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Sammanfattning
Att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 kan vara ett sätt att uppnå en bra
miljöorganisation i ett företag. I dagsläget är det ett måste, om ett företag vill överleva
på längre sikt. Faran är att miljöledningssystemet i sig självt blir ett mål och inte ett
medel för att få ett strukturerat miljöarbete. Enista AB i Norrköping har ett integrerat
ledningssystem med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Företaget är certifierat enligt ISO
14001. Syftet är att, i form av en fallstudie på ett företag, undersöka hur tre faktorer
påverkar arbetet med ett miljöledningssystem hos medarbetarna i den operativa delen
av verksamheten. Påverkar den operativa personalens tillgång till informa-
tion/kommunikation företagets miljöarbete? Kan formen av, och innehållet i, utbild-
ning inom miljöområdet ha en påverkan på medarbetarnas arbete med
ledningssystemet? Vad säger medarbetarna på den operativa nivån i företaget om att
arbeta med ledningssystemet? Fallstudien är en nulägesanalys på företaget. För att
undersöka mitt syfte använde jag mig av semistrukturerade, kvalitativa, gruppinter-
vjuer och individuella intervjuer. Övergripande blev slutsatsen att kommunikation,
information och utbildning är viktiga faktorer att arbeta med och utveckla, för att få
ett väl integrerat och effektivt miljöledningssystem. Dessa tre faktorer samverkar och
skapar attityder till miljöledningssystemet hos de anställda i den operativa verksam-
heten.

Nyckelord: Miljöledning, ISO 14001, Kommunikation, Information, Utbildning, Mil-
jöarbete, Operativ verksamhet
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Synen på miljö och miljöeffekterna har förändrats och frågan har fått allt större bety-
delse de senaste decennierna. Det är inte längre tillräckligt att företag bara optimerar
den ekonomiska delen av verksamheten. Företagen måste även se till risker med deras
verksamhet, som till exempel föroreningar, avfall, resurser, säkerhet och vad deras
produkter kan orsaka för skada.1 År 1987 kom Brundtlandkommissionens rapport
”Vår gemensamma framtid”, från Världskommissionen för miljö och utveckling. Med
denna rapport så spreds begreppet ”hållbar utveckling”. Begreppet definieras i denna
rapport som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”2 En utmaning företag
står inför är att de måste genomgå stora förändringar för att kunna möta denna hållbar
utveckling.3 I affärsvärlden har det sedan länge uppmärksammats att allmänhetens
medvetande om miljöfrågor har vuxit.4 Företagen uppfattar kundernas krav som den
största drivkraften, för att upprätta miljöarbete i verksamheten. Andra skäl är bland
annat krav från myndigheter, lagstiftning och ledning. Allt oftare ställs miljöfrågor i
samband med upphandlingar och långtidstrenden är att opinionen kring miljön bara
stärks.5

Under senare år har det skett en betydande förändring angående miljöarbetet på de
flesta företag. Mycket är en fråga om att överleva på längre sikt och då är en bra mil-
jöorganisation ett måste för företaget.6 I början av 1990-talet, med begreppet hållbar
utveckling som grund, utvecklades ett antal riktlinjer och principer för näringslivets
miljöarbete. Det skedde i samarbete med näringslivet, olika organisationer och intres-
segrupper. Bland dessa riktlinjer och principer fanns standarder för miljöledning.7
Miljöledning är ett sätt för företag att bedriva ett strukturerat och effektivt miljöarbete.
Det sker genom att fastställa övergripande strategier och metoder för miljöarbetet.
Målet med miljöledningssystem är att minimera företagets miljöpåverkan. Därför kan
miljöledning innefatta allt mellan strategier och metoder till tekniska åtgärder.8

I juni 1993 bildades den första internationella kommittén inom miljöledning av det
internationella organet för standardisering, ISO. I november samma år startade miljö-
ledningsprojektet i Sverige.9 Ett sätt att uppnå en certifiering av organisationens
miljöledningssystem är att använda ISO 14001. Det är en internationell standard som
kom i september 1996 och berör miljöledningssystem. Det är en del av en serie av
standarder, ISO 14000, som berör miljöområdet.10 ISO 14001 är framtagen av nä-
ringslivet, myndigheter och miljöorganisationer gemensamt och är öppen för alla

                                                
1 Shrivastava, P., 1996, sid. 9
2 Hägerhäll, B., 1988, sid 57
3 Shrivastava, P., sid. 15
4 Steger, U., Meima, R., 1998, sid. 41
5 Arbetarskyddsnämnden, 1999, sid. 54
6 Ammenberg, J., 1999, sid. 45
7 Naturvårdsverket, 2000, sid. 15
8 Ammenberg, J., 1999, sid. 48 f.
9 http://www.iso14000.nu/projektet/index.htm
10 Hillary, R., 2000, sid. 11
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typer av organisationer och företag.11 Att införa miljöledningssystem är numera en
vanlig företeelse både internationellt och i Sverige.

Det övergripande syftet med införandet av ett miljöledningssystem är att förbättra fö-
retagets miljöprestanda. Ett miljöledningssystem kan integreras med övriga system
som finns i företaget. Införandet av miljöledningssystemet är en process som berör
hela organisationen, varpå organisationsteori blir aktuellt att studera i samband med
detta.

Arbetet inleds med att ledningen fattar beslut om att införa ett miljöledningssystem.
För att kunna bedöma företagets miljöpåverkan och därmed få en grund för miljöled-
ningssystemet inleds införandet av detta med att göra en miljöutredning. Efter det
påbörjas en cykel med att en miljöpolicy formuleras. Med grund i miljöutredningen
och miljöpolicyn, som formulerats som en följd av utredningen, tar företaget fram
miljömål. Till miljömålen upprättas miljöledningsprogram för att genomföra dessa.
Nästa steg är att dokumentera organisationsstruktur och ansvar.12 För att miljöled-
ningssystemet ska fungera väl krävs en genomtänkt organisation och en
dokumenterad ansvarsfördelning. I företagets högsta ledning är det lämpligt att det
finns en miljöansvarig som därmed har möjlighet att påverka beslut som tas angående
frågor som rör miljön. Ledningens arbete med att bygga upp ett miljöledningssystem
består till stor del av att ta fram de dokument som krävs.13 Detta steg följs av utbild-
ning. Innan cykeln börjar på nytt utförs en miljörevision.14 Miljörevisionen är en ut-
värdering för att se om miljöledningssystemet och miljöarbetet följer den planering
som har satts upp. Detta görs för att se om det finns brister i systemet och hur företa-
get kan arbeta för en förbättring av detta.15 Denna cykel strävar efter ständig förbätt-
ring av miljöarbetet.16 Under momenten i cykeln finns det fler delmoment som
innehåller en rad krav, så kallade ”skallkrav”. Det är krav som standarden ställer an-
gående upprättandet och underhållet av miljöledningssystemet.17

För att lättare få en överblick över de olika momenten i cykeln för miljöledningssys-
temet presenteras denna i följande figur (se figur 1).

                                                
11 Arbetarskyddsnämnden, 1999, sid. 125
12 Ammenberg, J., 1999, sid. 52 f.
13 ibid., sid. 71 ff.
14 ibid., sid. 52
15 Brorson, T., Larsson, G., 1999, sid. 177
16 Ammenberg, J., 1999, sid. 52
17 Termén O., m.fl., 1999, sid. 22
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Figur 1: Arbetet med miljöledningssystem beskrivet i form av en cykel.18

Om miljöledningssystemet är ett medel för miljöarbetet finns den grundläggande för-
utsättningen för att arbeta med miljöfrågor både på det strategiska och på det
operativa planet, som en väl integrerad del av det dagliga arbetet. Det finns även för-
utsättningar för att genomgående förändra attityden rörande miljöfrågor, som något
som ska hanteras externt i förhållande till företagets övriga verksamhet. Förändras at-
tityden och sättet att tänka på miljöfrågor finns en grund för ett nytänkande och
utveckling av nya idéer. Det kan komma från alla håll i organisationen, förutsatt att
miljöledningssystemet är väl integrerat.

Företaget kan, med hjälp av ett miljöledningssystem, på ett lättare sätt förmedla deras
miljöarbete till externa intressenter, speciellt om miljöledningssystemet får en certifi-
ering eller liknande. Ett misstag med miljöledningssystem kan vara att själva införan-
det av ett sådant ses som ett mål i sig. Om målet med ledningssystemet blir att få ett
certifikat på att företaget arbetar med miljö är det svårt att få ett proaktivt miljöarbete.
Arbetet ses som klart då certifikatet har uppnåtts. Miljöledningssystemet är inte ett
mål utan ett medel för att hantera miljön på ett strukturerat sätt i företaget. Är det ett
mål att ha ett certifikat kommer miljöarbetet att stanna på det strategiska planet och
aldrig bli en del av det operativa arbetet. I bästa fall kan det bli ineffektivt. Om arbetet
aldrig lämnar det strategiska planet blir det då enbart ett sätt att marknadsföra företa-
get och ge företagets verksamhet en legitimitet vad gäller miljöfrågor. Detta utan att
egentligen genomföra några förändringar, både i företagskultur och praktiskt arbete.

Företagets miljöarbete måste börja någonstans, och denna början sker ofta på den
strategiska nivån i företaget, vilket inte är fel i sig. Problem kan dock uppstå då teorin
ska omsättas i praktik. Miljöledningssystemet kan vara väl utvecklat och genom-
arbetat på ett teoretiskt plan. Trots detta kan systemet vara svårt att omsätta i prakti-
ken, att bli ett medel för att hantera företagets miljöfrågor. Miljöledning i praktiken
tycker jag är de svåraste, men även de väsentligaste, frågorna att konfrontera. Detta då

                                                
18 Ammenberg, J., 1999, sid. 52

Ledningens beslut

Miljöutredning

Miljöpolicy

Miljömål

Miljöled-
ningsprogram
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förbättring!
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ämnet berör organisationens sätt att fungera och människorna i denna vilket gör att,
förutom miljöledning, hamnar organisatoriska problem i fokus. Större delen av litte-
raturen kring miljöledningssystem berör uppbyggnaden av strategiska
miljöledningssystemen i organisationer. Därför vill jag, i form av denna uppsats, berö-
ra den operativa delen av företags verksamhet i samband med miljöledningssystem.

1.2 Syfte
Syftet är att, i form av en fallstudie på ett företag, undersöka hur tre faktorer påverkar
arbetet med ett miljöledningssystem hos medarbetarna i den operativa delen av verk-
samheten.

1.3 Frågeställningar
Grund för syftet är tre frågeställningar som berör de faktorer som undersöks i uppsat-
sen.

Vad säger medarbetarna på den operativa nivån i företaget om att arbeta med led-
ningssystemet?
Påverkar den operativa personalens tillgång till information/kommunikation företagets
miljöarbete?
Kan formen av, och innehållet i, utbildning inom miljöområdet ha en påverkan på
medarbetarnas arbete med ledningssystemet?

Detta var områden och typer av frågor jag ställdes inför då jag tillbringade min prak-
tikperiod på företaget, som berörs i fallstudien. Vad gäller miljöledningssystem i den
operativa verksamheten så berör det miljöledningssystemets praktiska funktion. En
sådan funktion är elementär in en strävan efter en ständig förbättring av företagets
miljöarbete. Framgången i detta arbete visar sig ytterst i en miljörevision. Därför an-
ser jag det intressant att komma i kontakt med medarbetare på ett företag och lyssna
till deras åsikter angående företagets ledningssystem. Upprättandet och arbetet med ett
miljöledningssystem genomsyras av frågor som berör information/kommunikation i
organisationen, varpå jag valde att studera denna frågeställning i samband med den
praktiska funktionen av miljöledningssystemet. Utbildning är ett av de viktiga stegen i
cykeln över arbetet med miljöledningssystemet och kan kopplas till frågan om infor-
mationens/kommunikationens betydelse och funktion. Utbildningsnivån påverkar
även medarbetarnas arbete med miljöledningssystemet. Frågorna angående informa-
tion/kommunikation samt utbildning är delar av frågeställningen om
miljöledningssystemets praktiska funktion. De tre frågorna och därmed faktorerna är
sammanlänkade och därför intressanta att studera i samverkan med varandra.

