt sätt av ledningen (Kuhre, 1996, s 64). Att kommunikationen sker 
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i båda riktningar är även viktigt eftersom sändaren av information annars inte kan försäkra sig 
om att rätt information kommit fram och uppfattats på rätt sätt (Bakka et al, 2001, s 159). 
Både positiv och negativ feedback bör ges, men det viktigaste är att lägga fokus vid den 
positiva (Kuhre, 1996, s 65). En organisation bör upprätta rutiner för hur feedback skall 
delges för att undvika missförstånd och för att säkerställa att alla som delges information tar 
den till sig (Ammenberg, 2004, s 222). I ”The ISO 14000 Handbook” ges ett exempel på hur 
man kan försäkra sig om att de anställda tagit till sig information som delgivits dem. SGS-
Thompson, det första amerikanska ISO14000-certifierade företaget, har för att göra de 
anställda medvetna om miljöledningssystemet haft en tävling mellan de olika avdelningarna 
som gått ut på att kunna så mycket som möjligt om miljöledningssystemet. Man hävdar från 
företagets håll att detta givit ett bra sätt att få ut kunskapen om miljöledningssystemet på 
gräsrotsnivå inom organisationen (Cascio, 1998, s 218). Även Ammenberg förespråkar olika 
typer av belöningssystem inom organisationer, dels för att göra de anställda mer medvetna 
men också för att öka motivationen för arbetet med miljöfrågor (Ammenberg, 2004, s 222). 
Kommunikation är viktigt på alla nivåer, vid alla tillfällen och om alla ämnen inom 
organisationen (Cascio, 1998, s 237). 

3.4 Motivation och kunskap 
För att skapa motivation och medvetenhet kring organisationens miljöarbete krävs att de 
anställda har kunskap om de aktuella miljöproblem som verksamheten bidrar till 
(Ammenberg, 2004, s 174). Miljöutbildning är absolut nödvändig för alla i organisationen, 
och anpassade utbildningar är att föredra så att anställda får den utbildning de behöver 
(Kuhre, 1996, s 60-62). Zobel & Burman menar att man genom att involvera personalen vid 
skapandet av ett miljöledningssystem ökar miljökompetensen och medvetenheten bland de 
anställda och att detta bör ske i ett så tidigt skede av arbetet som möjligt för att få bäst effekt 
(Zobel & Burman, 2003, s 21). Kunskapen kring miljöfrågor är starkt varierande mellan och 
inom olika organisationer, och för att miljöledningssystemen skall bli effektiva krävs att 
kunskapen kring och förståelsen för miljöproblem höjs (Axelsson et al, 2003, s 58). Brorson 
& Almgren skriver att organisationer bör utforma ett utbildningsprogram för att få struktur 
och översikt över utbildningsbehovet inom organisationen. Utbildningsprogrammet kan 
användas för att se vilken typ av kunskap som finns inom olika områden, samt vilken kunskap 
som behöver förvärvas (Brorson & Almgren, 2005, s 102-103). I ISO-standarden finns krav 
på att alla som arbetar med en uppgift som kan ha miljöpåverkan skall ha passande 
miljöutbildning (Ammenberg, 2004, s 225). Miljöutbildning av tusentals anställda i 
näringslivet är en av de mest positiva effekterna av arbetet med miljöledningssystem 
(Axelsson et al, 2003, s 28). 

3.5 Miljöledningssystem som konsultarbete 
Avsaknaden av miljökompetens inom mindre organisationer är ofta ett problem och den 
vanligaste lösningen är att ta in extern expertis i form av konsulter (Axelsson et al, 2003, s 
34). En nackdel med att ta in extern expertis är dock att kompetensen tenderar att försvinna 
från organisationen när konsultens arbete är slutfört (Ammenberg, 2004, s 180). Ytterligare en 
nackdel med att använda sig av externa miljökonsulter för att bygga upp 
miljöledningssystemet är att systemet inte blir verksamhetsförankrat och därmed sämre 
integrerat i organisationens övriga system (Axelsson et al, 2003, s 58). För att man som 
konsult skall kunna undvika detta bör man etablera en relation till det styrsätt som finns inom 
organisationen samt konsultera personalen (De Moor & De Beelde, 2005, s 210-213). 
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4 Fallbeskrivning 
Vi har genomfört en fallstudie på SÅBI Pellets AB i Valbo vilket kombinerades med arbetet 
att upprätta ett miljöaspektsregister åt organisationen. SÅBI Pellets AB är som namnet 
antyder en pelletsfabrik vilken är belägen i utkanten av Valbo, ca 2 mil sydväst om Gävle. 
Pelletsfabriken har varit i bruk sedan 1999 och är en del av SÅBI Pellets AB, vilka ingår i den 
finska Vapo-koncernen. Pelletsfabriken producerar bränslepellets till hushåll och kommunala 
värmebolag. Produktionen låg 2005 på drygt 57 000 ton pellets som distribueras till kunder 
runt om i Mellansverige. Organisationen är på gränsen mellan ett litet och ett medelstort 
företag (http://europa.eu, 2003) med 12 heltidsanställda, varav 10 i produktionsleden. 
 
Pelletsfabriken skall certifieras enligt ISO 14001 under 2006 och därmed bli den sista 
fabriken inom SÅBI att miljöcertifieras. På grund av brist på tid och kunskap valde fabriken 
att söka hjälp från studenter med utredandet av miljöaspekter och skapandet av ett 
miljöaspektsregister åt organisationen. Pelletsfabrikens ledning ville även ha tips och råd inför 
det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet. Incitamentet till certifieringen kommer från 
central koncernnivå.  

5 Verktyg för personalmedverkan 
Inför arbetet med miljöaspektsregistret till pelletsfabriken funderade vi på hur vi skulle kunna 
undvika de problem som tagits upp i vår teoretiska utgångspunkt, framför allt problem som 
uppstår då miljöarbetet inte är förankrat i hela organisationen. Vi ville även ta till vara de 
möjligheter, såsom höjd motivationsnivå genom aktivt deltagande, som ökad 
personalmedverkan kan medföra i denna typ arbete (Kuhre, 1996, s 64, Zobel & Burman, 
2003, s 21). 
 
I tidigare forskning på området beskrivs personalmedverkan vid implementering av ett 
miljöledningssystem som viktigt eller till och med avgörande för kvaliteten och funktionen av 
systemet (Füssel (red), 2005, s 28). Det ges dock få eller inga exempel på hur detta konkret 
skall genomföras i en organisation som valt att anlita en extern konsult för genomförandet. De 
problem som liten eller ingen personalmedverkan kan medföra för organisationen är, som 
beskrivits, ej fungerande system på grund av låg motivationsnivå, kommunikationsproblem 
samt låg personalmedverkan även i senare skeden av miljöarbetet. Som tidigare nämnts 
tenderar miljökompetensen även att försvinna ur organisationen när konsultens arbete är klart. 
Vi har tidigare under utbildningen stött på problematiken med att som utomstående konsult 
konstruera miljöledningssystem som är verksamhetsnära och involverar personalen. Vi har 
resonerat kring huruvida man som utomstående konsult kan underlätta och effektivisera detta 
arbete. 
 
Vidare studier av litteratur bekräftar relevansen i de tankegångar vi haft och belyser vikten av 
ett aktivt personaldeltagande för att få fungerande miljöledningssystem. Utifrån denna 
kunskap och fortsatta studier på detta forskningsområde har vi uppmärksammat behovet av ett 
verktyg för att involvera personalen i införandefasen av miljöledningssystem då denna fas, 
som tidigare nämnts, anses som den viktigaste för att få ett väl fungerande system. Detta har 
lett till att vi skapat ett verktyg för ökad personalmedverkan som är tänkt att användas av 
konsulter som anlitats för att upprätta ett miljöledningssystem till en organisation. 
 
