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SAMMANFATTNING 

Miljömedvetenheten i Sverige har lett till att vi ställer mer krav på att företag och organisatio-
ner ska ha ett visst miljöarbete. Fler och fler intresserar sig för företagens miljöarbete och idag 
är det därför svårt för företag att bara fokusera på kärnverksamheten. Miljöledningssystem 
kan hjälpa företag och organisationer att få ett systematiskt miljöarbete. Den vanligaste stan-
darden för införandet av miljöledningssystem heter ISO-14001 och innehåller ett grund-
läggande synsätt som t.ex. kretsloppstanken, delaktighet och livscykelperspektiv. Synsättet 
ska de företag som använder standarden ta till sig och arbeta efter. Att införa miljöledningssy-
stem betyder en strukturell förändring, men införandet påverkar organisationen även på andra 
sätt. Denna uppsats syftar till att undersöka och jämföra hur införandet av miljöledningssy-
stem på ett återvinningsföretag och en statlig myndighet har påverkat de anställdas vardag.  
 
Den teori som gjort det möjligt att utifrån resultaten kunna besvara syftet med uppsatsen be-
handlar ’sensemaking,’ företagskultur, beslutsfattande och förändringar, garbage can teorin, 
kommunikation och miljökommunikation. För att utföra studien har en fallstudie genomförts 
på ett återvinningsföretag och ett statligt verk. Inom ramen för fallstudien har totalt fyra fo-
kusgrupper träffats och diskuterat införandet av miljöledningssystemet och hur det påverkat 
just den organisation de arbetar i. Två av fokusgrupperna gav perspektiv från ledningshåll och 
två från övriga anställda. Uppsatsens resultat visar att miljöledningssystem kan påverka hur 
människor tänker kring miljöfrågor även på fritiden. Det har också framkommit att miljöled-
ningssystem ställer stora krav på kommunikationen i företaget. Denna kommunikation är idag 
bristfällig inom både det statliga verket och återvinningsföretaget. Uppsatsen visar också in-
tressanta kopplingar mellan organisation och miljöledningssystem.  
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1 INLEDNING 

Den miljömedvetenhet som växt fram i Sverige och i andra delar av världen är ett resultat av 
att vi länge utnyttjat jordens resurser på ett allt för kortsiktigt sätt. Då miljöproblemen leder 
till oro för miljötillståndet har vårt miljöansvar synliggjorts och det märks på alla nivåer i 
samhället. Begrepp som varaktig hållbar utveckling, kretsloppssamhället och från vaggan till 
graven är numera begrepp som många människor i vårt samhälle tagit till sig och diskuterat 
med sina närmaste. Dessa begrepp kan alla kopplas till utnyttjandet av jordens resurser. Att 
detta diskuteras leder till ökad miljömedvetenhet och även till att vi som individer ställer krav 
på grupper och organisationer som vi ingår i, vilket i sin tur ger upphov till att miljöfrågan får 
allt större inflytande exempelvis på våra arbetsplatser1. Med anledning av denna utveckling 
har miljömedvetenheten synliggjorts och lett till miljöförbättringar, men miljömedvetenheten 
utvecklades inte över en natt. 
 
Utvecklingen av miljömedvetenheten startade i mångt och mycket genom Rachel Carsons bok 
Silent Spring (Tyst vår) på 1960-talet. Boken uppmärksammade att många fåglar dog till följd 
av användandet av bekämpningsmedel2. I Sverige växte miljöfrågorna genom kärnkraftsde-
batten på 1970-talet. Det bildades två politiska kulturer, en företagsvänlig och samarbetsvillig 
som arbetade med ekologisk modernisering och en som visade motstånd mot hela samhälls-
strukturen3. Ekologisk modernisering handlar om ”idén att kombinera marknadsekonomi och 
miljötänkande”4 och tanken att det går att kombinera ekonomi och miljö har många av landets 
politiska partier tagit till sig5. Under 1980 talet blev miljörörelsen mer och mer splittrad vilket 
ledde till att den blev något svagare, men det ledde också till att miljöfrågorna väcktes på ett 
personligt plan. De som hade varit radikala på 1960 och 70-talet diskuterade nu frågorna på 
hemmaplan och miljö blev snart en fråga om att förändra människors föreställningar och atti-
tyder6. 
 