1.4 Avgränsningar
Fallstudien är en nulägesanalys av företaget. På grund av mitt syfte har jag enbart in-
tervjuat anställda som inte har någon slags position som överordnad och som arbetar
med miljöledningssystemet på en operativ nivå i företaget. Jag har bara sett till interna
faktorer i företaget och valt att inte analysera externa påverkansfaktorer.

Jag har ordnat mitt material efter kategorier som grundar sig på mina frågeställningar.
Utifrån detta kommer jag att dra vissa slutsatser, men jag kommer inte att formulera
några konkreta förslag på åtgärder till eventuella svagheter i systemet. Fler frågor går
att ställa utifrån mitt syfte, men då jag hade viss kännedom om organisationen sedan
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tidigare bedömde jag dessa vara mest intressanta, utifrån situationen i företaget. Jag
berör inte faktorer såsom organisationskultur och struktur.

1.5 Disposition
Jag inleder med en beskrivning av Enista AB och dess organisation. Det följs av en
beskrivning av metoden som används vid genomförandet av fallstudien. Därefter, med
miljöledningssystemets generella uppbyggnad som grund, påvisar jag hur lednings-
systemet och organisationsteori berör de tre faktorerna som undersöks. Efter detta
presenteras mitt resultat av undersökningen, vilket följs av en diskussion. Med an-
knytning till diskussionen drar jag slutsatser och har avslutande kommentarer, med
bland annat förslag till fortsatta fallstudier.



10

2. Enista AB
Enista AB är ett helägt dotterbolag inom Sydkraftskoncernen sedan 2001. Året innan
Enista AB bildades hette bolaget Norrköping Miljö och Energi Service (NME Ser-
vice). Företaget har varit en självständig juridisk enhet sedan 1997, då organisationen
var ett affärsområde inom Norrköping Miljö och Energi.19

Företaget är verksamt på stads- och tätortsmiljö inom fyra kärnområden, även kallade
affärsområden: Anläggning/Vatten, Mark, Fastighet och Avfall/Återvinning. Dessa
verksamheter sammanfattas i begreppet stadsteknik och är en verksamhet som tradi-
tionellt har skötts av landets kommuner. Enista AB har ca. 320 anställda och har både
kommun och privata företag som uppdragsgivare.20

Det var som affärsområde inom Norrköping Miljö och Energi som organisationen
blev certifierade enligt ISO 14001. Detta har verksamheten fortsatt att vara genom de
olika omorganisationer som ägt rum. Våren 1998 påbörjades arbetet som ledde fram
till en certifiering ungefär ett år senare, i juni 1999. NME Service vidareutvecklade ett
integrerat ledningssystem för ISO 14001, ISO 9001 (kvalité) och för arbetsmiljö. Se-
dan dess har ledningssystemet minskat i administrativ omfattning. Systemet ska i
huvudsak vara digitalt och har alltid varit upplagt på företagets interna datanät.21

2.1 Organisation
Företaget har en hierarkisk struktur och är indelat i tre affärsområden, vilka har varsin
affärsområdeschef, som arbetar under företagets VD. Under affärsområdescheferna
finns sedan service- eller projektchefer och under dem i sin tur finns det ett antal ar-
betsledare som har ledaransvar för ett varierat antal medarbetare. Som en följd av den
hierarkiska strukturen är det linjeansvar och linjekommunikation som råder. Som
stödfunktion till affärsområdenas organisation finns en stab, Marknad/
Administration.22 Miljö- och kvalitetschef i företaget finns på avdelningen Mark-
nad/Administration, som ska verka som stöd till resten av organisationen. Han sitter
även i ledningsgruppen och har ett strategiskt ansvar för ledningssystemet. Det opera-
tiva ansvaret är delegerat till affärsområdescheferna, som i sin tur kan delegera
ansvaret neråt i deras respektive organisationer.23

Affärsområde Mark har två servicechefer och en projektchef som arbetar för affärs-
områdeschefen. En av servicecheferna har två arbetsledare med vardera ca. 6 medar-
betare som arbetar för dem. Projektchefen har ca. 5 medarbetare och den andra
servicechefen har en arbetsledare med ca. 20 medarbetare.24

Affärsområde Fastighet har tre arbetsledare direkt under affärsområdeschefen. Med-
arbetarna är därmed indelade i tre grupper för respektive arbetsledare. Ca. 25
medarbetare är driftreparatörer, ca. 31 medarbetare är anläggningsarbetare och ca. 12
medarbetare är hantverkare.25

                                                
19 Jan-Erik Carlsson, pers. kom., 2002-04-22
20 www.enista.se
21 Jan-Erik Carlsson, pers. kom., 2002-04-22
22 ibid., 2002-01-22
23 ibid., 2002-02-05
24 Pirjo Ohvo, pers. kom., 2002-03-19
25 Nils-Olof Olofsson, pers. kom., 2002-03-11
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Affärsområde Anläggning/Vatten har en projektchef och en arbetsledare som arbetar
för affärsområdeschefen, vilken även har en funktion som transportplanerare och har
därför ca. 18 medarbetare direkt under sig. Projektchefen har tre arbetsledare med nio
medarbetare var. Arbetsledaren har ca. 32 medarbetare uppdelat på två grupper med
ca. 18 respektive ca. 14 medarbetare.26

För att lättare få en överblick över organisationen presenteras denna i följande organi-
sationsschema (se figur 2).

Arbetsledare ca. 16 medarbetare
Servicechef

Arbetsledare ca. 16 medarbetare

AO chef Mark Servicechef Arbetsledare ca. 20 medarbetare

Projektchef ca. 5 medarbetare

Arbetsledare ca. 25 medarbetare

AO chef Fastighet Arbetsledare ca. 31 medarbetare

Arbetsledare ca. 12 medarbetare
VD ca. 320 an-

ställda

AO chef ca. 18 medarbetare
Anläggning/Vatten

Arbetsledare ca. 9 medarbetare

Projektchef Arbetsledare ca. 9 medarbetare

Arbetsledare ca. 9 medarbetare

ca. 18 medarbetare
Arbetsledare

ca. 14 medarbetare
Figur 2: Organisationsschema över de tre affärsområdena, inklusive VD, för Enista AB

Arbetsplatsträffar ska hållas inom varje affärsområde sex gånger per år. Mötena ska
protokollföras och enligt rutin ta upp elva fasta punkter, i vilka miljö är en av dessa.27

                                                
26 Torbjörn Brusk, pers. kom., 2002-03-19
27 Jan-Erik Carlsson, pers. kom., 2002-04-22
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3. Metod
Syftet med uppsatsen krävde flera tillvägagångssätt. En viss växelverkan skedde mel-
lan de olika stegen under arbetets gång.

3.1 Fallstudier
För att kunna utforska mitt syfte utförde jag en fallstudie på Enista AB. Valet av att
använda fallstudie som metod grundar sig på att jag ville vara öppen för flera tillväga-
gångssätt, vad gäller att samla information om företagets miljöledningssystem. Hante-
ringen av olika typer av information är just fallstudiens styrka. Fallstudier fyller även
ett behov av att förstå komplexa sociala fenomen. En organisation är ett sådant feno-
men och därmed även företag såsom Enista AB. Det finns tre typer av fallstudier:
utforskande, beskrivande och förklarande. Det finns ingen klar skillnad mellan dessa
strategier utan de kan överlappa varandra. Min bedömning är att syftet huvudsakligen
berör den utforskande typen av fallstudier. En sådan fallstudie karakteriseras av att
dess frågeställning fokuserar på ”vad”. Denna typ av frågeställning lämpar sig för en
utforskande fallstudie, som möjliggör en grund för fortsatta studier. Detta genom att
målet med en sådan typ av fallstudie är att utveckla hypoteser samt förslag till fort-
satta frågeställningar.28 Vad gäller denna karakteristik hoppas jag att mina slutsatser
och avslutande kommentarer kan komma att väcka nya idéer till grund för ytterligare
fallstudier inom området.

3.2 Litteraturstudier
För att kunna skriva den här uppsatsen har jag studerat litteratur som berör miljöled-
ningssystem och organisationsteori. Detta för att se hur de tre faktorer jag valt att
undersöka behandlas i denna litteratur. Växelverkan har skett mellan inhämtning av
litteratur och sammanställning av fallstudien. Det beror på att jag under arbetets gång
upptäckte nya sätt och därmed litteratur för att angripa mitt syfte och dess fråge-
ställningar.

3.3 Intervjuer
Vad gäller kvalitativ forskning så finns det få regler kring standard eller metod. Meto-
den kan även kallas icke-standardiserad och det finns inga gemensamma procedurer
för intervjuforskning.29 Generellt är intervjuer en betydande källa till information vid
genomförandet av en fallstudie, eftersom fallstudier ofta berör mänskliga angelägen-
heter.30 Datainsamlingen i denna fallstudie är kvalitativ och skedde i form av
individuella intervjuer och gruppintervjuer. Valet att utföra både individuella intervju-
er och gruppintervjuer gjordes för att kunna innefatta en större del av medarbetarna i
insamlingen av information. Detta i jämförelse med om enbart individuella intervjuer
hade genomförts. Gruppintervjun skiljer sig från en vanlig intervju, då den innehåller
ett socialt samspel mellan intervjupersonerna. Istället för en kommunikationssituation
mellan enbart mig som intervjuare och intervjupersonen skapas en diskussion mellan
fler människor och det blir ett annat slags socialt samspel. Det gör att uppfattningar
och åsikter formas och kommer fram på ett annat sätt. Trots detta skilde jag inte på
hur jag samlade in och bearbetade informationen, från tillvägagångssättet med de in-

                                                
28 Yin, R. K., 1995, sid. 3 ff.
29 Kvale, S., 1997, sid. 19
30 Yin, R. K., 1995, sid. 85



13

dividuella intervjuerna.31 De intervjuer jag utförde var semistrukturerade, då jag vill
ha en viss information från alla intervjupersoner och hade därför fasta frågor, men
med öppna svar.32 Presentationen och registreringen av frågorna var dock inte be-
stämda på förhand. Det berodde istället på hur samtalet med intervjupersonerna
utvecklades.33 Jag spelade in intervjuerna för att kunna komplettera anteckningarna i
efterhand. Anledningen var att jag inte enbart ville förlita mig på mitt antecknande,
vilket kan göra att data faller bort på ett osystematiskt sätt.34

Intervjuerna varierade i tid mellan ungefär en halvtimme till en timme och hölls hu-
vudsakligen i konferensrum. Ett av konferensrummen ligger i anslutning till ett
lunchrum vissa av medarbetarna brukar använda. Det andra konferensrummet som
nyttjades låg även det i anslutning till ett lunchrum en trappa upp från verkstaden. På
grund av brist på plats nyttjades även kontorsrum, som var tomma på grund av om-
byggnation. Jag informerade om min tystnadsplikt, intervjupersonens anonymitet,
syftet med mitt arbete, vad intervjun skulle handla om i stora drag och varför jag an-
vände mig av en bandspelare. Jag sade att bandspelaren inte behövdes och att jag
kunde stänga av den närhelst de önskade. Det var min ambition att försöka avskaffa
känslan av en intervjusituation där det gäller att svara på frågor. Istället ville jag skapa
en form av diskussion kring åsikter, vilket jag även informerade intervjupersonerna
om. Valet att ge dem denna information grundade sig i att jag ville skapa en bekväm
situation där intervjupersonerna kunde känna att det inte fanns några rätta eller felak-
tiga svar på de frågor jag ställde. Jag upplevde att jag till stor del lyckades med detta
och att även bandspelaren inte var ett alltför störande moment. I och med de arbets-
uppgifter intervjupersonerna har antar jag att de inte är vana vid en intervjusituation
och det kan ha påverkat deras svar. Jag kan inte utesluta att de kom till intervjun med
föreställningen att de skulle bli kontrollerade. Även detta kan ha påverkat svaren.