Verktyget ska hjälpa den utomstående konsulten att få en bättre inblick i de anställdas 
arbetssituation och deras önskemål på sitt miljöledningssystem. Det är också tänkt att 
verktyget ska bidra till att effektivisera framtagandet av miljöaspekter och spegla 
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organisationens verksamhet som den ser ut i realiteten för att miljöledningssystemet ska få så 
bra effekt som möjligt. Tanken med att involvera personalen med hjälp av detta verktyg är att 
de ska bli mer engagerade och motiverade till att arbeta med miljöfrågor då de själva har satt 
upp ramen för detta, samtidigt som miljöarbetet på ett naturligt sätt kommuniceras i större 
utsträckning inom organisationen. 
 
Verktyget utgår ifrån en arbetsmetod som bygger på kommunikation och reflektion, både 
mellan konsulten och organisationen samt inom organisationen. Kommunikationen, framför 
allt mellan konsult och organisation, är förutsättningen för att verktyget ska fungera. Vi har 
utgått ifrån en tvåvägskommunikation där det krävs att både konsulten och de anställda inom 
organisationen kan tala öppet och vara lyhörda för varandras förslag. Dialogen som uppstår, 
och förslagen som den leder till, underlättar arbetet både för konsulten och organisationen. 
För konsulten innebär dialogen en ökad inblick och förståelse för verksamheten och 
organisationskulturen. För organisationen leder dialogen till ökad medvetenhet om 
verksamhetens miljöpåverkan, vilket ökar miljökompetensen i organisationen då de anställda 
får tid att reflektera över och diskutera miljöfrågor. Om verktyget fungerar som det är tänkt 
skall alltså miljökompetensen höjas inom organisationen och bibehållas även efter det att 
konsulten slutfört sitt arbete. Då personalen får delta i framtagandet av miljöaspekter 
prioriteras de för organisationen ”rätta” miljöaspekterna där man själva ser störst möjlighet till 
förbättring. 
 
Som beskrevs i den teoretiska utgångspunkten under rubriken ”Tillämpningen av 
miljöledningssystem” bygger arbetet med ISO-14001 på PDCA-cykeln och är tänkt att 
planeras, genomföras, följas upp och justeras av organisationen själva. Vi anser att problemen 
med verksamhetsförankring och personaldeltagande vid implementering med hjälp av extern 
konsult beror på att organisationen inte blir delaktig i planeringsarbetet. Det gör att 
organisationen kommer att arbeta med ett system som en extern konsult utvecklat utan att 
personalen varit delaktig i arbetet. Vi tror att detta verktyg genom att involvera 
organisationens personal gör att organisationen blir mer delaktig i planeringsfasen av PDCA-
cykeln än vid normalt konsultarbete och därmed har en större möjlighet till ett fortsatt 
fungerande arbete med miljöledningssystemet. 

5.1 Förklaring av verktygets fem steg 
Verktyget är indelat i fem steg där fokus ligger på kommunikation mellan personal och extern 
konsult. 
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Figur 1, egen figur, beskrivs i förklaringen av verktygets fem steg. 
 
Fokus vid intervjuerna ligger på den praktiska tillämpningen av miljöledningssystemet inom 
organisationen, men hänsyn tas även till andra faktorer så som inställning och motivation till 
miljöarbete. 

5.1.1 Inledande intervju 
Det första steget i verktyget är inledande kvalitativa intervjuer med personal från olika delar 
av organisationen. Detta för att skapa en så bred bild som möjligt av den syn och de förslag 
som finns inom organisationen. Intervjun bör fokusera på att ge en nulägesanalys av 
verksamhetens miljöaspekter samt framtida åtgärder. Det är viktigt att som konsult bemöta 
personalen med respekt för dess kunskap och insikt om organisationen och dess verksamhet, 
då personalen har bättre kunskap om detta. Personalen har även en kännedom om hur 
miljöarbetet, om sådant existerar, fungerar rent praktiskt på arbetsplatsen. Denna kunskap är 
omöjlig att inhämta genom att läsa instruktioner då dessa oftast beskriver en idealbild av hur 
exempelvis källsortering går till inom organisationen. 
 
Den inledande intervjun syftar till att lokalisera de aktiviteter i verksamheten som har 
påverkan på miljön, med andra ord att få en överblick över vilka miljöaspekter som finns 
inom organisationen. För att skapa ett miljöledningssystem som är så verksamhetsnära som 
möjligt intervjuas medarbetare för att de ska få ge sina åsikter om organisationens 
miljöaspekter. Konsulten bör intervjua så stor del av organisationens personal som möjligt för 
att få en helhetlig bild av organisationen, dess verksamhet och dess miljöaspekter. 
 
Konsulten bör ge personalen möjlighet att komplettera intervjuerna, främst för att inte gå 
miste om information som inte framförts vid det första tillfället, men även för att ge 
personalen möjlighet till en personlig dialog vid eventuella frågor. Då personalen har 
möjlighet att hålla kontakt med den externa konsulten ges bättre förutsättningar för personalen 
att känna sig delaktiga i arbetet, vilket är en nyckelfaktor för att verktyget skall fungera och 
för att miljöledningssystemet skall bli väl förankrat hos de anställda. 
 
Intervjuguiden för den inledande intervjun i vår studie presenteras i kapitlet ”Resultat och 
analys av fallstudien”. Där ges exempel på frågor som kan ställas vid den inledande intervjun. 
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5.1.2 Bearbetning av resultaten 
Efter de inledande intervjuerna bearbetas svaren och konsulten tar med hjälp av dessa fram de 
miljöaspekter som av personalen anses som de viktigaste för organisationen att arbeta med. 
Konsulten bör naturligtvis komplettera med egna iakttagelser som gjorts vid platsbesök i 
samband med de inledande intervjuerna, men grunden bör ligga i personalens åsikter. Viktigt 
att tänka på vid bearbetningen är att till så stor del som möjligt utgå från personalens tankar 
och åsikter då dessa utgör stommen i miljöaspektsregistret, och därmed förutsättningarna för 
det framtida miljöarbetet. 
 
I detta steg ingår även att göra en värdering av organisationens miljöaspekter och ta fram de 
betydande aspekterna. Värderingen av miljöaspekterna baseras till stor del på personalens 
uppfattningar, men konsulten bör komplettera och översätta dessa till en värderingsmall för 
värdering av miljöaspekter. Detta arbete leder till ett preliminärt miljöaspektsregister för 
organisationen. 

5.1.3 Kommunicering av det bearbetade resultatet 
När resultatet är bearbetat och konsulten tagit fram ett preliminärt miljöaspektsregister skall 
detta kommuniceras med personalen. De skall ges möjlighet att tycka till och ändra i registret 
om de upplever att aspekterna inte speglar organisationens verksamhet och de svar de angivit 
vid de inledande intervjuerna. I detta steg är det viktigt att konsulten befinner sig på plats hos 
organisationen. Personalen måste ges tid att läsa igenom och tänka över registret för att kunna 
bidra med så mycket feedback som möjligt.  
 
I detta steg kan intervjuerna med fördel ske i grupp, då personalen tillsammans kan resonera 
kring miljöaspektsregistret. 

5.1.4 Sammanställning av resultat 
I det fjärde steget skall resultaten från steg tre sammanställas i ett slutgiltigt 
miljöaspektsregister som speglar personalens åsikter om organisationens miljöaspekter och 
värderingen av dessa. I detta steg skapas grunden till det fortsatta arbetet med 
miljöledningssystemet i organisationen. 

5.1.5 Informera och utvärdera resultat 
Det sista steget i verktyget är till för att informera personalen om det slutgiltiga 
miljöaspektsregistret och att utvärdera arbetet. Informationen bör fokuseras på det arbete som 
utförts och konsulten skall försäkra sig om att inga oklarheter kring miljöaspektsregistret 
uppstått. Detta är även ett bra tillfälle för personal som eventuellt ej deltagit i framtagandet av 
miljöaspektsregistret att få information om hur arbetet har gått till och vad detta innebär. 
 
Utvärderingen kan ske genom en enkät, men för att få mer utförliga och konstruktiva 
kommentarer är det bättre med kvalitativa intervjuer i grupp. Under intervjuerna bör 
konsulten ställa öppna frågor och ta sig tid att lyssna till personalens alla åsikter, både positiva 
och negativa. Det är viktigt att konsulten inte lägger sig i diskussionen utan håller sig till att 
ställa frågor och anteckna. Denna utvärdering är främst till för konsultens fortsatta arbete och 
innebär en god möjlighet att tänka över sitt arbetssätt. 
 