Även i företagsvärlden uppmärksammades miljöfrågorna. En miljömedvetenhet började växa 
fram då myndigheterna på 1980-talet började kräva ett visst miljöarbete. Miljöarbetet sågs 
dock som betungande av företagen och de tog inga egna initiativ för att arbeta mer miljöan-
passat. Synen förändrades sedan i takt med att allt fler miljöproblem uppmärksammades, möj-
ligheten till profilering upptäcktes, allmänhetens miljömedvetenhet blev större och företagen 
insåg att arbetet mot hållbar utveckling var en medveten politisk strategi. Dessutom började 
samhället ställa fler och fler krav på företagen på 1990-talet efter en mängd uppmärksammade 
miljöproblem såsom okontrollerade bränder i regnskogarna, svåra stormar, oljeutsläpp och 
galna kosjukan. Den här utvecklingen ledde till att miljöarbete blev mer accepterat inom före-
tagsvärlden7. Företag kan inte längre bara fokusera arbetet på sin egen kärnverksamhet, utan 
måste även förhålla sig till gemensamma ansvarsområden i samhället8. Företagens miljöprofi-
lering visade sig dock bli svår att hantera och det var nödvändigt att organisera miljöarbetet 
bättre. Ett sätt att organisera miljöarbetet blev att införa miljöledningssystem i företagen och 
att därigenom få ett välstrukturerat miljöarbete. Idag finns färdiga standarder som hjälper fö-
retag att utveckla miljöledningssystem.9 
                                                 
1 Larsson, 1997, s. 10f. 
2 Carson, 1999, s. 11 
3 Jamison, 2003 s. 131 
4 Ibid. s. 11 
5 Ibid. s. 85f. 
6 Ibid, s. 13 
7 Jansson, 1998, s. 6ff. 
8 Ammenberg, 2004, s. 139 
9 Op. cit. Jansson, s. 6f. 
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En sådan standard för miljöledningssystem är ISO-14001 och det är just den standard som 
används av företagen i den här uppsatsen. Det är också den vanligaste standarden som företag 
i Sverige använder10. ISO-14001 innehåller ett grundläggande synsätt som t.ex. kretsloppstan-
ken, delaktighet och livscykelperspektiv. Synsättet ska de företag som använder standarden ta 
till sig, men då ett system bara säger hur företagen arbetar med miljö och inget om ambitions-
nivån i företaget, är det osäkert hur djupt dessa tankar går hos varje individ i företaget11.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syfte är att undersöka och jämföra hur införandet av miljöledningssystem på 
ett återvinningsföretag och en statlig myndighet har påverkat de två organisationerna och de 
anställdas vardag. För att uppfylla detta syfte har följande vägledande frågeställningar an-
vänts: 
 

 Varför inför/införde återvinningsföretaget och det statliga verket miljöledningssystem, 
utvecklas anledningen vartefter arbetet med miljöledningssystemet utvecklas? Är anled-
ningen till att ha miljöledningssystem samma som anledningen var till att införa det? Jag 
intresserar mig för denna fråga för att se på vilket sett de anställda försöker förstå miljö-
ledningssystemet. Denna process kan beskrivas i termer av ’sensemaking process’. 

 Vad tycker grupperna om att det statliga verket/återvinningsföretaget inför/införde miljö-
ledningssystem, vad påverkade beslutet? Denna fråga berör kommunikation, den grund-
läggande uppfattningen om miljöledningssystem och organisationens styrande. 

 Hur påverkar miljöledningssystemet organisationen, har kommunikationssätt, ändrats? 
Med denna fråga vill jag beröra garbage can teorin och den allmänna kommunikationen. 