3.4 Urval av intervjupersoner
Jag har valt att enbart utföra min fallstudie på tre av företagets fyra affärsområden.
Anledningen är att det fjärde affärsområdet, Avfall/Återvinning, är ett helägt dotter-
bolag inom Enista AB. Det är därför fristående organisatoriskt sett, jämfört med de
övriga affärsområdena, och har därmed lämnats utanför. Därför berördes inte mitt ur-
val av intervjupersoner denna del av företaget. De medarbetare som deltog i grupp-
intervjuerna inom respektive affärsområde valdes ut i samarbete med närmaste chef
till den anställde.

Jag ställde inga krav på demografiska egenskaper hos de intervjuade. Medarbetarna
tillhör en relativt homogen grupp vad gäller ålder, kön, utbildningsnivå och hur länge
de har varit anställda inom organisationen, varpå det var svårt att komma med liknan-
de önskemål. Den genomsnittliga anställningstiden, i organisationen, hos
intervjupersonerna är cirka 30 år. Undantag finns för både kortare och längre tidsperi-
od. Intervjupersonernas ålder frågade jag inte efter, men samtliga var i medelåldern
och uppåt. Generellt är personalsituationen sådan i företaget att det är en hög medel-
ålder och många anställningsår hos medarbetarna. Ett andra mål är att få ett så stort
informationsinnehåll som möjligt genom att få variationsbredd på arbetssituationen.35

                                                
31 Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997, sid. 108
32 Helena Klöfver, föreläsning, 2002-01-21
33 Merriam, S. B., 1994, sid 88
34 Lantz, A., 1993, sid. 78
35 Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997, sid. 104
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Huvudkriterium för mitt urval av intervjupersoner är att de ska arbeta i den operativa
nivån i företaget. Med den operativa nivån hänvisar jag till medarbetarna i företaget.
Detta trots att deras närmaste chefer, generellt sett arbetsledare, deltar i deras arbets-
uppgifter. Jag antar att medarbetarnas närmaste chef kan ha en påverkan över medar-
betarnas miljöarbete och arbete med miljöledningssystemet. Därför ville jag i grupp
eller individuellt intervjua minst en medarbetare för varje arbetsledare, alternativt
närmaste chef till medarbetarna. Det skulle ge mig ett lämpligt antal intervjupersoner
för mitt syfte.36 Situationen ledde till en form av kvoturval, då jag i förväg beslutade
antalet intervjupersoner ur varje arbetsgrupp som skulle intervjuas. Urvalet kan göras
proportionellt eller oproportionellt i förhållande till populationen.37 Mitt urval blev
oproportionellt på grund av tidsmässiga förutsättningar i företaget, men även för att
jag inte fäste så stor vikt vid detta. Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande
del av undersökningen, men statistisk generalisering och representativitet är inte cent-
rala syften i kvalitativa metoder.38 Trots att jag hade ett kvoturval så styrdes även
denna av ett tillfällighetsurval. Detta då intervjupersoner valdes ut i samarbete med de
närmaste cheferna till medarbetarna. De fick då avgöra vilka medarbetare som kunde
intervjuas med hänsyn till arbetssituationen.39 Jag informerade de närmaste cheferna
om att jag hade ett önskemål om att de som kom till intervjun skulle ha lätt för att
prata, vilket är en viktig aspekt när ett urval sätts ihop.40

Mitt slutliga urval, samt bortfall, såg ut som nedan:

Affärsområde Mark
Tanken var att sätta samman en grupp med fyra stycken medarbetare, en medarbe-
tare från respektive arbetsgrupp och en individuell intervju med den till antalet
största arbetsgruppen. På grund av bortfall blev det enbart två deltagare i grupp-
intervjun istället för fyra.

Affärsområde Fastighet
Jag planerade att utföra en gruppintervju med tre medarbetare, en från respektive
arbetsgrupp. Individuella intervjuer var tänkta att genomföras med medarbetare
från de två största arbetsgrupperna. Bortfall ledde till att en individuell intervju
med en medarbetare från den största arbetsgruppen föll bort.

Affärsområde Anläggning/Vatten
Här ville jag utföra en gruppintervju med fyra medarbetare, en representant från
vardera en av de fyra minsta arbetsgrupperna. I de två största arbetsgrupperna av-
såg jag att utföra sammanlagt tre individuella intervjuer. En av de största arbets-
grupperna har gemensam närmaste chef med en av de mindre arbetsgrupperna,
varpå jag avsåg att utföra endast en individuell intervju i denna grupp. I den sista
gruppen ville jag utföra två individuella intervjuer, då ingen medarbetare härifrån
representerade gruppen i en gruppintervju. Inom detta affärsområde blev det, efter
ett bortfall, tre deltagare istället för fyra i gruppintervjun.

                                                
36 Kvale, S., 1997, sid. 97
37 Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997, sid. 182
38 ibid., sid. 101
39 ibid., sid. 183
40 ibid., sid. 104
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Totalt planerades tre gruppintervjuer med totalt elva intervjupersoner och sex indivi-
duella intervjuer. Resultatet blev att jag sammanlagt utförde tre gruppintervjuer och
fem individuella intervjuer. Bortfallen berodde huvudsakligen på att arbetssituationen
för de anställda gjorde att de inte kunde delta. Trots bortfallen av intervjupersoner be-
dömde jag att det inte fanns ett behov av komplettering. Detta då jag såg att
regelbundenheter i materialet och jag tycker mig ha täckt in en representativ del av
medarbetarna i företaget.41 Dessutom har inte bortfallet någon betydelse ur demogra-
fisk synpunkt och jag hade utfört individuella intervjuer och gruppintervjuer inom
varje affärsområde. Skulle en komplettering skett hade jag valt att göra den inom af-
färsområde Mark. Detta då jag här inte har någon representant, i någon form av
intervju, från två av arbetsgrupperna. Alternativen hade varit en individuell intervju,
med en representant från en av de två arbetsgrupperna, eller en gruppintervju med två
deltagare, en från respektive av de två saknade arbetsgrupperna.

3.5 Intervjumanual
Inför intervjuerna utformade jag en intervjumanual med nyckelfrågor som jag ville
beröra på ett eller annat sätt under intervjuns gång. Jag följde den inte fullt ut, men
täckte in samtliga teman i manualen.42 Vissa frågor formulerades i förväg för att an-
vändas som introduktion till temat. Min manual hade fem teman (se bilaga 1).43 Det
första temat var deras bakgrund, för att inleda på ett bekvämt sätt med enkla frågor att
besvara. Övriga teman var miljö, dagligt arbete, ledningssystemet och kommunika-
tion. Avslutningsvis lade jag övriga frågor för att runda av samtalet och för att ge in-
tervjupersonerna möjlighet att ta upp sådant som inte berörts tidigare i intervjun.

3.6 Bearbetning av resultatet
Min analys av materialet började redan under intervjuerna, då insamling av data och
analys är ett samspel i den kvalitativa forskningen.44 Forskningsintervjun är ett samtal
som förvandlas till texter som ska tolkas. Jag har ett hermeneutiskt angreppssätt som
påverkar hur jag angriper materialet. Skillnaden mellan traditionell hermeneutik och
de texter som är ett resultat av mina intervjuer är att hermeneutiken traditionellt enbart
tolkat texter som är avslutade. Jag skapar och tolkar texter genom bearbetning av in-
samlad information från mina intervjuer.45

Det finns inte några utvecklade rutiner, procedurer eller tekniker för att bearbeta in-
formationen efter kvalitativa intervjuer. När samtliga intervjuer var slutförda
organiserade och strukturerade jag informationen efter i förväg bestämda kategorier:
utbildning/motivation, information/kommunikation samt attityder till lednings-
systemet.46 Jag letade med andra ord efter regelbundenheter i materialet, vilket är in-
nebörden i att utveckla kategorier i informationen.47 Detta skapade på ett systematiskt
sätt min studies rådata, ett urval av den totala mängden information som jag fick un-
der mina intervjuer.48 I denna process skedde även en strukturerad reduktion av
information, där jag valde att bortse från känsloyttringar i talet. Efter det analyserades

                                                
41 Merriam, S. B., 1994, sid. 138 f.
42 Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997, sid. 101
43 Jacobsen, J. K., 1993, sid 133
44 Merriam, S. B., 1994, sid. 136
45 Kvale, 1997, sid. 50
46 Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997, sid. 139
47 Merriam, S. B., 1994, sid. 145
48 Lantz, 1993, sid. 79
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resultatet med utgångspunkt i den teori jag införskaffat. Det skedde även en genera-
lisering till andra fallstudier som berör området. Jag har ett induktivt angreppssätt
över min analys då jag använder min fallstudie för att dra slutsatser om miljölednings-
systemets omsättning från administrativt till operativt arbete.49 Utifrån analysens sista
steg utvecklade jag slutsatser, som ett resultat av min fallstudie.

3.7 Reliabilitet och validitet
Viktiga begrepp att beröra i utförandet av en studie är metoden och resultatets reliabi-
litet och validitet. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som ens resultat kan
upprepas.50 Begreppet har inte samma betydelse för kvalitativa studier som i kvantita-
tiva. Mitt resultat har låg reliabilitet då det inte kommer att kunna upprepas. Då fall-
studien är en kvalitativ sådan anser jag inte att den låga reliabiliteten visar på en
svaghet i utförandet. Vad gäller reliabilitet så tar jag inte heller hänsyn till statistisk
representativitet i min fallstudie.51

Inre validitet är ett begrepp som berör frågan hur väl resultatet av studien stämmer
överens med verkligheten. Frågan är om forskaren har mätt det den hade för avsikt att
och tror sig mäta. Ett av de grundläggande antagandena i kvalitativ forskning är att
verkligheten bland annat förändras hela tiden. Det är därför otillräckligt att mäta vali-
diteten enligt ovanstående. Arbetet med ett ledningssystem är byggt på ständig
förbättring, vilket gör att kontexten ständig förändras och därför är det svårt att bedö-
ma den inre validiteten i min fallstudie. Med hänsyn till den inre validiteten kommer
en kort beskrivning att göras av förutsättningarna för intervjusituationerna. Extern va-
liditet handlar om hur pass generaliserbar resultatet från undersökningen är.52 Målet är
att utveckla och generalisera teorier på en analytisk nivå och inte statistiskt.53 För att
tillskriva fallstudien extern validitet, på en teoretisk nivå, generaliseras slutsatser till
andra fallstudier inom området.

4. ISO 14001 relaterat till den operativa verksamheten
En genomgång görs av de olika stegen för att upprätta ett ledningssystem. I dessa steg
anser jag att det finns element som berör någon eller några av mina frågeställningar
och därmed någon eller några av de tre faktorer jag undersöker i min studie.