Den intervjuguide vi använt i denna studie presenteras i kapitlet ”Resultat och analys av 
fallstudien”. 
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6 Metod 
För att kunna göra en utvärdering av vårt verktyg och för att kunna hitta konkreta 
förbättringsåtgärder, har vi valt att genomföra en enskild fallstudie på SÅBI Pellets AB i 
Valbo som är i färd med att inrätta ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Fallstudien 
inkluderar kvalitativa intervjuer i datainsamlingssyfte. 

6.1 Fallstudie som metod 
Fallstudien är utformad för att kunna testa och utvärdera det verktyg för personalmedverkan 
som vi konstruerat. Projektets huvudsakliga mål var att som externa konsulter genomföra en 
miljöutredning och därmed starta arbetet med ett miljöledningssystem åt organisationen. 
 
Stake anser att en fallstudie är förväntad att fånga komplexiteten av ett fall (Stake, 1995, s xi). 
I fallet som studerats handlar det främst om det komplexa sambandet mellan personal på 
företaget och utomstående konsulter. Studien syftar till att utreda hur de anställda uppfattar 
sin egen medverkan och hur de kan bidra till att skapa ett miljöaspektsregister till 
organisationen. 
 
Andersen skriver i boken ”Den uppenbara verkligheten” att det är mycket vanligt att använda 
sig av fallstudiemetoder då det gäller undersökningar av institutioner, delsystem och, i detta 
fall, organisationer (Andersen, 1998, s 128). Metoden kan även användas vid studier av 
ledningsfunktioner (Yin, 2003, s 1). Denna studie behandlar främst interaktionen mellan en 
organisation och utomstående expertis som organisationen valt att anlita. Det är främst hur 
personalen inom en organisation uppfattar utbytet som analyseras och tolkas i den här 
uppsatsen. 
 
Ett öppet sinne och öppna ögon anser Stake vara viktigt då man genomför en fallstudie, 
eftersom man via fallstudien studerar verkligheten och interaktionen mellan delar av fallet 
(Stake, 1995, s 15). Vi har i detta arbete försökt att studera vårt fall med ett så öppet 
tillvägagångssätt som möjligt genom att vara medvetna om att fallet är unikt och att inte göra 
några generaliseringar eller liknelser till andra fall. Med hjälp av de observationer vi gjort 
under fallstudien har vi senare kunnat dra paralleller till annan forskning, men fokus har under 
själva fallstudien legat på det specifika fallet. Stake menar att man inte studerar ett fall för att i 
första hand förstå andra fall utan det första uppdraget är att förstå just det enskilda fallet och 
inte göra några generaliseringar (Stake, 1995, s 4). Det är därför viktigt att komma fram till 
vilka olika förhållanden i undersökningsresultaten som är de specifika för det fall som 
studerats och vilka som kan ses som mer generella (Andersen, 1998, s 133). Influenserna vi 
fått från dessa författare har givit oss ett ramverk för hur vi ska förhålla oss till fallstudien i 
jämförelse med tidigare forskning på området. 
 
Merriam hävdar att fallstudien kan användas till att testa, utvidga eller utveckla en teori, men 
kan vid kvalitativa studier också användas till att konstruera en ny teori. I och med detta är 
fallstudier starkt knutna till teorier (Merriam, 1994, s 70). Detta arbete är på ett eller annat sätt 
knutet till tidigare teorier genom den förförståelse vi inhämtat både i samband med 
uppsatsskrivandet och vid tidigare studier. Vi har försökt undvika att sätta fallstudien i skugga 
av vår förförståelse genom att under hela arbetets förlopp försökt vara medvetna om denna.  
 
Det centrala bland olika typer av fallstudier är att de försöker kasta ljus över ett beslut, eller 
en rad beslut, varför de togs, hur de implementerades och med vilket resultat. Det kan dock, 
istället för beslut, lika gärna handla om organisationer eller processer (Yin, 2003, s 12). 
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Fallstudier kan enligt Yin även illustrera vissa ämnen i en utvärdering på ett deskriptivt sätt 
(Yin, 2003, s 15). Detta tycker vi gör fallstudien till en lämplig metod för vår uppsats 
eftersom vi till stor del använder fallstudien som en utvärdering av det framtagna verktyget 
för personalmedverkan.  
 
Det är mycket viktigt och avgörande för förloppet av en fallstudie att i ett inledande skede 
reflektera över hur man med hänsyn till undersökningens syfte och problemformulering skall 
avgränsa den (Andersen, 1998, s 130). Vi har på grund av tidsbrist avgränsat vår fallstudie till 
att behandla den första fasen i implementeringen av miljöledningssystem. Fallstudien är också 
avgränsad till att främst behandla anställdas interaktion i införandeprocessen. 
 
Fallstudien innehåller till skillnad från andra forskningsmetoder ingen egen metod för att 
samla in data eller för att analysera denna (Merriam, 1994, s 24). En fallstudie kan innehålla 
såväl kvalitativa som kvantitativa data (Andersen, 1998, s 132; Yin, 2003, s 14). Vi har i 
denna uppsats använt oss av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in de data vi 
behöver till fallstudien. 

6.2 Kvalitativa intervjuer som metod 
Lantz menar att kvalitativa intervjuer gör det möjligt att förstå komplexa sammanhang utifrån 
analyser av enskilda fall (Lantz, 1993, s 31). De samband som denna uppsats fokuserar på är 
som tidigare nämnts olika stadier i en organisations utveckling, och för att täcka in 
komplexiteten i denna process används ett verktyg som konstruerats för att fånga detta. 
Verktyget som används i studien innefattar kvalitativa intervjuer i tre omgångar med personal 
från den undersökta organisationen.  
 
I metodboken ”Forskningsmetodikens grunder” skriver författarna att det är viktigt att tänka 
på frågornas utformning och inbördes ordning samt respondentens möjlighet att formulera 
sina svar, det vill säga deras grad av standardisering respektive strukturering (Patel & 
Davidson, 2003, s 71). Stukát skriver att i en intervju med hög grad av standardisering lämnas 
inget utrymme att ändra ordningsföljd eller formulering på frågorna. En intervju med låg grad 
av standardisering ger intervjuaren möjligheten att anpassa ordningsföljden och 
formuleringarna efter situationen, intervjun hålls dock till ämnet genom exempelvis en 
frågeguide med bestämda teman eller ämnen (Stukát, 2005, s 37-39). I arbetet med de 
kvalitativa intervjuerna som ingår i vårt verktyg utformades intervjuguiderna med låg grad av 
standardisering eftersom vi ansåg det lämpligt då vi kunde anpassa frågorna efter den 
befattning respondenten har inom organisationen. 
 
I ”Forskningsmetodikens grunder” nämns också att det vanligaste inom kvalitativa intervjuer 
är att ha en låg grad av strukturering, vilket innebär att frågorna i intervjun ger stort utrymme 
för respondenten att svara med sina egna ord (Patel & Davidson, 2003, s 72). Intervjuguiderna 
i denna uppsats utformades så att både sakfrågor och de anställdas syn på miljöfrågor kunde 
behandlas inom samma intervju genom att låta respondenterna svara fritt på öppna frågor. 
Andersen menar att intervjuaren också kan välja att i sin kvalitativa intervju ha hög grad av 
strukturering, vilket medför att respondentens svarsalternativ begränsas (Andersen (red), 
1994, s 84). I detta arbete hade alltför hög grad av strukturering kunnat leda till att 
intervjuerna bara behandlat sakfrågor och vi hade då gått miste om personalens attityder 
gentemot miljöarbete inom organisationen. 
 