 Hur påverkar miljöledningssystemet ledning och övriga anställda, hur ändras tankesätt på 
arbetet och fritiden? Anledningen till att jag intresserar mig för fritiden är att jag på så sätt 
vill få en förståelse för om påverkan sträcker sig längre än bara till arbetet. 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan det statliga verket och återvinningsföreta-
gets arbete med miljöledningssystem och hur påverkar det de anställda? Miljöledningssy-
stem kan se väldigt olika ut även om de är byggda efter samma standard och jag är intres-
serad av om det finns skillnader som förändrar hur de anställda förvaltar tankesätten. 

1.2 Uppsatsens upplägg 

För att ge en överblick beskrivs här uppsatsens upplägg. I nästa avsnitt beskrivs de metoder 
som använts för att genomföra studien. Studien är en fallstudie och den metod som använts är 
fokusgrupper. Eftersom fallstudier kräver att en analys av materialet görs beskrivs även hur 
analysen genomförts i detta avsnitt. I kapitel 3 följer bakgrundsinformation som behövs för att 
förstå studien. Här ges en bild av vad miljöledningssystem är och de två organisationerna. 
Därefter kommer ett teoriavsnitt som jag valt att kalla att möta ’det nya’. Det tar upp ’sense-
making,’ företagskultur, beslutsfattande, förändringsarbete, teorin om garbage can och kom-
munikation. Alla dessa delar ses som mycket viktiga för att jag utifrån mitt syfte ska kunna 
förklara det resultat som fokusgrupperna gett. I kapitel 5 följer sedan studiens resultat upplagt 
efter teman. Efter resultatet kommer en diskussion där jag redogör för mina tankar kring re-
sultatet och kopplar dessa med den teori som finns i kapitel 4. Kapitel 7 är sedan en samman-
fattande slutsats inklusive en reflektion kring eventuell framtida forskning. 

                                                 
10 Op. cit. Ammenberg, s. 158 
11 Op. cit. Jansson, s. 8 
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2 METOD 

I detta kapitel följer en presentation av de metoder som använts och även hur metoderna till-
lämpats i den här uppsatsen. Det redogörs även för hur analysen av det material som samlats 
in från fokusgrupperna gått till. 

2.1 Fallstudie 

En fallstudie kan utföras med diverse olika metoder och kan vara både kvalitativ och kvantita-
tiv12. Denna uppsats är baserad på en fallstudie utförd på två olika organisationer genom fo-
kusgrupper vilket är en kvalitativ metod. En fallstudie är användbar när en nutida händelse 
eller när praktiska problem i människors vardag ska studeras. Det kan t.ex. handla om hur 
människor hanterar en viss situation13. I den här studien undersöks hur införandet av miljö-
ledningssystem hanteras. Även om fallstudien bara hanterar införandet av miljöledningssy-
stem i ett återvinningsföretag och ett statligt verk är förhoppningen att den även ska öka för-
ståelsen för och belysa problem med mer generell karaktär. Den kunskap som kan fås genom 
fallstudier är levande, direkt och konkret till skillnad från många andra metoder14 och därför 
har den ansetts som en bra metod att använda i den här studien. Fallstudie är en lämplig metod 
för uppsatsen eftersom miljöledningssystemsproblematiken är nutida och aktuell. Dessutom 
handlar uppsatsens syfte mycket om människors vardag. 