4.1 Ledningens beslut
Det är viktigt att ledningen i företaget står bakom arbetet med miljöledningssystemet
och betonar dess vikt för framtiden.54 Anledningen till detta är att införandet av ett
miljöledningssystem kräver resurser och måste integreras genomgående i företagets
övriga verksamhet. Resultat från arbetet med miljöledningssystemet måste regelbun-
det kommuniceras för att uppmuntra och ge stöd till miljöarbetet.55 Positivt och nega-
tivt erkännande är viktigt för att motivera medarbetarna som har gjort ett utförande,
men även för att motivera andra att följa i samma spår.56 Därför är ett väl planerat flö-

                                                
49 Merriam, S. B., 1994, sid. 72
50 ibid., sid. 180
51 Holme, I. M., Solvang, B. K., 1997, sid. 94
52 Merriam, S. B., 1994, sid. 177 ff.
53 Yin, R. K., 1993, sid. 10
54 ibid., sid. 53
55 Brorson, T., Larsson, G., 1998, sid. 25
56 Kuhre, W. L., 1995, sid. 65
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de av information viktigt för att hålla intresset vid liv.57 Vertikal kommunikation är
den viktigaste kommunikationen i företag med en hierarkisk struktur. Skillnad görs på
nedåtgående och uppåtgående information. Den första typen är till exempel instruk-
tioner och riktlinjer och den senare typen är ofta rapporter, synpunkter och kritik. Det
är viktigt för de anställda att få generell information om organisationens mål och akti-
viteter. Detta då för att de specifika instruktionerna och bestämmelserna ska bli
förstådda och utförda på det sätt som var tanken från början, av den nedåtgående in-
formationen.58

4.2 Miljöpolicy
Vid införandet av ett miljöledningssystem ska det upprättas en miljöpolicy. Den sätter
upp den övergripande inriktningen för företagets miljöarbete och principen för age-
randet i miljöfrågor.59 Miljöpolicyn ska bland annat vara grund för att fastställa och
följa upp miljömål och slutligen vara dokumenterad, införd, underhållen och kommu-
nicerad till alla anställda.60 Standarden kräver att alla anställda ska ha fått information
om miljöpolicyn.61

4.3 Miljömål
I miljöutredningen identifieras de delar av företagets verksamhet som kan ha en in-
verkan på miljön, så kallade miljöaspekter.62 Dessa miljöaspekter värderas för att
avgöra vilka som är de viktigaste, mest betydande.63 De betydande miljöaspekterna är
vanligen de som formuleras till miljömål för företaget. Inget hindrar dock att även
mindre betydande aspekter kan bli miljömål.64 Miljömålen delas in i övergripande och
detaljerade miljömål.65 De övergripande målen är en del i att göra miljöpolicyn mer
konkret och löper över en längre tidsperiod. De detaljerade miljömålen ska uppnås
över en kortare tidsrymd och ska vara kvantitativa.66 Det ska finnas ett eller flera de-
taljerade miljömål under varje övergripande miljömål.67 Med andra ord är de
detaljerade målen vägen till att nå det övergripande målet. Miljömålen kan formuleras
i syfte att vara styrande, bevakande eller förbättrande.68 De kan med andra ord använ-
das för att få kontroll över företagets miljöaspekter, men främst så genomförs
kontrollen genom rutiner och regler.

För att omvandla strategiska beslut till praktiska handlingar har formulering av mål i
olika grad och nivåer i organisationen en stor betydelse. Målens viktigaste funktioner
kan delas in i två huvudgrupper. Den ena gruppen innebär ledning av organisationen
och den andra gruppen berör en indirekt påverkan genom medarbetarnas motivation.
Motivation skapas när medarbetarna deltar i formuleringen/skapandet av målen, när

                                                
57 Brorson, T., Larsson, G., 1998, sid. 25
58 Flaa, P., m. fl., 1998, sid. 135
59 Brorson, T., Larsson, G., 1998, sid. 28
60 Termén, O., m.fl., 1999, sid. 24
61 Ammenberg, J., 1999, sid. 75
62 ibid., sid. 54
63 ibid., sid. 60
64 Termén, O., m.fl., 1999, sid. 12
65 Ammenberg, J., 1999, sid. 70
66 Brorson, T., Larsson, G., 1998, sid. 134
67 Ammenberg, J., 1999, sid. 70
68 Termén, O., m.fl., 1999, sid. 33 f.
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det upplevs som en personlig utmaning och när medarbetarna genom målen ser sin
egen insats i ett större sammanhang.69

Enista AB: s övergripande mål, för hela företaget, är att minska kemikalieförekomsten
med 10 %. Det är även målet för affärsområde Anläggning/Vatten. Affärsområde
Mark har förutom detta mål även satt upp att de ska minska saltanvändningen med 15
g/m2 och halkdygn och affärsområde Fastighet har som eget mål att minska bränsle-
förbrukningen.70

4.4. Miljöledningsprogram
Miljöledningsprogrammen ska beskriva vad som måste göras för att kunna uppnå
miljömålen.71 Det ska finnas ett program för varje mål och det bör till exempel inne-
hålla hur målet är tänkt att uppnås genom konkreta åtgärder, ansvarsfördelning, bud-
get, tillgång till resurser och en tidsplan.72

4.5 Organisationsstruktur och ansvar
All personal som har något att göra med dokumenten ska ha tillgång till dem. Något
som är viktigt är att det finns rutiner för att förhindra att inaktuella dokument fortfa-
rande finns i systemet. Det är betydelsefullt att de anställda kan påverka dokumentens
utformning så att de blir anpassade till verksamheten. Det är viktigt att kommunika-
tionen i företaget fungerar väl så att information kan spridas. Det är även bra om det
finns en skyldighet hos de anställda att rapportera miljörelaterade fel och brister, men
även olika typer av information, till någon inom miljöarbetets organisation.73 För att
möjliggöra denna rapportering finns det i företaget en rapport angående avvikelser,
vilken alla i den operativa verksamheten ska känna till.74 Mycket information bör
kommuniceras till de anställda, då det är de som är ansvariga för skyddet av miljön.75

Ett problem är att en anställd gärna inte släpper igenom information som är ofördel-
aktig om en själv.76 Den underordnade har ett behov av att bli erkänd av de
överordnade och det är då inte ovanligt att de inte vill lyfta fram negativ information
från dem själva och försöker istället att vara så positiva som möjligt. Därför är det
svårt att få en säker information till överordnade även om de arbetar på att få till ett
bra system för återkoppling. Det är sällan underordnade som tar initiativ att kommu-
nicera.77

I en fallstudie, som berör implementering av en miljöstrategi på två kemiföretag, an-
ses det att kommunikation leder till engagemang och motivation hos de anställda.
Vidare resoneras att en förbättring av kommunikationen i organisationen underlättar
formulering, implementering och uppföljning av miljöstrategin.78 I en fallstudie utförd
på Ericsson Mobile Communications AB i Linköping blir slutsatsen att kommu-
nikation är en nödvändig komponent när det kommer till miljöledningssystem. Det

                                                
69 Bakka, J. F., m.fl., 1999, sid. 240 f.
70 Jan-Erik Carlsson, pers. kom., 2002-04-22
71 Brorson, T., Larsson, G., 1998, sid. 138
72 Ammenberg, J., 1999, sid. 70
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75 Kuhre, W. L., 1995, sid. 64
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77 Jacobsen, D. I., Thorsvik, J., 1998, sid. 281
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uttalas även att kommunikationen angående miljö inte når ut i hela organisationen.
Vidare omnämns även att behovet av återkoppling till de anställda är större än till-
gången.79

Vad som är orsaken till prestationer studeras bland annat av förväntansteorin. Inne-
börden av denna teori är att man antar att en person beter sig på ett visst sätt för att
den har ett mål och tror att detta mål kommer att uppfyllas om den beter sig på just
detta sätt. Motivationen kommer då personen förväntar sig att beteendet kommer att
leda till resultat. Människor blir motiverade att prestera om de sätter värde på målet
och ser att det de utför leder till att målet uppnås.80 Mål kan med andra ord vara en
enkel metod för att motivera de anställda. De ska vara konkreta, ha en uttalad tidsfrist
och vara en utmaning. Motivationen förstärks också om personalen får en utvärdering
med återkoppling om hur arbetet är i förhållande till målet.81 Utan mål så vet inte per-
sonalen i vilken riktning de arbetar, vilket inte gynnar motivationen.82 Mål kan även
användas för att kontrollera och därmed vara underlag för att korrigera händelser om
de inte sker som planerat.83

4.6 Utbildning
Som förslag kan utbildningen innehålla allmän miljökunskap och företagets miljö-
påverkan, vad miljöledningssystemet innebär, hur det är uppbyggt och hur det funge-
rar.84 Alla anställda måste vara medvetna om vilken inverkan deras dagliga arbete har
på miljön och hur de ska kunna minimera denna påverkan.85 Företagen måste kunna
övertyga och motivera sina anställda, annars går inte de miljömässiga initiativen att
genomföra.86 Kompetens är viktigt på en rimlig nivå, annars blir medarbetaren otill-
fredsställd och frustrerad i arbetet vilket gör att den kan ge upp och ger då en
otillfredsställande arbetsinsats.87

En fallstudie utförd på ABB Control identifierar motivation som ett problemområde
och sätter denna fråga i samband med kunskap. Saknas motivation inhämtas ingen
kunskap och brist på detta samt medvetenhet leder till inställningen att verksamheten
inte kan eller behöver förbättra sitt miljöarbete.88 En fallstudie som behandlar kom-
munikationens betydelse i miljöledningsarbetet, utifrån individen, drar slutsatsen att
utbildning, kompetens och medvetenhet har en stor betydelse för den kommunikation
som är miljörelaterad.89

Inom Enista AB finns pärmar med information som alla medarbetare ska ha tillgång
till. De är inte individuella utan är anknutna till arbetsplatsen.90

                                                
79 Hedberg, C-J., 2001, sid. 20 ff.
80 Jacobsen, D. I., Thorsvik, J., 1998, sid. 233
81 Latham & Locke, 1979, enligt Jacobsen, D. I., Thorsvik, J., 1998, sid. 240
82 Jacobsen, D. I., Thorsvik, J., 1998, sid. 46
83 Bakka, J. F., m.fl., 1999, sid. 243
84 Ammenberg, J., 1999, sid. 76
85 Kuhre, W. L., 1995, sid. 60
86 Shrivastava, P., 1996, sid. 186
87 Hackman och Oldman, 1980, enligt Bakka, J. F., m.fl., 1999, sid. 170
88 Nilsson, I., 2000, sid. 49
89 Bjernersjö, 2001, sid. 28
90 Jan-Erik Carlsson, pers. kom., 2002-04-22
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4.7 Miljörevision
Miljörevisionen är en utvärdering för att se om miljöledningssystemet och miljöarbe-
tet följer den planering som har satts upp. Detta görs för att se om det finns brister i
systemet och hur företaget kan jobba för en förbättring av detta. Förutom det redan
nämnda ska det kontrolleras att miljöledningsstandarden har införts och upprätthålls
och att de rutiner och instruktioner som finns inom miljöledningssystemet följs.91 De
ska säkerställa att systemet fungerar och dessutom på ett effektivt och riktigt sätt för
att uppnå ständig förbättring.92 Vid en revision är det viktigt att det finns rutiner och
regler, men även att företaget kan visa att dessa också efterlevs.93 Miljöledningssys-
temet ska fungera både i teori och praktik. Inträffandet av avvikelser kan leda till att
certifikat inte utfärdas eller, om avvikelserna inte åtgärdas, att företaget fråntas sitt
certifikat.94

                                                
91 Brorson, T., Larsson, G., 1999, sid 177
92 Ammenberg, J., 1998, sid. 79
93 ibid., sid. 77
94 Brorson, T., Larsson, G., 1999, sid. 180
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5. Resultat
De individuella intervjuerna och gruppintervjuerna gav nedanstående resultat. Det
presenteras och bearbetas under mina tidigare tre valda kategorier, med grund i mina
frågeställningar.