De intervjuguider som ligger till grund för resultatet i denna uppsats är således utformade för 
att hålla en låg grad av standardisering och en relativt låg grad av strukturering för att ge oss 
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det empiriska material vi behövde till analysen. Patel & Davidson skriver att i den kvalitativa 
intervjun är både intervjuaren och respondenten delaktiga i skapandet av samtalet (Patel & 
Davidson, 2003, s 78). Lantz hävdar att den intervjuades svar sätts in i intervjuarens 
referensram i halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuarens förförståelse är alltid en 
del av arbetet. Under en intervju ställs vissa följdfrågor medan andra inte ställs, detta är 
ofrånkomligt och gör det omöjligt att helt utesluta intervjuarens del i intervjun (Lantz, 1993, s 
45-46). Intervjuerna utformades med ett fåtal öppna frågor som lämnade stort utrymme för 
följdfrågor, detta gav oss en god möjlighet att anpassa intervjuerna till de olika individerna 
inom organisationen.  
 
Patel & Davidson nämner att när man konstruerar en intervju bör man, för att inte vilseleda 
respondenten, tänka på att inte ha för långa eller ledande frågor. Man bör heller inte inkludera 
förutsättande frågor, som exempelvis: ”Har du fortfarande glasögon?”. Som intervjuare är det 
viktigt att tänka på vilket språk man använder. Värdeladdade ord eller uttryck där man klart 
tar ställning bör inte förekomma under intervjutillfället. Man bör också undvika svåra eller 
främmande ord liksom fackuttryck då dessa kan leda till att respondenten inte förstår frågan 
(Patel & Davidson, 2003, s 74-75). Eftersom vi vid konstrueringen av intervjuguiderna valde 
att göra öppna frågor med låg grad av standardisering och valde ett språk utan fackuttryck 
tyckte vi oss kunna undkomma dessa problem. 
 
Vid skapandet av intervjuguiderna funderade vi på hur vi skulle få personalen att tala öppet 
om vad de anser om organisationens miljöaspekter. Enligt Stake är bandspelare till liten eller 
ingen nytta för många forskare om inte arbetets syfte kräver de exakta formuleringar som en 
inspelad intervju ger. Stake hävdar vidare att huvuddragen i den intervjuades svar oftast är 
viktigare än de exakta formuleringarna. Istället för att spela in eller försöka anteckna de 
exakta formuleringarna förespråkar Stake att man lyssnar och antecknar stödord, för att efteråt 
i direkt anslutning till intervjun skriva ihop en sammanfattning av denna (Stake, 1995, s 66). 
Vi följde de råd Stake ger vid genomförandet av intervjuerna och använde således ingen 
bandspelare utan antecknade istället stödord under intervjuerna. Intervjuerna hölls med 
ungefär en halvtimmes mellanrum för att ge tid till sammanfattning av föregående intervju.  

6.3 Analysmetod 
Yin menar att det är svårt att analysera resultat från en fallstudie, speciellt eftersom det inte 
existerar några väl definierade strategier och tekniker för detta (Yin, 2003, s 109). Resultaten 
som erhålls av en fallstudie formas av de data som samlats in under arbetets gång samt av en 
ständigt pågående analys av materialet (Merriam, 1994, s 137). Enligt Stake är det viktigt att 
efter sina observationer identifiera de bästa och ta sig mest tid till att analysera dessa och på så 
sätt lägga uppsatsens nyckelfrågor i fokus (Stake, 1995, s 84). För att på ett strukturerat sätt 
kunna genomföra en analys av fallstudien har vi använt oss av en analysmetod som kallas 
”pattern matching”. Yin skriver att denna analysmetod går ut på att söka mönster i 
observationerna och sedan jämföra dessa med de mönster man förväntade sig att finna. Om de 
resultat som fallstudien ger stämmer väl överrens med de väntade resultaten, stärker dessa 
studiens validitet (Yin, 2003, s 116). 

6.4 Forskningsetiska principer 
Eftersom informationen som delgivits oss under intervjuerna kan vara av känslig natur för 
organisationen eller respondenterna har vi förhållit oss till rekommendationer från 
vetenskapsrådets publikation ”Forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning” angående forskningsetiska principer under arbetet med 
uppsatsen. I publikationen ställs fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa syftar till att ge ett grundläggande 
individskydd vid forskningsarbete (http://www.vr.se, Acc: 2006-03-20). Vi har förhållit oss 
till dessa genom att informera respondenterna om syftet med uppsatsen, försäkrat oss om att 
respondenterna deltagit frivilligt, upplyst respondenterna om att deras svar kommer att 
behandlas konfidentiellt och vid sammanställningen kommer inga namn att nämnas samt att 
svaren endast kommer att behandlas av oss i forskningssyfte. 
 
Sammanfattningen av alla intervjuer bör enligt Stake godkännas av den intervjuade så att 
intervjuaren försäkrar sig om att sammanfattningen överrensstämmer med verkligheten 
(Stake, 1995, s 66). Vi har utvärderat och kommunicerat materialet från intervjuerna 
tillsammans med personalen, och på så sätt försäkrat oss om att ingen information 
missuppfattats och att sammanställningen överrensstämmer med de svar som respondenterna 
lämnat vid intervjutillfällena. 

6.5 Metoddiskussion 
Eftersom denna studie utgår från ett konkret enskilt fall valdes fallstudie som metod för att 
utvärdera vårt verktyg för personalmedverkan. Fallstudiemetoden är ämnad att användas i 
verkliga situationer och metoden ger en insikt och upplysning om ett specifikt fall (Merriam, 
1994, s 46).  
 
När man använder sig av fallstudien som metod är det, som tidigare beskrivits, viktigt att ha 
ett öppet sinne. Vi har under vårt arbete försökt förhålla oss till fallet utan att i allt för stor 
grad dra paralleller till andra fall. Vi är dock medvetna om att detta är omöjligt att helt bortse 
från. De fall vi studerat, både i litteratur och i tidigare arbeten under utbildningen, har gett oss 
en syn på implementeringen av miljöledningssystem som det är svårt att inte påverkas av. 
Utan inblick i andra fall hade vi heller inte uppmärksammat de problem som denna uppsats 
bygger på. Förförståelsen vi har med oss har med andra ord varit både ett hinder och en 
förutsättning under detta arbete. 
 
De metodteorier som arbetet bygger på är begränsade till den litteratur vi haft tillgång till. Vi 
är medvetna om att teorierna på inget sätt täcker hela forskningsfältet på området och det kan 
bidra till att vi missat viktig information i litteraturen. Tiden har varit en starkt begränsande 
faktor för hur mycket litteratur som kunnat behandlas. För att så effektivt som möjligt ändå 
försöka täcka in den viktigaste forskningen har vi strävat efter att välja litteratur som är 
skriven av författare som ofta citeras i annan litteratur, och därmed bör anses som ledande 
inom sin forskningsdisciplin. 
 
De avgränsningar vi gjort i vår studie har varit nödvändiga för att under avsatt tid kunna 
studera det aktuella fallet. Avgränsningarna av fallstudien kan innebära att resultatet inte är 
lika omfattande som det kunde ha blivit vid en studie över en längre tidsperiod. En osäkerhet i 
och med tidsavgränsningen är huruvida effekterna av verktyget för personalmedverkan blivit 
synliga och om de anställda vid organisationen fått tillräcklig tid att reflektera över sin 
medverkan i organisationens miljöarbete. 
 
En svaghet som vi uppmärksammat med att använda sig av kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod i fallstudien är att de är väldigt beroende av utformningen av frågorna, 
vilket ställer höga krav på oss som undersökare att formulera lämpliga frågor för att sedan 
kunna dra relevanta slutsatser. Vi valde att ha öppna frågor för att i så liten mån som möjligt 
påverka respondentens svar och för att ge respondenten möjlighet att reflektera fritt kring ett 
ämne snarare än att ge denne svarsalternativ. Detta kräver en grundlig analys av 
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respondenternas svar. Eftersom vi haft relativt kort tid att analysera respondenternas svar kan 
vi ha missat viktiga delar av analysen. Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt 
undvika detta genom att koncentrera intervjuerna till ett fåtal för uppsatsen viktiga frågor.  
 