2.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en kvalitativ metod som påminner om både ostrukturerade intervjuer och 
deltagande observationer15. Metoden användes förr ofta till marknadsundersökningar men har 
på senare tid börjat användas i allt högre grad inom många olika områden såsom studerande 
av attityder, värderingar och sociala fenomen16. Anledningen till att fokusgrupper valts i den-
na studie är att uppsatsens syfte handlar om något deltagarna inte normalt reflekterar kring. 
För att få en utvald grupp att träffas för att diskutera ett förbestämt ämne har jag tagit hjälp av 
en kontaktperson i det statliga verket och en i återvinningsföretaget. Tillsammans med respek-
tive kontaktpeson har deltagare till fokusgrupperna valts ut. Med respektive kontaktperson har 
jag diskuterat företagets miljöarbete och organisation i förväg och jag har även fått ta del av 
företagens miljöutredningar eller andra delar av miljöledningssystemen. Kontaktpersonerna 
har varit personer som arbetat med miljöfrågor i det statliga verket och återvinningsföretaget 
och all kontakt har tagits innan utförandet av fokusgrupperna. Som ledare av fokusgruppen 
har jag haft en ganska tillbakadragen roll och observerat gruppens diskussion. Genom att ge 
gruppen nya infallsvinklar och aspekter på ämnet har jag fört diskussionen vidare. Då det 
uppstått problem i gruppen har jag tagit en något större roll och kommit med frågor, andra 
infallsvinklar etc. för att få gruppen att diskutera frågeställningarna. Det har dock bara upp-
stått problem i en grupp och diskussionen kom igång igen efter en kort stund. I den här upp-
satsen har fokusgrupperna varit relativt strukturerade och en färdig frågemanual har använts 
(se bilaga 1 och 2). Denna frågemanual har dock inte varit helt styrande utan även andra frå-
gor har diskuterats i grupperna vartefter sådana dykt upp. De frågemanualer som användes på 
återvinningsföretaget respektive på det statliga verket skiljer sig från varandra eftersom orga-
nisationerna ser olika ut och de kommit olika långt i arbetet med miljöledningssystem. Varje 
                                                 
12 Merriam, 1994, s. 24 
13 Ibid. s. 23 
14 Ibid. s. 28 
15 Morgan, 1997 s. 30f. 
16 Wibeck, 2000. s. 18ff. 
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fokusgrupp har pågått i ungefär 1 timme och 15 minuter, ibland något längre. För att få ett 
hanterbart material bör fokusgrupper dokumenteras genom att de spelas in antingen på band 
eller video. I den här uppsatsen har grupperna spelats in på band eftersom videoinspelning för 
den ovane kan uppfattas som mer störande och hämma diskussionen17. För att fokusgrupp ska 
fungera som metod bör syftet med metoden vara att samla in kvalitativa data, gruppen måste 
bestå av deltagare som har något gemensamt och att gruppen har ett gemensamt fokus som de 
diskuterar utifrån18. I denna uppsats är den gemensamma upplevelsen införandet av miljöled-
ningssystemet och fokus ligger på de deltagandes attityder och kommunikation kring detta 
införande.  
 
Fokusgrupper bör inte användas när det t.ex. finns en känsloladdad konflikt, krävs statistik 
eller när forskaren inte har kontrollen över urval, frågeformulering eller analys. Inte heller då 
sekretessen inte kan hållas eller om det finns risk för kommunikationsproblem som t ex hie-
rarki inom gruppen19 . I den här undersökningen har därför grupperna delats in så att anställda 
och dess överordnade inte sitter i samma grupp utan det har utförts separata fokusgrupper med 
personer med ledningsarbete och övrig personal. Totalt har fyra fokusgrupper genomförts, en 
med ledning för återvinningsföretaget och en med ledning i det statliga verket, en med perso-
nal i återvinningsföretaget och en med personal i det statliga verket. För att underlätta en öp-
pen stämning i grupperna har även variabler som gruppens storlek, deltagarens bakgrund och 
kunskap tagits hänsyn till20. Den storlek på grupp som använts i den här uppsatsen är tre 
grupper med fyra personer och en grupp med fem personer. 
 
I fokusgruppen tillåts deltagarna resonera sig fram till sina åsikter och det går lätt att urskilja 
om det finns en konflikt i frågan eller om deltagarna är eniga21. I denna uppsats använts reso-
nemanget om att attityder skapas i relationer med andra människor och att människor ofta kan 
ha olika åsikter med olika människor och olika situationer22. Fokusgrupper används i det här 
fallet för att diskutera vad det är som leder fram till detta och om människorna tänker olika i 
miljöfrågor i olika situationer och om miljöledningssystemet påverkar deras tankar. Vi är ofta 
inte själva medvetna om vårt eget agerande, men när andra börjar prata går det lättare att sätta 
ord på egna tankar och känslor. Då kan det också komma fram att människor är mind-
re eftertänksamma och välorganiserade än vad vi har trott23. Förhoppningen är att fokusgrup-
perna ska ge en djupare förståelse än vad en intervju eller enkät hade gjort. 