5.1 Intervjuer med medarbetare
5.1.1 Utbildning
Ingen av de intervjuade har fått någon utbildning i allmän miljökunskap. De fick in-
formation om miljöledningssystemet i samband med att Norrköping Miljö och Energi
certifierade detta. Därefter uppges det ha varit löpande information på Arbetsplatsträf-
far från någon av de närmaste cheferna, alternativt miljö- och kvalitetschefen.
Flertalet säger att det var mycket information i samband med själva certifieringen,
men att det sedan sjunkit. Det skulle vara tvärtom är en åsikt som uttalades, detta då
motivationen annars sjunker. Företagets miljöarbete går i vågor hela tiden uttrycker en
intervjuperson. En annan intervjuperson uttalar att informationen på mötena är mycket
standardfraser om vad de ska bli bättre på. Samma intervjuperson uttalar att alla lyss-
nar, ingen kommer med synpunkter och sedan blir det inget av det. En annan åsikt
som uttalas under en intervju är dock att det varit positivt att ha en stor genomgång
följt av löpande information. Synpunkten bestod också i att det var svårt med infor-
mation som kom ideligen. Motivationen sägs bero på hur mycket ledningen ”ligger
på” och det är av varierande åsikt hur mycket detta görs.

Enligt intervjupersonerna beror mycket på eget intresse hur mycket man engagerar sig
i frågorna. Det uttrycks i en intervju att det inte finns något motstånd i organisationen
mot företagets miljöarbete, men att tid och kunskap saknas. En aspekt som kommer
fram i en intervju är att de inte kan tänka miljö varje dag. De hinner inte det då de har
fullt upp med övrigt arbete.

Det uttrycks i flera intervjuer att det har uppmärksammats bland personalen att miljö-
frågorna har en större del nu än innan införandet av miljöledningssystemet.
Förändringar kommer långsamt sägs det av flera intervjupersoner. De flesta uttrycker
att miljömedvetandet har vuxit. Alla utom en tyckte sig påverka miljön i sitt dagliga
arbete. Flertalet har även en uppfattning om hur de kan minska miljöpåverkan i deras
dagliga arbete.

Det uttrycks i flera intervjuer att det är viktigt med återkommande uppmaningar för att
hålla arbetet vid liv. Mycket av arbetet sker på gammal vana uttrycks det i en av inter-
vjuerna. En liknande åsikt är att det ständigt måste påminnas om saker, annars blir det
lätt slentrian över arbetet och så struntar man i det till slut. Flera anser att ekonomin är
det som styr över situationen och beställaren bryr sig inte om så mycket att de är certi-
fierade, det är priset som spelar roll. Kundkraven upplevs ibland gå emot de miljökrav
företaget har på sig själva. Det uttrycktes dock en åsikt om det omvända, att det är be-
ställaren som kräver detta av företaget. En annan åsikt, i en annan intervju, är att det
är tack vare detta företaget har fått in nya jobb.

5.1.2 Information/Kommunikation
Information har getts om miljöpolicyn och flertalet verkar känna till den. Det verkar
dock ha inträffat när företaget fortfarande hette Norrköping Miljö och Energi. Enista



22

AB har inga miljömål eller någon miljöpolicy sedan det var Norrköping Miljö och
Energi, uttalas det i en av intervjuerna.

En del tror inte, eller är osäkra över, om Enista AB är certifierade, på grund av omor-
ganisation. Det togs upp i en intervju att medarbetarna fått ut en folder, då företaget
hette Norrköping Miljö och Energi, vilken innehöll flera olika dokument från led-
ningssystemet. Intervjupersonernas kännedom om foldern varierade.

Det de flesta nämner som varit föremål för informationen är kemikaliehanteringen och
oljespill från maskiner. Under en intervju så sägs det att mycket gammalt står kvar i
förråden, även kemikalier, vilket inte anses som farligt. De försöker hålla ordning,
men det är svårt. ”Det är bra att ha” är en tanke som finns. Det är låg kännedom om
miljömålen. En intervjuperson kände till avdelningens mål, men att det aldrig blev
sammankopplat med några konkreta åtgärder. Flera vet om att det finns men inte vad
de innebär. Mål ska finnas på kontoret någonstans säger några, när jag frågar de var
de kan hitta informationen. I flera fall råder det osäkerhet över var informationen
finns att tillgå. ”Pärmar på kontoret” är ett svar som uttrycktes flertalet gånger. Alla är
inte säkra på eller vet inte var de kan få tag på information och hur de kan komma i
kontakt med ledningssystemet. I en intervju så framkommer det att de medarbetare
som arbetar utspritt upplever det svårt att få eller nås av information. I en annan inter-
vju sägs det att inget har drivits på uppifrån att de ska engagera sig så mycket. Lite
information ibland och sedan faller vi i glömska. Intervjupersonen säger sig inte kän-
na att han kan påverka så mycket om det skulle vara något.

Information har getts på Arbetsplatsträffar av miljö- och kvalitetschefen och i vissa
fall någon av de närmaste cheferna. Information angående olika dokument får de på
Arbetsplatsträffar eller fortlöpande via arbetsledarna. Arbetsplatsträffar har i majori-
teten av fallen inte inträffat i de intervall som de bör och det framkommer att miljö
inte tas upp på alla dessa möten. Det finns dock en motsatt åsikt och en intervjuperson
anser sig få så pass bra information som behövs för att arbeta på ett miljömedvetet
sätt. En andra uttrycker att samma saker diskuteras varje gång och att det sägs en del
men det händer inte mycket. Inträffar det större saker, under arbetets gång, ringer de
arbetsledarna eller annan chef och frågar.

Att ändringar bör följas upp är en åsikt som framkommer i en intervju. Informationen
anses vara dålig säger intervjupersonerna i samma intervju. Ofta fastnar informationen
någonstans på vägen. En annan intervjuperson säger att det är öppna kanaler i före-
taget vilket leder till en återkoppling på naturlig väg. Under ytterligare en annan inter-
vju uttrycks det att det inte ofta sägs att det är något som är bra. Säger de inget tar
man för givet att det är bra. En annan intervjuperson säger att det kan ta tid att få gen-
svar. En intervjuperson tycker inte att de får återkoppling, men det verkar vara en
förändring på gång, nyligen har det börjat komma igång med upptaktsmöten vid nya
jobb och redovisning vid avslutande av jobb. Flertalet tycker sig få återkoppling på
Arbetsplatsträffarna som protokollförs, då de börjar med att gå igenom föregående
protokoll och vad som har hänt sedan förra mötet med det som togs upp då.

5.1.3 Ledningssystemet
Fler har märkt konkreta skillnader i det dagliga arbetet efter att företaget certifierade
sig. Attityden kring frågorna har förändrats. Certifieringen har haft en stor påverkan
och i en intervju uttrycks åsikten att fler företag borde certifiera sig.
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I en annan intervju togs det upp att det har rensats bland kemikalierna, men intervju-
personerna är tveksamma till om det slog igenom. Personalen var inte involverad och
fortfarande efterfrågas sånt som inte bör användas. Det beskrevs att det har varit folk
ute och tittat vad de har på hyllorna, skrivit upp och efter det har de varit tvungna att
köra iväg vissa saker.

En synpunkt som kom upp i en intervju var att de inte hinner engagera sig så mycket
då arbetet innebär en stor rörlighet och att det hela tiden är mycket att göra. En åsikt
är att certifieringen är till för att förenkla för företaget vid upphandlingar. Beställarna
bryr sig inte om certifikatet sägs det, det är priset som är det viktiga, och de frågar sig
då om meningen med certifieringen.

De flesta tycker att det är jobbigt och betungande med checklistor, instruktioner och
dylikt och att det tar mycket tid. Vissa tyckte det var bra för att vissa saker kom upp
då och att de nu vant sig vid och lärt sig att hantera dokumenten. En intervjuperson
tycker att de är skrivna av folk som ej förstår vad arbetet går ut på. Det finns inte en
möjlighet att göra allt som står på listorna, om man ska kunna göra något praktiskt ar-
bete och det behövs inte heller. Det blir då att man struntar i det, avslutar
intervjupersonen. En liknande åsikt uttrycktes även i en annan intervju men intervju-
personen i fråga trodde, trots allt, att de flesta följer listan de ska använda.

En allmän uppfattning är att det är mycket papper och att det har blivit mer pappers-
arbete nu än tidigare och att det inte är vidare bra. I en intervju uttrycks det att det är
opraktiskt då de arbetar utomhus. I samma intervju sades det att de för anteckningar i
ett block och skriver sedan in det i dokumenten så gott det går. Det sägs att det dock
kan vara svårt att även ha med sig ett block i vissa arbetssituationer. I ytterligare en
annan intervju sägs att det är svårt att hinna med att skriva allting, vilket leder till
övertidsarbete. Åsikten finns även att det är för mycket, men att det finns en nytta med
dem, de får bra koll på det mesta. Dokumenten är ett påhäng och de skulle arbeta ef-
fektivare utan är en synpunkt som tas upp.

De flesta känner till rapporten angående avvikelser men inte hur mycket den används.
Vissa var väl medvetna om denna, hur den används och varför. Flertalet använder den
dock inte. I en intervju uttalas en klart negativ inställning till dokumentet då intervju-
personen tycker att det inte finns några så pass allvarliga saker att rapportera.
Intervjupersonen tror att en överväldigande majoritet aldrig har skrivit en sådan, han
har aldrig i alla fall hört talas om det. I samma intervju sades det att de inte har fått
mycket information om avvikelserapporten. Den visades upp väldigt kort på ett möte
och intervjupersonen kommer knappt ihåg vad det var de sa.

En intervjuperson säger att det aldrig är någon som läser i pärmarna och att problem
på fältet måste lösas direkt och då kan man inte gå till en pärm först för att se vad man
ska göra. Intervjupersonen säger fortsättningsvis att de problem de möter är mer kon-
kreta och att han anser att ledningssystemet inte är konkret. Intervjupersonen vet var
informationen finns, men inte vad som står. Samma intervjuperson uttalar att medar-
betarna inte är så imponerade av pärmarna.
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6. Diskussion
Metoden innehåller, som tidigare nämnts, både individuella intervjuer och gruppinter-
vjuer. Därför bygger viss del av analysen på data som framkommit i diskussioner och
resonemang. Jag har valt att analysera efter de tre kategorier jag har skapat, men de
samverkar naturligtvis och går inte att göra en klar skillnad emellan.

6.1 Utbildning
Vad gäller utbildning uttrycks att alla anställda måste vara medvetna om vilken inver-
kan deras dagliga arbete har på miljön och hur de ska kunna minimera denna
påverkan. Det är en saknad av kompetens hos medarbetarna på Enista AB, som inte
fått någon utbildning inom området. En utbildning i allmän miljökunskap på företaget
kan vara en åtgärd för att säkerställa att denna kompetens finns hos medarbetarna. Då
de anställda i företaget inte har fått någon utbildning i allmän miljökunskap skulle en
sådan i högre grad kunna medvetandegöra vilken inverkan de har på miljön i deras
dagliga arbete, samt hur denna ska minimeras. Visserligen framkommer det att deras
miljömedvetande vuxit och de vet hur de påverkar miljön och hur denna påverkan kan
minskas. Det är en bra grund, men jag anser att en allmän utbildning behövs för att
ytterligare utveckla miljöarbetet inom företaget. Skulle de anställda få en bredare och
en mer allmän utbildning inom miljöområdet kan det leda till ett mer integrerat arbete
då medarbetarna själva skulle ta fler initiativ till kommunikation och förmedla idéer
och nytänkande. Detta i enlighet med slutsatsen från en fallstudie som drar slutsatsen
att utbildning, kompetens och medvetenhet har betydelse för den miljörelaterade
kommunikationen. Mitt resonemang och dess förslag till utökad utbildning baseras
bland annat på utsagan om att det inte finns något motstånd i organisationen mot mil-
jöarbetet, men att kunskap saknas. Då det uttrycks, i fallstudien utförd på ABB
Control, att kunskap kan föda motivation och därmed engagemang kan utbildningen
ge som resultat att miljöledningssystemet och miljöarbetet på Enista AB förankras hos
samtliga medarbetare i organisationen. De kan genom detta se sin insats i det dagliga
arbetet i ett större sammanhang. Motivationen och engagemanget ska inte behöva fin-
nas hos bara några få medarbetare, som situationen verkar vara i dagsläget.