Vi valde att inte spela in intervjuerna då vi inte intresserade oss för respondenternas exakta 
formuleringar och för att få mer tid till analys av svaren. Ett orosmoment inför intervjuerna 
var att vi inte skulle täcka in respondenternas åsikter utan inspelade intervjuer. Det visade sig 
dock vara bra att bandspelare inte användes eftersom intervjuerna i vissa fall hölls utomhus 
vilket troligtvis hade gjort inspelningarna obrukbara på grund av den bullriga utomhusmiljön 
på fabriken. Respondenterna talade mer naturligt och öppet kring frågorna som ställdes än vad 
vi upplevt vid inspelade intervjuer i andra sammanhang. Den enligt vår mening viktigaste 
faktorn till att intervjusvaren blev väl dokumenterade i vår undersökning var att vi följde 
Stakes råd och gav oss själva tid direkt efter varje intervju för att anteckna vad som sagts. 
 
Analysmetoden ”pattern matching” är den metod vi anser bäst lämpad för vår studie. Denna 
metod kan dock leda till att vi omedvetet drar felaktiga slutsatser som ger de resultat vi söker. 
Vi har försökt undvika detta genom att inte jämföra mönster under själva datainsamlingen 
utan väntat med detta till efter sammanställningen av intervjuerna för att inte ”färga” det 
empiriska materialet med vår förförståelse. 
 

7 Resultat och analys av fallstudien 
Syftet med fallstudien var, som tidigare nämnts, att testa verktyget för personalmedverkan 
genom att använda verktyget vid framtagande av ett miljöaspektsregister i en organisation. De 
empiriska data som ligger till grund för analysen av den genomförda fallstudien utgörs av 
intervjuer med medarbetare vid SÅBI Pellets AB i Valbo och observationer vid platsbesök på 
organisationen. Intervjuerna har genomförts i tre omgångar och resultaten av intervjuerna 
redovisas uppdelat i den ordning de genomförts. De tre intervjutillfällena binds ihop i en 
sammanfattande del med observationer som gjorts i anslutning till dessa.  

7.1 Första intervjutillfället 
Den inledande fasen av fallstudien utgjordes av en serie intervjuer med majoriteten av de 
anställda och ledningen inom organisationen. Syftet med denna fas var att låta de anställda 
resonera kring organisationens mest betydande miljöaspekter för att de själva skulle ta fram 
grunden för organisationens fortsatta miljöarbete. Detta var tänkt att ge både oss och de 
anställda en bra start på samarbetet kring miljöaspektsregistret. Steget var även till för att ge 
oss en bild av de anställdas syn på miljöarbete i stort, hur väl de anställda kunde täcka in de 
betydande miljöaspekterna samt vilka förbättringsmöjligheter som de anställda uppfattade hos 
organisationen. Denna intervju genomfördes med åtta av de tolv anställa och vi anser det vara 
ett representativt urval som väl bör kunna återspegla hela organisationens syn, eftersom de 
tillfrågade representerar alla delar av organisationen. 
 
Under de första intervjuerna ställdes, i enlighet med metoden för kvalitativa intervjuer, få och 
öppna frågor samt följdfrågor då oklarheter uppstod. Frågorna som ställdes var: 
 
1. Vilka av fabrikens processer tror du har störst inverkan på miljön? 
 
2. Inom vilka områden tror du att fabriken kan förbättra sig vad gäller miljöarbete? 
 
3. Har du några konkreta förslag på förbättringar? 
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På den första frågan gav alla respondenter exempel på olika processer inom organisationen 
som kunde ha stor miljöpåverkan. Detta tyder på att de anställda har reflekterat över de 
processer inom organisationen som innebär en miljöpåverkan, vilket indikerar att de anställda 
besitter grundläggande kunskaper om miljöfrågor. De flesta respondenter tog upp samma 
processer som betydande och sammanlagt täcktes sju olika miljöaspekter in vid intervjuerna. 
De processer som nämndes; transporter, energi, avfall, förpackningar, buller, kemikalier och 
utsläpp till luft, var samma processer som vi uppmärksammade vid platsbesök och 
genomgång av tidigare miljörapporter. Eftersom alla miljöaspekter, som sedermera blev 
klassade som betydande, täcktes in i denna intervjuomgång kan man dra slutsatsen att 
respondenterna var väl medvetna om de processer inom organisationen som kan ge upphov 
till miljöpåverkan, vilket var vår utgångspunkt i detta arbete. Alla sju aspekter nämndes av 
minst tre av de åtta respondenterna och vissa av aspekterna täcktes in under samtliga 
intervjuer. Detta visar på en kompetensbredd inom organisationen som vi förutsatte skulle 
finnas då studien utformades, och vi tror liknande kompetens är att vänta i denna typ av 
organisationer. Vi anser att mycket av denna kompetens och motivation om miljöfrågor inom 
organisationen kan gå förlorad om inte de anställda involveras i arbetet med miljöaspekter. Vi 
anser även att utomstående konsulter som inte använder sig av en aktiv personalmedverkan 
vid framtagandet av miljöaspekter riskerar att skapa ett miljöledningssystem som inte är 
förankrat i verksamheten och som inte når ut till de anställda. Ett sådant arbetssätt anser vi 
vara ineffektivt då personalens kunskaper inte utnyttjas och motivationen bland de anställda 
troligtvis inte höjs i och med att personalen inte känner sig delaktig i arbetet.   
 
Den andra frågan gav, likt den första, entydiga svar och majoriteten av de tillfrågade gav i 
stort sett samma svar. Vissa områden nämndes även här av samtliga tillfrågade. De föreslagna 
förbättringsområdena stämde väl överrens med svaren på den första frågan och flera av 
respondenterna menade att det finns bäst möjlighet att förbättra sig där miljöpåverkan är som 
störst. Respondenterna nämnde också att de tidigare inte reflekterat över tänkbara 
förbättringsområden för organisationen eftersom man inte tänkt på miljöfrågor kopplade till 
verksamheten. Efter att respondenterna givits tid att tänka och resonera kring 
förbättringsområden kom de dock med konkreta förslag som de inte talat om tidigare. Vi tror 
att respondenterna tidigare har undervärderat sina egna förslag på förbättringar och därför inte 
känt att det varit någon idé att ta upp dem till diskussion. Under intervjuerna märktes att 
respondenterna tidigare inte trott att relativt ”enkla” förbättringsåtgärder kan göra en stor 
skillnad, och att dessa i många fall är vad som eftersöks. Efter att vi upplyst respondenterna 
om detta började de att tala mer öppet, troligtvis på grund av att de tidigare trott att deras 
förslag varit för triviala och att vi eftersökte avancerade lösningar. Vi kände det som att 
respondenternas motivation höjdes i och med att deras förslag blev positivt bemötta och att vi, 
som konsulter, tog oss tid att lyssna på dem. 
 
Fråga tre blev mer som en följdfråga till fråga två då flera konkreta förslag redan framkommit 
under intervjun, dock gavs ett fåtal extra förbättringsförslag från respondenterna. Två av 
förslagen som inkom täcktes in av samtliga respondenter, förbättrad avfallshantering och 
transporteffektivisering, medan värmeåtervinning bara nämndes av två av de tillfrågade. Som 
denna fråga formulerades hade det varit en fördel om respondenterna haft mer tid att 
reflektera över och formulera konkreta förslag. 
 
Dessa tre frågor var, som tidigare nämnts, tänkta att ge oss en bild av hur de anställda 
resonerar kring organisationens miljöaspekter och om hur väl de kunde täcka in de mest 
betydande aspekterna. Bilden vi fick av hur de anställda resonerar kring organisationens 
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miljöaspekter är att de är väl medvetna om vilka områden som är de viktigaste ur 
miljösynpunkt, men att de tidigare inte tvingats resonera kring dessa vilket kan ha lett till att 
miljöfrågor blivit bortprioriterade. Ytterligare en anledning till att dessa frågor inte diskuterats 
tidigare kan vara att ingen efterfrågat de anställdas synpunkter och att de anställda trott att 
deras förbättringsförslag varit för ”enkla”. 

7.2 Andra intervjutillfället 
Vid det andra intervjutillfället hade ett preliminärt miljöaspektsregister tagits fram med hjälp 
av de inledande intervjuerna. Tanken med det andra intervjutillfället var att presentera det 
preliminära miljöaspektsregistret för de anställda inom organisationen samt att diskutera 
huruvida registret överrensstämmer med verksamheten och de svar som lämnades vid det 
första intervjutillfället. De anställda skulle också ges möjlighet att komplettera uppgifterna 
som lämnats vid det första intervjutillfället. 
 