2.2.1 Analys av fokusgrupper 
En fördel med att använda fokusgrupp som metod är att metoden inte styr analysen utan 
många olika typer av analyser är applicerbara på materialet när det transkriberats. En nackdel 
är dock att analysen av en ostrukturerad fokusgrupp kan ta väldigt lång tid och kräva väldigt 
mycket av den som analyserar, därför har fokusgrupperna i denna uppsats utgått från en frå-
gemanual och försökt strukturera diskussionen i gruppen så att nyckelfrågorna i uppsatsen är 
de som diskuterats mest. För att analysera materialet har en innehållsanalys gjorts för att på ett 
smidigt sätt hitta tankegångar och mönster i materialet. Ämnesgrupper har delvis bestämts 
redan vid planeringen, men det har även tillkommit teman under själva fokusgruppernas gång. 
De olika analysstegen som användes var: 

                                                 
17 Op. cit. Wibeck s. 9ff 
18 Op. cit. Morgan, s. 31ff. 
19 Op. cit. Morgan, s. 60ff 
20 Op. cit. Wibeck, s. 27f. 
21 Ibid. sid 21 
22 Op. cit. Morgan, s. 55ff. 
23 Ibid. s. 55ff. 
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1. Transkribering av allt material utfördes ordagrant.  
2. Anteckningar från fokusgrupper skrevs in i transkriberingsdokumenten. 
3. Transkriberingsdokumenten delades in i temaområden och andra mönster identifiera-

des. 
4. En sammanfattning av vad som sades under varje tema skrevs och bildade nya doku-

ment. 
5. Utifrån dessa dokument bildades nya, nu sammansatta teman utifrån vad som var in-

tressant med hänsyn till uppsatsens syfte.  
6. Utifrån dessa rensade dokument skrevs sedan resultatet för de fyra olika grupperna. 
7. Dessa fyra resultat sammanfogades till ett resultat för varje organisation. 
8. Sist bildades ett gemensamt temabaserat resultat för båda organisationerna. 

2.3 Presentation av fokusgrupper  

2.3.1 Återvinningsföretagets fokusgrupper 
Fokusgrupp 1 består av: Miljöansvarig, produktionsledare, marknad- försäljning- och inköps-
ansvarig samt produktionschef. Jag har valt att kalla denna grupp ledningsgruppen på återvin-
ningsföretaget eftersom de som ingår i den har någon form av ledningsfunktion på någon nivå 
i sitt arbete. 
 
Fokusgrupp 2 består av: Anställda på företaget som arbetar inom produktion och med service 
och underhåll. Jag har valt att kalla denna grupp för personalgruppen på återvinningsföretaget 
då de inte i samma utsträckning har ledningsfunktioner i sitt arbete. 

2.3.2 Det statliga verkets fokusgrupper 
Fokusgrupp 1 består av anställda som arbetar som miljöhandläggare, projektledare för miljö-
ledningssystem, avdelningschef och kvalitetshandläggare. Jag har valt att kalla denna grupp 
ledningsgruppen på det statliga verket eftersom de som ingår i den har någon form av led-
ningsfunktion på någon nivå i sitt arbete. 
 
Fokusgrupp 2 består av anställda som bl.a. arbetar med bygg och el, ekonomiska frågor, leder 
projekt, diverse kontorsarbete och är skyddsombud på olika avdelningar inom det statliga ver-
ket. Jag har valt att kalla denna grupp för personalgruppen på det statliga verket då de inte i 
samma utsträckning har ledningsfunktioner i sitt arbete. 



       6
  
 

3 BAKGRUND 

För att kunna förstå och ta till sig de resultat som ges i kapitel 5 ges i detta kapitel lite infor-
mation om de organisationer som undersöks och vilken syn på miljöledningssystem som an-
vänds i uppsatsen. 