Det uttrycks att tid saknas och att de inte hinner tänka miljö varje dag, då det är fullt
upp med övrigt arbete. Här kan utbildning vara ett sätt att motverka situationen. I teori
uttrycks kompetens vara viktigt för att medarbetaren inte ska bli otillfredsställd och
frustrerad, vilket kan leda till en otillfredsställande arbetsinsats. I enlighet med detta
resonemang anser jag att en ökad kompetens hos Enista AB: s medarbetare skulle
minska frustrationen och öka tillfredsställelsen över de nya arbetsinsatserna. Det
skulle motverka synpunkten att tiden inte räcker till för att tänka miljö. Då kunskap,
enligt tidigare resonemang, skulle öka motivationen kan detta ge ett mer integrerat
miljöarbete. En följd av detta skulle kunna bli att miljöfrågorna då inte ställs utanför
övrigt arbete och därmed inte anses ta för mycket tid i anspråk, vilket skulle motverka
den negativa situationen. I slutändan skulle inställningen till miljöarbetet kunna för-
ändras, på grund utav en ökad integrering av ledningssystemet.

En ständig påminnelse är viktig för motivationen, då det påvisas att ett väl planerat
flöde av information är viktigt för att hålla intresset vid liv. På grund utav att det
framkommer i flera av intervjuerna att återkommande uppmaningar är viktigt för
medarbetarna, anser jag att Arbetsplatsträffar, eller liknande möten, är viktiga att upp-
rätthålla. Informationen uttrycks gå i vågor och Arbetsplatsträffar har i majoriteten av
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fallen inte hållits regelbundet, eller med det intervall det är för avsikt att de ska hållas.
Det ger ingen positiv bild av miljöarbetet och det blir därmed svårt att behålla enga-
gemanget hos medarbetarna. Saknas engagemanget hos medarbetarna uppstår
rimligen brister i ledningssystemets praktiska verksamhet. Därmed kommer miljöar-
betet i företaget inte att fungera tillfredsställande. Därför anser jag att
Arbetsplatsträffarna har en betydande roll för funktionen av företagets miljölednings-
system och miljöarbete. Kontinuiteten på dessa möten bör därför upprätthållas eller
ske i avsett intervall. Flödet av information från ledningen är viktigt för att hålla in-
tresset vid liv, vilket framkommer i mitt resultat. Det är förenligt med den teoretiska
utgångspunkten att resultat och erkännande är viktigt för att uppmuntra, ge stöd samt
motivera till miljöarbete. Ett motsatt resonemang bli då att det vid ett oregelbundet
flöde av information är svårt att få ett engagemang från personalens sida, då det ger
signaler om att miljöarbetet inte är en betydande del av företagets verksamhet. Det
framkommer i intervjuerna att det är av varierande åsikt hur mycket ledningen aktivt
försöker engagera medarbetarna. Åsikter pekar på att det är något ledningen i företa-
get inte har gjort i tillräcklig grad för att motivera medarbetarna och för att förhindra
slentrian i arbetet. Det ovanstående är viktigt för att medarbetarna ska bli övertygade,
eller stärkas i sin övertygelse, om vikten av miljöarbetet, trots att externa intressenter
inte säger sig vara intresserade. Då det bland annat sägs att slentrian lätt uppstår är
motivation något som medarbetarna i företaget generellt behöver mer av och för att
information från ledningen verkligen ska omsättas i praktiken. Det måste till för att
medarbetarna inte bara ska lyssna på informationen de får, utan att sedan omsätta
denna i praktisk handling. Informationen får dock inte komma för ofta, som det utta-
lades i en intervju. Det visar på att det är en balansgång när det kommer till att avgöra
hur mycket och hur ofta information bör förmedlas.

6.1.2 Relation till andra fallstudier
Såsom fallstudien på ABB Control så sätter jag också kunskap och motivation i sam-
band. Till skillnad från denna studie så vill jag påstå att om inte enbart, men till stor
del, så kan kunskap skapa motivation. Förhållandet är inte enbart det omvända. I
slutändan konstaterar vi dock samma sak, utan en av dessa faktorer är det svårt att nå
förbättringar. Jag anser också att utbildning och information har en positiv inverkan
på miljöarbetet och ledningssystemet. I detta ingår kommunikation och därför anser
jag mitt resonemang vara i samma linje som en av slutsatserna i fallstudien angående
kommunikationens roll i miljöledningsarbetet. Det är att den miljörelaterade kommu-
nikationen påverkas av utbildning, kompetens och medvetenhet.

6.2 Information/Kommunikation
De anställda får inte i tillfredsställande grad generell information om mål och aktivi-
teter. Det visar sig främst genom att ett flertal är osäkra på om Enista AB är
certifierade, på grund av omorganisationer som har ägt rum i företagets historia.
Dessutom är det en låg kännedom om miljömålen och var information angående dessa
går att finna. Med detta som bakgrund skapas förståelse för problem med implemente-
ringen av ledningssystemets dokument. Då åsikter finns som känslan av att inte kunna
påverka situationen, att de får information och sedan faller i glömska eller att de inte
kan nås av information, gynnas inte motivationen enligt de resonemang som presente-
rats tidigare. Inte heller kan det förenas med utgångspunkten att information bör
kommuniceras till de anställda som är ansvariga för miljön. Det övertygar inte heller
medarbetarna om ett miljöarbete i företaget som innebär en genomgripande föränd-
ring. Då rutiner och instruktioner enligt intervjusvaren inte verkar vara väl förankrade,
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har jag svårt att tro att medarbetare arbetar efter dessa. Att de inte är förankrade är ett
resonemang jag bland annat grundar på att alla medarbetare inte vet var de kan få tag
på information eller hur de kommer i kontakt med ledningssystemet, samt de brister
som råder vad gäller Arbetsplatsträffar. Är de osäkra på vad de ska göra så tar de
kontakt med arbetsledaren eller annan chef, istället för att vända sig till ledningssys-
temet. Det gör det svårt att genomföra de förbättringar av verksamheten
ledningssystemet kan bidra med. Miljöledningssystemets rutiner och regler är ju det
främsta administrativa medlet för att skaffa kontroll över ett företags miljöaspekter.
Medarbetarna får svårt att se dokumenten i ett sammanhang då informationen och
kommunikationen av deras del i helheten har brister. Då det är medarbetarna som är
ansvariga för skyddet av miljön är det allvarligt att vissa anställda anser att de inte får
tillräckligt med information och att information upplevs fastna på vägen. Avsaknaden
av regelbundna Arbetsplatsträffar förhindrar att information sprider sig i organisatio-
nen, både neråt och uppåt i den vertikala kommunikationen, vilket även gäller
återkoppling. Det verkar dock inte vara ett genomgående fenomen i organisationen då
synpunkter har framkommit som uttalar det motsatta, vilket är positivt. Det uttrycks
att personalen räknar med att allt är bra så länge de inte hör något annat och att slent-
rian lätt kan uppstå om det inte kommer ständiga påminnelser. En ordentlig
måluppföljning, återkoppling om arbetet i förhållande till målet och erkännande bör
försäkras, bland annat genom regelbundna Arbetsplatsträffar, för att förstärka de an-
ställdas motivation. Detta på grund utav att återkoppling är viktigt för att motivationen
inte ska sjunka hos de anställda. Så kan ske om medarbetarna inte får reda på att deras
förändrade beteende ger ett resultat, att målen uppnås eller att arbetet är på rätt väg.
Svårigheter kan då uppstå med att få med sig medarbetare som i dagsläget inte intres-
serar sig för en integrering av ledningssystemet eller allmänt om miljöarbete.

Arbetsplatsträffarna är som en knutpunkt för kommunikationen och en eventuell av-
saknad av dessa påverkar miljöledningssystemets funktion, samt intresset för detta,
negativt. Information angående miljön uppges även äga rum på Arbetsplatsträffar.
Sker inte dessa tillräckligt ofta och regelbundet drabbar det informationen om miljön
och då är det inte så konstigt att det upplevs som att arbetet går i vågor. Det är även en
viktig del i kommunikationen för att förbättra förutsättningarna för återkoppling av
idéer och synpunkter från de anställda. Genom Arbetsplatsträffar säkerställs det att
den vertikala kommunikationen går åt båda hållen och inte bara nerifrån och upp.
Detta är ytterligare en argumentation som visar på Arbetsplatsträffarnas betydelse och
nyckelfunktion i sammanhanget. Att brister finns i ledningens visande av intresse ut-
trycks i kommentarer som att det inte har drivits på från ledningen att medarbetarna
ska engagera sig så mycket. Ledningens visade intresse genom bland annat upprätt-
hållande av informationen, via till exempel Arbetsplatsträffar, skulle visa att
företagets miljöarbete är att ta på allvar. Ett större medvetande skulle kunna skapas,
samt kunskap om ledningssystemet och hur det kan och ska användas. Ledningssys-
temets funktion skulle bli mer begripligt, då det fylls med ett innehåll och blir därmed
lättare för medarbetarna att ta till sig. Såsom framkommit tidigare i diskussionen så
anser jag Arbetsplatsträffarna, eller liknande möten, spela en avgörande roll i sam-
manhanget.

Miljömålen kan skapa motivation hos medarbetarna och därför bör konkreta åtgärder
sammankopplas med miljömålen för att öka kännedomen om dessa. Flera intervjuper-
soner säger att så inte har skett. De har även fått information om hanteringen av oljor
och kemikalier, men känner inte till något mål. Miljömålen nyttjas därmed inte som
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motivatorer för medarbetarna. De anställda får därmed inte heller information om ge-
nerella saker som berör företaget och dess verksamhet. Det förmedlas enbart hur det
ska arbeta praktiskt, men inte att orsaken är att företaget har satt upp ett miljömål. Det
kan förhindra en implementering och ett utökat engagemang, t.ex. att gamla kemikali-
er fortfarande finns kvar, trots att det finns ett mål att reducera
kemikalieförekomsterna. Att det står kvar mycket gamla kemikalier i förråden visar
även det på att informationen om målet, eller innebörden av detta inte har nått berörd
personal i tillräcklig omfattning. Dessutom vet de inte i vilken riktning de arbetar, på
grund utav dålig kännedom om målen, vilket motsätter sig förväntanteorins resone-
mang om motivation. Det visar även på att personalen inte varit en delaktig part i
formulerande av dessa mål, vilket kan vara ett nästa steg att ta efter att kommunika-
tionen av målen sker fullt ut. De får främst direktiv hur de ska arbeta, men inte
information om varför de ska göra detta och de vet inte heller var informationen finns
att tillgå. På grund utav detta kan inte miljömålens viktiga funktioner som ledning och
motivatorer nyttjas till miljöarbetets fördel, vilket bör vara en resurs att utnyttja. Att
det uttrycks osäkerhet över var information finns att tillgå och att det finns på kontoret
någonstans påvisar även det att det är ett glapp mellan administrativt och det operativa
arbetet. Då bland annat konkreta åtgärder tas upp i miljöledningsprogrammen bör
medarbetarna få vara en aktiv part i framtagandet av dessa då det skulle ge dem en
möjlighet att påverka arbetssituationen. Medarbetarna vet då vad de ska arbeta mot,
men även hur och med vilka medel det ska ske. Det skulle motverka en del av de pro-
blem som tagits upp i samband med miljömålen.