Samtliga av de åtta respondenter som tillfrågades ansåg att det preliminära 
miljöaspektsregistret väl sammanfattade de svar som gavs vid det första intervjutillfället och 
att det på ett bra sätt speglade verksamheten. Vissa av respondenterna ansåg att vissa av 
miljöaspekterna skulle kunna bli svåra att åtgärda på kort sikt, men samtliga ansåg att de 
betydande miljöaspekterna var lämpliga utgångspunkter för det fortsatta miljöarbetet inom 
organisationen. Att respondenterna var nöjda med det preliminära miljöaspektsregistret kan 
ses som ett ”kvitto” på att stor hänsyn tagits till de anställdas tankar och förslag. Det kan även 
tyda på att de anställda inte reflekterat över miljöaspektsregistret lika grundligt som vi hade 
hoppats på, dock tydde respondenternas resonemang kring aspekterna på att de hade tänkt 
igenom vad som kom upp under det första intervjutillfället. Respondenterna kan även, av 
olika anledningar, ha undvikit att uttrycka negativa åsikter om det preliminära 
miljöaspektsregistret. Detta problem kan vara svårt att undvika och upptäcka men vi har 
försökt genom att ha en avslappnad och informell inställning till respondenterna för att på så 
sätt försöka få dem att våga säga vad de tycker.  

7.3 Tredje intervjutillfället 
Vid det tredje och avslutande intervjutillfället presenterades det färdiga miljöaspektsregistret 
för alla anställda inom organisationen. Efter presentationen intervjuades respondenterna i 
grupp med syfte att utvärdera arbetet med miljöaspektsregister. Här fick respondenterna 
möjlighet att tycka till om sin medverkan i arbetet, det färdiga registret och det fortsatta 
arbetet utifrån detta. I enighet med metoden för kvalitativa intervjuer ställdes relativt få och 
öppna frågor även vid detta tillfälle. Frågorna som ställdes syftade även till att utvärdera 
arbetssättet och därigenom få de anställdas åsikter om verktyget. Frågorna som ställdes var: 
 
1. Hur delaktiga har ni känt er i arbetet med miljöaspektsregistret? 
 
2. Har delaktigheten betydelse för hur ni upplever miljöledningsarbetet? Vilken? 
 
3. Tycker ni att ni har lärt er något om miljöledningsarbete? I så fall vad? 
 
4. På vilket sätt skulle man kunna förändra vårt arbetssätt? 
 
På den första frågan var alla eniga om att de på ett bra sätt fått vara delaktiga i arbetet. 
Ledningen valde självmant att begränsa sin medverkan i arbetet med miljöaspekter något. 
Detta val gjordes eftersom ledningen ansåg att personalen på ”golvet” hade tillräcklig 
kunskap om organisationens miljöpåverkan för att belysa de betydande miljöaspekterna. 
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Ledningen ansåg även att grunden för det fortsatta miljöarbetet bör vara nära sammanknutet 
med den reella verksamheten eftersom det är där miljöpåverkan uppkommer. Ledningen såg 
sig mer som ett stöd för detta arbete eftersom man ansåg att miljöledningssystemet vid för 
hård ”toppstyrning” lätt kunde bli ett dokument som organisationen inte använder sig av. Den 
första frågan gav oss svar som visade att de anställda känt stor delaktighet i arbetet, vilket var 
vår egentliga grundtanke med arbetet. Svaren ger oss också en inblick i hur den studerade 
organisationen fungerar, med en relativt decentraliserad ansvarsfördelning där ledningen har 
stor tillit till de anställdas kunskaper. Verksamhetschefen sa bland annat följande om 
förhållandet till de anställda, ”Dom tar hand om fabriken så tar jag hand om dom”. Detta 
stärker den uppfattning vi fått om organisationens kultur och visar också att 
verksamhetschefen har en tydlig ledarroll utan att bortse från de anställdas kunskaper om 
verksamheten. Denna typ av organisationskultur verkar passa det arbetssätt vi använt oss av, 
och kan kanske vara den viktigaste faktorn vid denna typ av implementeringsstrategi. 
Verksamhetstypen är då inte en lika viktig parameter som organisationskulturen, vilket i så 
fall innebär att arbetssättet inte är anpassat efter verksamhet utan snarare efter vilken struktur 
och kultur organisationen har. Finns en tillräcklig tillit från ledningen så kommer systemet att 
bli verksamhetsanknutet och de anställda kommer att uppleva en större delaktighet i arbetet. 
 
Tanken med den andra frågan var att ta reda på hur personalens motivation kring miljöarbetet 
påverkas av deras delaktighet då de själva fått delta i uppbyggandet och formandet av 
förutsättningarna för miljöledningssystemet, det vill säga framtagandet av 
miljöaspektsregistret. Från ledningens sida hävdade man att personalmedverkan är den 
viktigaste faktorn för hur miljöledningssystemet ska fungera. Man ansåg att om personalen 
inte var delaktig i arbetet kunde detta leda till frustration, passivitet och apati bland de 
anställda. Denna syn hos ledningen stämmer väl in på vår teoretiska utgångspunkt för 
personalmedverkan, och bekräftar uppsatsens hypotes om personalmedverkan. De anställda 
upplevde att deras medverkan i arbetet lett till en öppen dialog om organisationens 
miljöaspekter, något som uppfattades som mycket positivt. De anställda upplevde också 
deltagandet som en möjlighet att bättre förstå hur miljöledningsarbetet fungerar och därmed 
även se anledningarna till att arbeta med miljöfrågor. En av de anställda belyste även att 
motivationen kring miljöarbetet har höjts i och med att riktlinjerna har tagits fram i samarbete 
med personalen. Även de anställda bekräftar hypotesen om att ökad personalmedverkan leder 
till ökad delaktighet i miljöarbetet. Personalen belyste också att system som konstrueras av en 
utomstående konsult endast kan bli verksamhetsnära om konsulten är på plats och tillfrågar de 
anställda om verksamheten. Samtliga respondenter anser att endast en personlig kontakt 
mellan konsult och personal leder till ett väl integrerat miljöledningssystem. Vad de anställda 
ser som allra viktigast är alltså en väl fungerande kommunikation mellan en utomstående 
konsult och de anställda. Svårigheter med kommunikationen som togs upp av de anställda 
gällde framför allt språkliga skillnader mellan dessa parter. Respondenterna hävdade att en 
konsult måste kunna anpassa sitt språk till de anställdas nivå och en av respondenterna 
menade även att konsulten genom detta kan få de anställda att tala mer öppet och ge de svar 
konsulten söker. Som framgår av intervjuerna och uppsatsens teoretiska utgångspunkt är 
kommunikation mellan konsult och organisation viktig i denna typ arbete. Vad 
respondenterna egentligen säger mellan raderna är att förutsättningarna för en fungerande 
kommunikation är att konsulten anpassar sitt arbetssätt till de förutsättningar som finns inom 
organisationen. Som vi förstår respondenterna vill de att en konsult bör arbeta med att 
exempelvis anpassa sitt språk, växla mellan formella och informella intervjuer men framför 
allt ta sig tid att lyssna. Detta anser vi, i enighet med bland andra De Moor & De Beelde, 
enklast görs genom att känna av ”stämningen” bland de anställda i organisationen. 
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På den tredje frågan svarade de flesta av respondenterna att de anser sig ha fått större och 
bättre kunskap om hur arbetet med miljöledningssystem fungerar. Det nämndes att 
miljöledningssystemets struktur blivit tydligare och förståelsen kring hur de olika delarna av 
systemet är sammankopplade hade ökat. I övrigt hade respondenterna svårt att ge några 
konkreta exempel på vad de lärt sig under arbetets gång. Vi observerade dock att arbetet med 
miljöledningssystemet diskuterats mellan de anställda inom organisationen, vilket framkom i 
hur de använde sig av begrepp som miljöaspekter, miljömål, handlingsplan osv. Detta tyder 
på att de nått en viss kunskap inom området och att miljöledningsarbete är ett ämne som 
diskuteras naturligt på arbetsplatsen. Vi tror att det till stor del beror på att personalen har haft 
möjligheten att aktivt deltaga i arbetet med miljöaspekter vilket gjort att intresset för, och 
motivationen till miljöarbete ökat inom organisationen. 
 