3.1 Miljöledningssystem 

Miljöledningssystem är ett system organisationer bygger för att arbeta strukturerat med miljö-
frågor24. I organisationer är ofta tanken med miljöledningssystem att ge företaget ett mer ge-
nomtänkt miljöarbete vilket resulterar i en bra miljöimage på marknaden och en god lönsam-
het och faktiska miljöförbättringar25. Ansvaret för vår miljö blir mer och mer något vi alla 
måste ta ansvar för. Detta har lett till att nya krav ställs på företag både från samhället i stort 
och från andra företag. För att möta dessa krav behöver företag och organisationer arbeta med 
miljö på ett mer systematiskt sätt och då är miljöledningssystem ett sätt att hantera kraven26. 
Miljöledningssystem kan ses som ett ramverk som visar hur organisationen ska styra, mäta 
och utvärdera miljöarbetet27. Ofta används ISO-14001 standarden när miljöledningssystem 
införs. ”Det övergripande målet för denna standard är att vara ett stöd i arbetet med miljö-
skydd och att förebygga miljöföroreningar samtidigt som nödvändig hänsyn tas till socioeko-
nomiska behov”28. Med standarden får organisationen själv sätta upp mål och strategier att 
arbeta efter29. Systemet är uppbyggt enligt figuren nedan (figur 1). 
 

 
 

Figur 1: De olika stegen i miljöledningssystemet ISO-1400130.  
 
 

                                                 
24 Op. cit. Ammenberg, 2004, s. 152 
25 Ibid. s. 140 
26 Ibid. s. 139 
27 Ibid. s. 152 
28 SIS, 2004, s. 4 
29 Op. cit. Ammenberg, 2004, s. 158 
30 Baserad på Ibid s. 162 
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Det är numera vanligt att intressenter ställer krav på miljöarbeten och då handlar det oftast om 
att organisationen ska ha ett miljöledningssystem31. Idag är det många som intresserar sig för 
miljöarbete. Det kan t.ex. vara banker, försäkringsbolag, investerare och inte minst media. 
Även den egna personalen brukar intressera sig för miljöarbetet och det märks numera att 
miljö berör alla. Det är allas ansvar och det finns en tydlig koppling mellan inre och yttre mil-
jö på företag och organisationer32. 
 
Miljöledningssystem kan se väldigt olika ut i olika organisationer eftersom varje organisation 
identifierar sina egna miljöaspekter33. Det är nästan alltid på frivillig basis som miljölednings-
system införs och anledningen kan t.ex. vara att få struktur på och en trovärdighet för sitt mil-
jöarbete34. Miljöledningssystem i sig är dock ett dåligt mått eftersom det inte garanterar någon 
speciell nivå för miljöarbetet. Ambitionsnivån sätts av företaget självt35. Utvecklas ett certifie-
rat ISO-14001 system krävs dock att arbetet granskas av en tredje part36. När miljöledningssy-
stem ska införas krävs ofta att organisationen ser en ekonomisk vinning i införandet, men det 
är svårt att i förväg veta vilka vinster som är möjliga att göra. Därför kan det vara svårt att 
motivera ett införande på ekonomiska grunder37. Lönsamheten brukar bestå av resurseffektivi-
tet för material och energiflöden samt imagefrågor, men hur mycket, om ens något kan sparas 
är väldigt olika38. En bra miljöimage kan ge konkurrensfördelar som i sin tur kan ge en säkra-
re framtid på marknaden39. 

3.2 Presentation av organisationerna 

3.2.1 Återvinningsföretaget 
Återvinningsföretaget är ett relativt nytt och litet företag som arbetar inom återvinningsbran-
schen. Miljöledningssystem har på olika sätt varit med i företagets utveckling under en lång 
tid. Formen på miljöledningssystemet och hur systemet använts har skiftat då företaget bytt 
ägare ett flertal gånger de senaste åren. Detta har bidragit till att det inte finns någon där idag 
som kan säga exakt när och hur arbetet med miljöledningssystem började. Den senaste tiden 
har företaget genomgått ytterligare ett uppköp och har därmed arbetat intensivt med att anpas-
sa ett nytt miljöledningssystem till verksamheten. Miljöledningssystemet är i bruk och företa-
get har en ambitionsnivå som säger att miljöledningssystemet ska vara branschledande. 
 