Miljöpolicyn är en av grunderna i ett miljöledningssystem, vilken alla anställda ska ha
kännedom om. Miljöpolicyn som den var när företaget hette Norrköping Miljö och
Energi verkar vara relativt känd bland de anställda. Den är dock inaktuell och känne-
domen om att så är fallet verkar inte vara genomgående hos medarbetarna.
Kännedomen om Enista AB: s miljöpolicy har också svagheter, med tanke på att en
del tror att Enista AB inte har någon. Det är en svaghet både mot ”skallkraven” vad
gäller miljöpolicyn, men det visar även brister i informationsflödet och att medarbe-
tarna har en för liten delaktighet vad gäller generella företeelser inom företaget.
Denna brist på delaktighet har även tidigare visat sig i att medarbetarna inte är säkra
över om företaget är certifierade eller inte, men även att de har dålig kännedom om
miljömålen. En större delaktighet ger mer motivation och därmed integrering av led-
ningssystemet och miljöarbetet, vilket även har framkommit tidigare i diskussionen.
Foldrarna vilka flera intervjupersoner tar upp är, av samma anledning som miljöpo-
licyn, inaktuella dokument. Det är allvarligt att inaktuell information florerar bland de
anställda då det uttrycks att det är viktigt att en sådan rutin finns i miljöledningssys-
tem för att förhindra en sådan förekomst. Medarbetarna verkar inte heller ha fått
information om att det är inaktuellt material och att nya dokument finns att tillgå, då
det aldrig omnämns under intervjuerna. Det kan kritiseras i enlighet med tidigare re-
sonemang om generell information. Det verkar med andra ord inte i praktiken finnas
en implementerad rutin för att säkerställa att sådant inte förekommer.

6.2.1 Relation till andra fallstudier
Att kommunikation är en nödvändig faktor i arbetet med ett miljöledningssystem har
framkommit i andra fallstudier än denna. Mitt resonemang liknar slutsatsen i fallstu-
dien utförd på Ericsson Mobile Communications AB i Linköping. Det är att kommu-
nikation är något nödvändigt när ett miljöledningssystem ska införas och underhållas.
En annan likhet är att situationen på företagen, vad gäller kommunikationen, är att den
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inte når ut till hela organisationen och att det finns ett behov av en större återkoppling
på det arbete som utförs än vad som är tillgängligt i dagsläget. Det är även viktigt för
företagets verksamhet i övrigt, vilket visar på att miljöarbetet, för att bli väl integrerat,
bör behandlas som alla andra frågor företaget tar till sig. Jag anser att regelbundna
möten är viktiga för systemets funktion, men även att det är viktigt för att hålla uppe
motivationen hos företagets medarbetare och visa att ledningen är engagerad. Likheter
i detta går att finna i fallstudien utförd på två kemiföretag där förbättrad kommunika-
tion sägs leda till att underlätta implementeringen av en miljöstrategi.

6.3 Ledningssystemet
Flertalet har märkt konkreta skillnader i sitt dagliga arbete efter certifieringen, vilket
är positivt. Att attityden förändrats och att certifieringen har haft en stor påverkan vi-
sar på att företaget lyckats med att förmedla en ny syn på miljöfrågor och arbetet med
dessa. Dock så sägs det att personalen inte var involverad i den utrensning av kemika-
lier som ägde rum. Att minska kemikalieförekomsterna är det övergripande målet för
hela organisationen. Engageras inte personalen blir det svårt att motivera dem och
kunna förankra arbetet, om de inte känner sig delaktiga. Det ska finnas ett eller flera
detaljerade miljömål som leder fram till uppfyllandet av ett mer långsiktigt övergri-
pande miljömål. Enista AB har inte denna form av detaljerade miljömål, vilket kanske
skulle göra att personalen känner att mindre insatser hjälper fram till det övergripande
målet. Detta skulle kunna underlätta miljöarbetet på företaget. En början bör dock va-
ra i att försäkra att de mål som finns förmedlas ut till medarbetarna, då flera
intervjupersoner vet om att de finns, men inte vad målen innebär eller var de kan finna
denna information. Får de anställda information om de mål som finns, men även hur
rutinerna kan leda till att dessa uppfylls, kan de sätta in sitt arbete i helheten och bli
mer motiverade till att arbeta med förbättringar. Det knyter även an till diskussionen
om betydelsen av utbildning. En utökad utbildning inom allmän miljö skulle även det
kunna bidra till en ökad förståelse till vad miljömålen innebär och det positiva i att
uppnå dessa. Följden kan bli att meningen med miljöarbetet och indirekt en certifie-
ring inte ifrågasätts. Detta till trots att medarbetarna får ta emot eventuella åsikter hos
beställaren av arbeten som ska utföras att det enbart är priset som är viktigt och inte
en certifiering.

En annan viktig aspekt som påverkar och försvårar implementeringen av miljöled-
ningssystemet är att delar av personalen har stor rörlighet. Det uttalas även i en
intervju att engagemanget brister på grund av denna rörlighet och att det är mycket att
göra. Med hjälp av väl implementerade miljömål, rutiner och regler så kan även dessa
enheters miljöarbete på ett smidigare sätt korrigeras, om så behövs. Åsikten finns att
pärmarna inte gör sig påminda och att certifieringen inte påverkar det dagliga arbetet.
Det visar på att de miljöåtgärder som faktiskt utförts inte har kopplats samman till
fullo med vad certifieringen innebär, att det inte bara är ett administrativt verktyg utan
ett medel i miljöarbetet. Det skulle då inte heller behövas ett separat engagemang i
miljöfrågor utan det skulle vara en del av arbetet. Det ges även uttryck i intervjumate-
rialet för att certifieringen är till för att underlätta för företaget vid upphandlingar och
för att vara ett konkurrensmedel. Onekligen är det ett av syftena med att skaffa ett
certifikat, men det är en fara om medarbetarna likställer miljöarbete endast med att
uppnå en certifiering. De gör inte detta i någon högre grad, men tendenser finns och
bör motarbetas. Orsaken är att miljöledningssystemet då kan verka hämmande för ini-
tiativ till att förbättra miljöarbetet, om medarbetarna ser miljöarbete som något för att
enbart klara kontrollerna för en fortsatt certifiering. Det ger ingen uppmuntran till att
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ta ett steg längre och komma med nya idéer för att ytterligare utveckla miljöarbetet
och därmed arbeta mot en ständig förbättring.

Teorin fungerar inte i praktiken då rapportering av miljörelaterade fel inte sker i till-
fredsställande grad. Det uttrycks i en av intervjuerna att det inte finns några så pass
allvarliga saker att rapportera. Det kan vara en orsak till att vissa var väl medvetna om
avvikelserapporten, hur den används och varför, men ändå inte tar den i bruk. Kom-
munikationen av avvikelser i systemet har i dagsläget inte den funktion som är avsett.
Ledningen går med all säkerhet miste om viktig information i och med att denna
funktion i systemet brister. Här tror jag även det teoretiska resonemanget att synen på
att det är ofördelaktig information de släpper igenom om sig själva till en överordnad
kan påvisas i praktiken. Om medarbetarna kan komma att se hur helheten påverkas av
agerandet kring att rapportera in avvikelser kan denna negativa syn vända till att bli
något positivt. Detta då de känner att de bidrar till att åtgärda en svaghet vilket hjälper
företaget att förbättra miljöarbetet och miljöledningssystemet. Det som kan vara en
annan orsak, till att rapporten inte används, är att det även uttrycktes att informationen
om denna varit bristfällig. Det knyter an till tidigare resonemang angående kopplingen
mellan kunskap, motivation och förankring av ledningssystemet. Slutresultatet kan då
bli att fler initiativ tas från medarbetarna att kommunicera idéer uppåt i företagets
struktur.

Allmänt är även åsikten att det är jobbigt och betungande med checklistor, instruktio-
ner och dylikt. Pappersjobbet har blivit för mycket att hantera, trots att det i vissa fall
uttrycks förståelse för att det finns. Förutom redan nämnda åsikter så togs det även
upp att listorna inte går att genomföra och att dokumenten är skrivna av folk som inte
har förståelse för arbetet. Det är viktigt att de anställda kan påverka hur dokumenten
utformas så att de blir anpassade till verksamheten. Intrycket skapas att de anställda
på Enista AB inte har haft möjlighet till detta, enligt de åsikter som uttrycktes under
intervjuerna. Det visar på att teorin återigen inte är integrerad i den praktiska verk-
samheten. Det gör att kontrollen över arbetet och företagets miljöaspekter brister. Här
kan ju miljömålen i och för sig användas, med deras funktion att skapa kontroll över
miljöaspekterna, men det var en dålig kännedom om dessa också. Allvaret i detta är
att målen är formulerade utifrån miljöaspekterna och att det är information som berör
de anställda och som de därför ska ha tillgång till, för att göra alla delaktiga i försöket
att minska påverkan från dessa aspekter. Har de inte tillgång till denna information
har de inte något mål att uppnå och rätta sitt utförande efter, vilket enligt förvän-
tansteorin skapar motivation. En ond cirkel är därmed skapad vilken kan motarbetas
genom en aktivare förmedling av miljömålen och en större delaktighet, från medar-
betarnas sida, i framtagandet av miljöledningsprogram. Detta deltagande kan öka
kännedomen om de möjligheter och de ramar som finns inom vilka miljömålet ska
uppnås.

Att medarbetarna känner att de inte kan hantera dokumenten direkt utan antecknar i
ett block innan de för in allting i dokumenten är bra om det är ett system som funge-
rar. Det verkar dock inte vara något att förlita sig till då det uttrycks att det inte alltid
är helt lätt att ha ett sådant med sig. Det leder även till dubbelt arbete. Frågan är om
det är detta som är tanken från ledningen eller om det har blivit ett glapp mellan tanke
och funktion. Återigen, om personalen är med och påverkar dokumenten i högre grad
skulle dessa, till i alla fall större del, anpassas till verksamheten. Därmed skapas en
större förutsättning att dokumenten kommer att användas på avsett sätt. Dessutom kan
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medarbetarna genom detta övertygas om att det är ett arbete som berör dem med. Vid
en miljörevision är det viktigt kunna visa att rutiner och regler efterlevs. Därför är det
betydelsefullt att de anställda kan påverka dokumentens utformning, så att de blir an-
passade till verksamheten och därmed sannolikt bli mer lättillgängliga att använda.
Därför kan denna åtgärd även ses som ett sätt att försäkra sig om att vid nästa miljöre-
vision så används rutiner och instruktioner även i praktiskt arbete. Dessutom skulle
medarbetarna då kanske slippa arbeta övertid för att fylla i dokumenten, vilket ytterli-
gare visar på att teori och praktik inte är i samspel. Kräver ledningssystemet övertid
av medarbetarna för att de ska kunna hantera det är det inget hjälpmedel utan en be-
lastning. Med bakgrund i detta skapas en förståelse för att ledningssystemet ses som
ett hinder för det praktiska arbetet och att medarbetarna lätt struntar i det.

För att hålla de anställdas intresse vid liv är det viktigt med ett planerat flöde av in-
formation. Vid certifieringen av Enista AB var det intensivt med information men det
uppges ha försvunnit mer och mer, vilket inte ger intryck av ett jämnt flöde av infor-
mation. Utan mål kan möjligheterna att se sitt arbete i ett större sammanhang
försvåras, vilket inte gynnar motivationen. I en förlängning kan detta komma att för-
hindra miljömässiga engagemang och initiativ. Resonemanget knyter an till
diskussionen om allmän miljöutbildning som fördes tidigare. Situationen skulle även
här kunna underlättas med hjälp av detaljerade miljömål, som är nedbrutna från ett
övergripande mål, för att visa var företaget är på väg. Delarna skulle därmed sättas in i
en helhet. Då de anställdas motivation förstärks av utvärderingar med återkopplingar i
förhållande till de mål de arbetar efter skulle en mer genomgripande kontinuitet med
Arbetsplatsträffar och ett uppmärksammande av de nämnda faktorerna under mötena
hjälpa situationen. Detta då det i intervjuerna uttrycks att det är just på dessa träffar,
förutom vid redovisning av avslutade jobb, de får återkoppling. Det skulle även
tydliggöra för medarbetarna i vilken riktning företaget arbetar mot, då även informa-
tion i form av instruktioner och riktlinjer kan förmedlas under dessa möten.