Den fjärde frågan i intervjuguiden behandlar framförallt verktyget och vårt implementering av 
detta. Därför behandlas svaren på denna fråga i kapitlet ”Diskussion kring verktyget för 
personalmedverkan”. 

7. 4 Sammanfattande analys av fallstudien 
Vi har här analyserat intervjuerna med hjälp av analysmetoden ”pattern matching” som 
förklarades i metoddelen. De inom fallstudien och verktyget genomförda intervjuerna har 
kompletterats med iakttagelser vi gjort vid platsbesök i organisationen. Som nämnts är 
”pattern matching” en analysmetod som går ut på att söka mönster i de iakttagelser som gjorts 
och sedan jämföra dessa med den förförståelse som studien bygger på (Yin, 2003, s 116). I 
detta fall är förförståelsen de antaganden vi gjort och som presenteras i uppsatsens syfte, samt 
arbetets teoretiska utgångspunkt. 
 
Uppsatsens grundtanke var att ökad personalmedverkan leder till bättre miljöledningssystem 
med mer engagerad personal, något som stöds i litteraturen av bland andra Kuhre som hävdar 
att personalens medvetenhet och motivation kommer att öka om det finns en bra och öppen 
kommunikation kring arbetet (Kuhre, 1996, s 64). Detta har vi sett tydliga tecken på i 
analysen av intervjuerna i vår fallstudie. Engagemanget för och motivationen till miljöarbete 
har i och med personalens delaktighet i vår mening ökat i det studerade fallet. Dessa tecken 
tyder på att vår hypotes i detta fall var riktig, vilket utifrån litteraturen kan anses föga 
förvånande, men enligt analysmetoden stärker studiens validitet och de antaganden som gjorts 
i förförståelsen. Fokus i denna studie ligger dock snarare på det praktiska sätt 
personalmedverkan implementerats. Anledningen till att vi fokuserat på faktorerna 
personalmedverkan och kommunikation är att dessa är lämpliga för att kontrollera huruvida 
vår implementeringsstrategi, verktyget för personalmedverkan, är effektiv. Dessa faktorer har 
i litteraturen, som tidigare nämnts, också visat sig vara nyckelfaktorer för huruvida 
miljöledningssystemet blir effektivt eller ej (Füssel (red), 2005, s 28). 
 
I uppsatsens syfte hävdades att kommunikationen mellan extern expertis och den organisation 
som valt att anlita expertisen är avgörande för hur införandet av ett miljöledningssystem 
lyckas. I den teoretiska utgångspunkten stöds detta av bland annat Bakka som menar att det är 
viktigt att kommunikationen sker i båda riktningar, med andra ord i form av en öppen dialog 
(Bakka et al, 2001, s 159). I den dialog vi haft med respondenterna har vi märkt att just en 
öppen tvåvägskommunikation är viktig för huruvida de anställda i organisationen skall kunna 
bidra med sin kunskap om verksamheten. Under framför allt det första intervjutillfället blev 
detta tydligt för oss i och med att de anställda bidrog med fler förslag när de insåg att det var 
en öppen dialog som eftersträvades. Under tiden som fallstudien fortlöpte fick vi känslan av 
att respondenterna delade med sig mer och mer av sina tankar och synpunkter kring arbetet 
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med miljöledningssystemet. Denna observation i kombination med den teoretiska förankring 
som bland andra Bakka ger, tyder på att vår förförståelse, enligt analysmetoden ”pattern 
matching”, var riktig. De resultat vi fått i vår fallstudie tyder på att kommunikationen mellan 
oss och organisationen fungerat på ett bra sätt, vilket var ett av huvudsyftena med verktyget 
för personalmedverkan. Ett tecken på detta är att det rent praktiska resultatet av arbetet med 
miljöaspekter nästan uteslutande bygger på den kunskap som de anställda förmedlat till oss, 
vilket lett till att organisationen fått ett miljöaspektsregister som är väl förankrat hos 
personalen. I litteraturen belystes även problematiken kring vilken nivå som är lämplig att 
kommunicera miljöbudskap på. Detta gäller främst till vilken grad man kan förenkla 
budskapen så att alla förstår utan att för den skull förringa komplexiteten och därigenom göra 
budskapen oanvändbara (Ammenberg, 2004, s 54). Vi har i denna studie inte stött på den här 
typen av problematik, något vi även försökt undvika genom att anpassa oss till de anställda, 
då arbetet bygger på den kommunikation som uppstår mellan oss och respondenterna. 
 
Som nämndes i den teoretiska utgångspunkten är avsaknaden av miljökompetens i framför allt 
mindre organisationer ofta ett stort problem och anlitandet av externa konsulter leder bara till 
en tillfällig kunskapshöjning som tenderar att försvinna ur organisationen när konsultens 
arbete är slutfört (Axelsson et al, 2003, s 34, Ammenberg, 2004, s 180). Vi ansåg i uppsatsens 
syfte att den kompetens man talar om i litteraturen ofta redan finns i organisationerna och att 
den externa konsulten bör ta tillvara på denna kunskap. I fallstudien har vi sett tydliga bevis 
på att denna kunskap fanns i den studerade organisationen och det tydligaste av tecknen på 
detta är att de anställda i organisationen själva kunde peka ut alla miljöaspekter som bedömts 
som betydande. De samband vi sett mellan personalens ursprungliga miljökompetens och vår 
förförståelse om organisationers interna kunskap rörande sin miljöpåverkan stärker, enligt 
analysmetoden ”pattern matching”, vår förförståelse och studiens relevans. Dessa samband 
tydliggör även behovet av ett verktyg för hur denna kunskap skall tas tillvara, vilket vidare 
diskuteras i nästkommande kapitel. 

8 Diskussion kring verktyget för personalmedverkan 
Verktyget för personalmedverkan som vi utvecklat är, som tidigare beskrivits, baserat på 
tidigare erfarenheter och teorier kring implementering av miljöledningssystem. Verktyget är 
framtaget för att underlätta införandeprocessen och motverka de negativa effekter som låg 
personalmedverkan medför i de fall där en extern konsult anlitats för att utveckla systemet. 
Dessa negativa effekter kan, som beskrivits i den teoretiska utgångspunkten, exempelvis vara 
låg motivationsnivå hos de anställda, bristande kommunikation mellan organisation och 
konsult samt dålig verksamhetsförankring. Verktyget är tänkt att användas i de första stegen 
av implementeringsprocessen, det vill säga under framtagandet och värderingen av de 
betydande miljöaspekterna. Detta kapitel syftar till att efter implementering av verktyget på 
SÅBI Pellets AB i Valbo, diskutera och utvärdera hur verktyget fungerat samt att ta fram 
förslag till förbättringar av verktyget. 

8.1 Reflektion över verktygets praktiska användning 
Vårt arbete på pelletsfabriken inleddes med ett möte med platschefen i mars 2006 där vi 
diskuterade upplägget för arbetet med organisationens miljöledningssystem som vi fått i 
uppdrag att starta upp. Vi presenterade de idéer om personalmedverkan genom intervjuer som 
vi börjat arbeta med. Idéerna mottogs på ett positivt sätt och överrensstämde väl med det sätt 
platschefen ville att fabriken skall fungera. Vi kom tillsammans fram till att ett arbetssätt som 
tar tillvara på personalens kunskaper var att eftersträva. Efter detta möte utvecklade vi med 
hjälp av tidigare erfarenheter och teorier om implementering av miljöledningssystem 
verktyget för personalmedverkan. 
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När det praktiska arbetet på fabriken startades hade vi ett arbetssätt klart och påbörjade det 
första steget i verktyget genom att genomföra de inledande intervjuerna. Utfallet och analysen 
av dessa intervjuer, som presenterats i ”utfall och analys av fallstudien”, visade att det hade 
varit positivt om respondenterna i förtid blivit informerade om hur arbetet skulle gå till och 
fått information om vad intervjun var tänkt att behandla. På så sätt hade respondenterna fått 
möjlighet att reflektera kring organisationens miljöpåverkan i förväg och möjligen kunnat 
bidra med mer information. Utfallet av intervjuerna blev ändå en positiv start på arbetet och 
gav oss en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med miljöaspektsregistret. 
 