En av förhoppningarna med miljöledningssystemet är att det ska ge ett gemensamt sätt att 
arbeta som är lika för alla i organisationen och att alla ska förstå varför miljöledningssystemet 
används, men eftersom det arbetas mycket med revidering av miljöledningssystemet just nu 
känner inte riktigt alla i företaget till alla delar än. 
 
Stämningen på företaget ses som bra av båda fokusgrupperna, även om arbetet enligt de som 
arbetar i produktionen är ganska monotomt. Företagskulturen är bra och det tackar de sina 
medarbetare för och inte företaget som sådant. Personalgruppen anser inte att ledningen arbe-
tar aktivt med att skapa en viss företagskultur. Med anledning av att det sista året varit präglat 

                                                 
31 Op. cit. Ammenberg, s. 143 
32 Ibid. s. 146f 
33 Op. cit SIS, 2004, s. 10 
34 Op. cit. Ammenberg, s. 155 
35 Op. cit. SIS, 2004, s. 6 
36 Op. cit. Ammenberg, s. 155 
37 Ibid. s. 253 
38 Ibid. s. 157 
39 Ibid. s. 140 
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av mycket förändringar i produktion och arbetssätt så har det enligt ledningen stundtals varit 
stressigt.  Ledningen tycker dock att de flesta har anammat förändringarna bra även om vägen 
fram till den stämning som finns på företaget i dag ses som lång. Arbetssituationen har stund-
tals varit ostrukturerad och då har bl.a. ISO-14001 setts som ett bra verktyg för att strukturera 
upp arbetet igen. 

3.2.2 Det statliga verket 
Det statliga verket är en statlig myndighet och ett affärsdrivande verk, som i den här uppsat-
sen kommer kallas det statliga verket. Det är en organisation med några hundra anställda cent-
ralt, dessutom arbetar än fler anställda utspridda på platser runt om hela landet. Det statliga 
verket är därmed en mycket större organisation än återvinningsföretaget. Arbetet är inte heller 
lika enkelt kopplat till miljö som i återvinningsföretaget. Alla statliga verk har fått i uppdrag 
av staten att införa miljöledningssystem, som en del av arbetet mot en ekologisk hållbar ut-
veckling40. Efter beslutet genomfördes en miljöutredning 1999 som fortfarande används. Mil-
jöutredningen delrapporterades till regeringen år 2000, men miljöledningssystemet är ännu 
inte infört. På det statliga verket har en del avdelningar kvalitetsledningssystem enligt ISO 
900141 och hela verket har försökt införa miljöledningssystem, men misslyckats då det var 
svårt att lägga miljöledningssystemet på en lämplig nivå. Nu försöker de ta till vara på de 
misstag som begicks och gör ett nytt försök att införa miljöledningssystem i organisationen. 
Enligt verket ser det här försöket bättre ut och förhoppningen är att verket snart har ett certifi-
erbart miljöledningssystem. 
 
Som arbetsplats har verket enligt båda fokusgrupperna överlag väldigt bra stämning i arbets-
grupperna även om det finns olika åsikter om företagets organisation och arbetssätt. Många 
har arbetat väldigt länge på verket och det ses som ett tydligt tecken på att de anställda trivs. 
De anställda anser att de jämfört med många andra företag har det bra, bra lokaler och att de 
kan säga vad de tycker. Skulle det vara någon negativ förändring på gång kan stämningen lätt 
påverkas men det går snabbt över. Inom 5-10 år tror båda grupperna att verket har ett funge-
rande miljöledningssystem att arbeta efter. 
 