Det finns synpunkter på att ledningssystemet inte är konkret, vilket visar på en klyfta
mellan det strategiska arbetet och det operativa. Detta i kombination med att medar-
betarna inte läser pärmarna och inte är direkt imponerade av dem visar på att de inte
tycker att materialet verkar vara praktiskt tillämpbart. Det visar på ett distanserande
till ledningssystemet, vilket i sin tur visar på att det inte är tillräckligt anpassat och
förankrat. Glappet mellan systemen yttrar sig också genom att medarbetare inte anser
att det som står på listan behöver göras så pass ofta. De måste ändå göra, vilket visar
på att direktiv kommer uppifrån i den vertikala kommunikationen och att återkopp-
lingen nerifrån och upp inte fungerar som den ska. Teoretiskt sett ska all personal ha
tillgång till de dokument de berörs av i sitt arbete. Det kan dock diskuteras om infor-
mationen i pärmarna kan sägas vara tillgänglig för medarbetarna på Enista AB. Detta
då det uttalas en osäkerhet över var informationen finns att tillgå. De har en fysisk
tillgång till information, men om medarbetarna inte vet om detta eller vad den infor-
mationen som finns innebär, anser jag att det inte är en tillgång att tala om i praktiken.

Det är en utopi att tro att alla medarbetare ska engagera sig i miljöarbetet helhjärtat,
men det bör finnas förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna göra detta.
Det ska inte heller behövas eldsjälar med specialistkompetens eller privat intresse för
att upprätthålla ett givande miljöarbete. Om det bara är ett fåtal personer som är in-
volverade och inte hela organisationen som sådan, faller hela systemet om dessa av
någon anledning skulle lämna företaget. Företagets miljöarbete har gett resultat, men
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en full integration av ledningssystemet finns inte idag, vilket visar sig i vissa attityder
mot detta.
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7. Slutsatser
En förstärkning av motivationen behövs hos medarbetarna på Enista AB för att säker-
ställa att informationen från ledningen i högre grad omsätts i praktiskt arbete.
Information/kommunikation är betydande i sin roll att medvetandegöra samt förmedla
kunskap om ledningssystemet och hur detta kan användas som stöd i miljöarbetet.
Därmed påverkar den operativa personalens tillgång på information/kommunikation
indirekt arbetet genom att denna faktor inverkar på medarbetarnas motivation till
miljöarbete, medvetande samt kunskap om ledningssystemet. I dagsläget får medar-
betarna inte i tillfredsställande grad generell information om mål och aktiviteter. Som
framkommer i diskussionen får medarbetarna därmed inte deras del i helheten ordent-
ligt belyst och dokumenten blir därför svåra att se i sitt sammanhang. Återkommande
uppmaningar är även något som det uttrycks finnas ett behov av hos medarbetarna.
Avsaknad av ovanstående leder till problem med implementeringen av ledningssys-
temets dokument. Enista AB bör värna om att medarbetarna kan sätta sitt arbete i ett
större perspektiv för att förstärka medarbetarnas motivation, vilket skulle ge ett mer
integrerat miljöarbete. En faktor som påverkar denna syn på relationen mellan delar
och helhet och därmed en utökad integrering av ledningssystemet är regelbunden in-
formation/kommunikation. En sådan skulle även, i högre grad, kunna ge
återkommande uppmaningar till medarbetarna.

En slutsats är att regelbundna möten i form av t.ex. Arbetsplatsträffar, som förmedlar
information åt båda håll i den vertikala kommunikationen, är viktigt för att miljöar-
betet och ledningssystemets funktion ska implementeras och upprätthållas och för att
bibehålla intresset och engagemanget för detta. En utökad implementering av nuva-
rande kommunikationsrutiner skulle även förbättra samt säkerställa återkoppling i den
vertikala kommunikationen i Enista AB. Därför bör det upprätthållas eller säkerställas
att dessa möten sker i avsett intervall. Erkännande till medarbetarna, återkoppling och
måluppföljning är viktigt för att förstärka de anställdas motivation gällande miljöar-
bete.

I dagsläget råder en bristande kännedom om miljömålen, trots att direktiv för arbetet
har skett. De anställda bör inte enbart få direktiv om hur de ska arbeta utan också var-
för, varpå kommunikation av målen bör förändras eller förbättras. Bland annat skulle
det underlätta med detaljerade miljömål för att se deras del i helheten, därmed bli mer
motiverade och omsätta målen i praktiskt arbete. Skulle medarbetarna vara en aktiv
part i framtagandet av miljöledningsprogram skulle de få en större inblick i hur deras
arbete påverkas. Med förväntansteorin som grund för resonemanget skulle det kunna
motverka den del av de problem, att medarbetarna inte vet vad de arbetar mot och för
samt förutsättningarna som finns, vilka omnämns i samband med miljömålen. För att
öka motivationen bör återkoppling säkerställas och som forum för detta kan Arbets-
platsträffarna ha en funktion. Syftet med arbetet, att uppnå miljömålen, har inte nått
fram till medarbetarna i tillräcklig utsträckning. Kommuniceras enbart det praktiska
handlandet för att uppnå ett mål och inte själva målet i sig försvårar det implemente-
ringen och arbetet med att uppnå målet och därmed minska företagets miljöaspekter.
Ytterligare en möjlighet att uppnå ett effektivare miljöarbete på Enista AB skulle vara
att låta medarbetarna i företaget påverka dokumentens utformning, vilket i dagsläget
inte är fallet. En större förutsättning skulle då kunna skapas för att dokumenten kom-
mer att användas på avsett sätt, vilket leder till en utökad integrering av
ledningssystemet.
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Medarbetarna på Enista AB har inte erhållit en allmän miljöutbildning inom företagets
regi och därför anser jag att det ytterligare skulle kunna utveckla miljöarbetet. Utbild-
ningen skapar en ökad förståelse för miljömålen och det positiva i att dessa uppnås.
Förutom information/kommunikation är även en utökad allmän miljöutbildning en
faktor som påverkar synen på relationen mellan delar och helhet. Utbildning skulle,
enligt resonemanget i diskussionen, vara en hjälp i att förankra ledningssystemet samt
gynna motivationen och engagemanget hos de anställda. Därför bör det säkerställas, i
form utav en allmän miljöutbildning, att en sådan kompetens finns hos medarbetarna
inom Enista AB.

Övergripande drar jag slutsatsen att kommunikation, information och utbildning är
viktiga faktorer att arbeta med och utveckla för att få ett väl integrerat och effektivt
miljöledningssystem. Information/kommunikation och utbildning samverkar och ska-
par attityder till miljöledningssystemet hos de anställda. Det skulle även utveckla
arbetet med miljömålen. Kommunikationens betydelse berörs även i en fallstudie där
en sådan sägs underlätta implementeringen av en miljöstrategi och en andra fallstudie
säger att det är nödvändig för att införa och underhålla ett miljöledningssystem. Yt-
terligare en fallstudie drar en liknande slutsats som min egen, vilket är att den
miljörelaterade kommunikationen påverkas av utbildning, kompetens och medveten-
het. Jag ser denna medvetenhet nära kopplat till frågan om information. Det visar på
att ett samspel mellan de tre faktorer jag berört i denna fallstudie inte enbart gör sig
gällande på Enista AB, utan även i andra företags miljöarbete.

7.1 Avslutande kommentarer
Anledningen till att jag har valt att enbart lyfta fram teori ur andra fallstudier, som
belyser mina egna slutsatser, är för att peka på att denna fallstudies slutsatser kan ge-
neraliseras på en teoretisk nivå. De är med andra ord inte unika för just denna
organisation. Vad man bör ha i åtanke är att min upplevelse av situationen vid inter-
vjutillfällena kan ha varit felaktig. Det är viktigt då det påverkar mitt resultat. Vad
gäller den inre validiteten i min studie så anser jag att rådata innehåller den typ av in-
formation jag ville införskaffa. Den har väl täckt in de områden jag ville studera i
mina frågeställningar.

Med ett ledningssystem som grund för miljöarbetet kan det upptäckas svagheter i det
praktiska utförandet. Det underlättar att skapa en struktur och effektivitet i miljöarbe-
tet. Förutsättningen för att påbörja arbetet enligt ISO 14001 är att ledningen tar beslut
om detta. Onekligen är ledningens stöd en förutsättning, men det är viktigt att trycka
lika mycket på att resterande verksamhet också måste samtycka. Det är ett perspektiv
som jag generellt anser kommer i skymundan. Det har framkommit svårigheter med
att omsätta systemet till praktik. Förbättringar kan göras i organisationerna, men jag
anser att det inte bara är människorna i organisationerna som är den felande länken,
utan att det visar på att brister finns i standarden. Förmodligen skulle denna standard
se annorlunda ut om den utvecklats av operativ personal, eller om detta skett i samar-
bete med representanter för dessa.

En annan synvinkel är att det trots allt är ledningens ansvar att miljöarbetet genom-
förs. Det är de anställda i denna del av företaget som har tagit på sig ansvaret att leda
organisationen och att göra det på ett framgångsrikt sätt. Anställda på den operativa
nivån är anställda just för att arbeta och inte för att leda företaget. Därför kan det
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komma synpunkter på att det är just detta de nu lastas med, då de ska vara delaktiga i
utvecklandet av miljöarbetet. Situationen kan speciellt uppstå om medarbetarna inte
tidigare deltagit, vad gäller andra delar av företagets strategiska verksamhet. Det kan
vara så att delar av personalen inte vill vara delaktiga i utarbetandet av ett lednings-
system. De vill enbart få reda på vad de ska göra och därmed inte vara inblandade i
utvecklandet av företagets verksamhet. Det finns andra faktorer, än de jag berört, som
påverkar arbetet med ett ledningssystem i ett företags organisation. För vidare studier
skulle det vara intressant att undersöka vad företagskulturen, men även företagets
struktur, har för påverkan på miljöarbetet. Ett annat förslag är att utföra en fallstudie
utifrån de faktorer som tas upp här fast i en annan typ av företag. Det skulle förslags-
vis kunna vara ett företag som skiljer sig mot Enista AB vad gäller typ av verksamhet,
storlek på företag och med en större demografisk spridning hos medarbetarna, för att
undersöka dessa faktorers inverkan på miljöarbetet.
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Bilaga 1

Intervjumanual

Bakgrund
Hur länge har ni/du arbetat på Enista?
Vad jobbar du som/med för tillfället?

Utbildning
Har du fått någon utbildning angående miljö på något sätt?

Dagliga arbetet
Påverkar du miljön i ditt dagliga arbete?
Vet du om Enista har några/något miljömål?
 (Hur fick du reda på att målet/målen fanns?)

(Hur har miljömålet/målen med ditt arbete att göra?)
Har du kommit i kontakt med miljöpolicyn?

Ledningssystemet
Har du märkt någon skillnad på jobbet sen Enista blev certifierade enligt miljö?
Hur får ni information om vilka checklistor, instruktioner, rutiner osv. som finns som
rör ert jobb?

(Tycker du att du har fått nog med information?)
Vad tycker du om att det finns checklistor, instruktioner osv. i jobbet?

Kommunikation
Får ni någon återkoppling på det arbete ni gör som har med miljö att göra?

(På vilket sätt kommer det information till arbetsgruppen?)

Övriga frågor