I det andra steget av verktyget sammanställde vi materialet från de inledande intervjuerna och 
observationerna vi gjort vid det första platsbesöket på fabriken. Vi tyckte oss ha fått tillräcklig 
information från respondenterna för att sammanställa ett preliminärt miljöaspektsregister som 
speglade respondenternas syn på organisationens miljöpåverkan. Det framkom dock under 
intervjuerna att det hade varit uppskattat om vi under denna bearbetningsperiod haft 
fortlöpande kontakt med personalen och meddelat hur arbetet fortskred. Personalen på 
fabriken trodde att de skulle ha känt sig ännu mer delaktiga i arbetet om vi under detta steg 
avrapporterat med jämna mellanrum hur vi låg till i arbetet, och de ansåg att ”det är bättre att 
rapportera att ingenting hade hänt än att inte rapportera alls”. Respondenterna tyckte att 
lämpliga informationskanaler kunde vara; e-post, anslagstavlor, utskick samt information via 
ledningen. De ansåg dock att det bästa sättet att nå ut med information är genom personlig 
kontakt. Vi inser i efterhand att denna typ av information hade kunnat medföra en högre 
motivationsgrad bland de anställda, men att ytterligare personlig kontakt med de anställda 
skulle ha tagit för mycket tid i anspråk. 
 
I det tredje steget av verktyget återvände vi till fabriken för att informera de anställda om det 
arbete vi utfört och diskutera det preliminära miljöaspektsregistret med dem. Denna 
diskussion/intervju utfördes i grupp och respondenterna var, som tidigare nämnts, positiva till 
vårt förslag på miljöaspektsregister. Under fallstudien visade det sig dock att personalen hade 
önskat ha längre tid på sig att läsa igenom och reflektera över det preliminära 
miljöaspektsregistret. Respondenterna menade att det skulle kunna ha lett till att de kunnat ge 
bättre och mer genomtänkt feedback till oss. Dessa påpekanden visade på en brist på 
informationsutbyte i verktyget och vi instämmer i respondenternas kritik. 
 
När vi efter dessa diskussioner/intervjuer inledde arbetet i det fjärde steget hade vi en bra 
uppfattning om hur de anställda inom organisationen ville att deras miljöarbete skulle 
bedrivas i framtiden och kunde utifrån denna vetskap färdigställa det slutgiltiga 
miljöaspektsregistret. Det fjärde steget gick fort att genomföra, mycket beroende på att steg 
ett och steg två varit så lyckade i detta fall. I resultatet av fallstudien framkom liknande kritik 
som under steg två och steg tre, det vill säga att respondenterna gärna hade sett att vi 
informerat dem under arbetets gång. 
 
I det femte och sista steget presenterade och lämnade vi över ett färdigt miljöaspektsregister 
till organisationen. Vid presentationen medverkade större delen av organisationens personal 
samt fabrikens platschef. Vi berättade här kortfattat om vårt arbetssätt men lade tyngdpunkten 
av presentationen vid det miljöaspektsregister som vi skapat tillsammans med organisationen. 
Vi lämnade det öppet för åhörarna att ställa frågor om några oklarheter uppkommit under 
arbetet eller presentationen. Detta steg innehåller även en utvärdering som utfördes genom 
informella intervjuer med de anställda efter presentationen. De åsikter och den kritik som 
uppkom vid utvärderingen handlade till största delen om återkopplingen mellan besöken, som 
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vi redan beskrivit, men också om tidsramar för ett projekt av den hör typen. De flesta av 
respondenterna ansåg att den tidsram som detta arbete haft, fem veckor, var en lagom lång tid 
för att få möjlighet till reflektion. En av respondenterna hävdade dock att denna typ av 
processer bör påskyndas så mycket som möjligt. Vi anser att detta arbete med fördel kunde ha 
förkortats ner till tre eller fyra veckor för att på så sätt minska glappen mellan besöken och 
därigenom hålla de anställda uppdaterade på ett enklare sätt. Vi kom under utvärderingen 
även att tänka på möjligheten att kombinera detta steg med en grundläggande miljöutbildning, 
som är ett krav i ISO 14001-standarden. Vi diskuterade detta med respondenterna under 
utvärderingen och de ställde sig positiva till en sådan lösning. Även platschefen ansåg detta 
vara en god idé, som dessutom kunde spara tid och pengar i det fortsatta arbetet med att 
uppfylla ISO 14001-standarden. 

8.2 Förbättring av verktyget 
Sammanfattningsvis kan förbättringsförslagen till verktyget för personalmedverkan delas in i 
tre områden; förberedelser inför besöken, löpande informationsutbyte mellan besöken och 
utbildning i samband med det femte steget i verktyget. Samtliga av dessa förslag anser vi vara 
relevanta, och vi har utifrån förslagen uppdaterat och förbättrat verktyget.  
 
Efter korrigeringarna ser verktyget för personalmedverkan ut som följer: 

 
Figur 2, egen figur, utveckling av verktyget med de nya delarna inkluderade. 
 
För att få ut mer av det första steget i verktyget har ett steg för att öka personalens 
förförståelse lagts till före det första steget. Här är det tänkt att konsulten i förväg informerar 
personalen om det arbete som skall genomföras och ber dem tänka över vilka miljöaspekter 
som organisationen har. Möjliga informationskanaler att använda sig av kan vara exempelvis; 
e-post, anslagstavlor, utskick eller att informera de anställda genom organisationsledningen. 
 
För att få en bättre återkoppling mellan konsulten och organisationen under de steg som inte 
genomförs på plats hos organisationen har två återkopplingsloopar lagts till i anslutning till 
dessa steg. Tanken är att konsult och organisation skall föra en dialog om hur arbetet fortgår. 
Som konsult bör man hålla organisationen uppdaterad om hur långt man kommit och 
resultatet av vad som gjorts. Lämpliga informationskanaler är de samma som i 
förberedelsesteget. Konsulten bör även lämna kontaktuppgifter till personalen så att de ges en 
bra möjlighet att ställa frågor om arbetet samt komplettera med ytterligare information. 
 
För att effektivisera införandet av miljöledningssystemet i organisationen har vi lagt till ett 
utbildningssteg i slutfasen av verktyget där det är tänkt att konsulten skall kunna hålla i den 
obligatoriska miljöutbildningen som ISO 14001-standarden kräver för certifiering. Denna 
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utbildning hålls med fördel i samband med att organisationen informeras om sitt färdiga 
miljöaspektsregister. Tanken är att konsulten vid denna tidpunkt skall ha så god kännedom 
om organisationen att denne skall kunna skräddarsy en utbildning som passar personalens 
behov. 
 
Förslag vi utifrån dessa resultat kan ge till vidare forskning är att utföra vidare tester av det 
korrigerade verktyget för personalmedverkan i praktiken. Det skulle även vara intressant om 
denna praktiska tillämpning av verktyget gjordes i en organisation av annat slag för att se om 
resultaten då blir annorlunda. 

9 Slutsatser 
Genomförandet av denna studie och den praktiska tillämpningen av verktyget för 
personalmedverkan har lett till följande slutsatser: 
 

• I enighet med vår förförståelse kunde organisationens personal själva peka ut samtliga 
betydande miljöaspekter inom ramen för verktyget 

 
• Samtliga respondenter ansåg verktyget för personalmedverkan vara ett bra arbetssätt 

att tillämpa på denna typ av arbete 
 
• Studien visar på att användandet av verktyg för personalmedverkan har lett till ökad 

motivation till att arbeta med miljöfrågor 
 
• Verktyget för personalmedverkan bidrog i det undersökta fallet till ökad 

kommunikation och kunskap kring miljöledningssystem 
 
• Verktyget fungerar sannolikt bäst på en organisation vars kultur främjar 

kommunikation i form av öppen dialog 
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