3.2.3 Likheter och olikheter mellan organisationerna 
Det statliga verket och återvinningsföretaget är två organisationer som ser ganska olika ut. 
Det statliga verket är relativt stor organisation med hög andel anställda med högre utbildning 
och organisationen är betydligt äldre än återvinningsföretaget, både om vi räknar ålder på 
anställda och organisationen i sig. Ytterligare en skillnad är ägandeformen som är statlig i 
verket och privat i återvinningsföretaget. Bakgrunden till varför återvinningsföretaget och det 
statliga verket har/inför miljöledningssystem skiljer sig då det för återvinningsföretaget alltid 
funnits med på ett eller annat sätt och det för det statliga verket är ett regeringsbeslut som sä-
ger att de ska införa miljöledningssystem. Ändå ställs det statliga verket och återvinningsföre-
taget inför samma process, nämligen att möta och hantera miljöledningssystemet ISO-14001. 
Ytterligare en likhet mellan organisationerna är att kommunikation mellan anställda oftast 
sker muntligt och det ses som lätt att kommunicera. Återvinningsföretaget som har en tydliga-
re koppling mellan miljö och företagets kärnverksamhet än det statliga verket har kommit 
mycket längre med införandet av ISO-14001.  
 

                                                 
40 Miljödepartementet, 1998-12-22. 
41 ISO-9001 är ledningssystem för säkerhet av kvalitet och fungerar till viss del på samma sätt som ISO-14001. 
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4 ATT MÖTA DET NYA – EN TEORETISK DISKUSSION 

För att kunna hantera de resultat som presenteras i nästa kapitel behövs en förståelse för 
kommunikation och andra processer som är av betydelse när nya saker införs i organisationer. 
I den här uppsatsen är ’det nya’ införandet av miljöledningssystem. Det behövs också en del 
teori som gör det möjligt att utifrån de resultat som fåtts kunna besvara syftet med uppsatsen.  

4.1 ’Sensemaking’ 

När vi möter nya saker som t.ex. miljöledningssystem i arbetslivet blir det ofta väldigt bråt-
tom att hänga på den nya trenden och företagen ser det som farligt att halka efter eftersom 
företagen måste hålla sig uppdaterade på marknaden. ’Det nya’ kommer snabbt att framstå 
som lösningen på en massa problem organisationen kanske inte ens var medveten om existe-
rade, vilket leder till att ‘det nya’ blir förknippat med en massa hot och löften som lätt sprids 
ryktesvägen. Detta startar sedan en ’sensemakingprocess’, ett begrepp jag inspirerat mig av i 
den här uppsatsen, där vi måste finna en mening med själva införandet av ‘det nya’42. I grun-
den handlar det om att vi försöker skapa ordning i organisationen. Det är tveksamt om det 
finns någon sådan ordning att skapa då motiven med införandet är otydliga. I de fall det inte 
finns någon egentlig plan med införandet av ’det nya’ blir det en garbage can situation43. Gar-
bage can är en teori om organisationsförändringar som beskrivs senare i detta kapitel. ’Sen-
semaking’ processen pågår ständigt inom oss, men blir mer intensiv då någonting omkring oss 
förändras44. Varje individ frågar sig vid en förändring vad det är som händer eller sker och 
försöker bilda sig en egen uppfattning av detta utifrån sin bakgrund. Denna uppfattning kan 
sedan tillsammans med andras uppfattningar bilda en gemensam uppfattning som kan komma 
att rymmas inom organisationskulturen. ’Sensemakingprocessen’ är olika framträdande i olika 
typer av organisationskulturer och individer i organisationen45. Eftersom ’sensemakingproces-
sen’ är en cykel bidrar den till att en ständig förbättring av organisationskulturen46. Mening 
med beslut skapas ofta när vi står med facit i hand och det är också då som våra minnesbilder 
förändras och vi ser nya saker. Meningen vi försöker skapa utgår från varje persons referens-
punkter är därmed olika för varje person vilket i stället för ordning kan skapa oordning i orga-
nisationen. Denna oordning kan även vara positiv och en förutsättning för kreativitet och ut-
veckling även om vi själva sällan upplever den så47. Anledningen till att införa ‘det nya’ be-
höver inte vara samma innan införandet av ‘det nya’ som efter införandet48. Efter införandet 
är det viktigt att försöka hålla kvar ‘det nya’ tankesättet eftersom vi om vi inte hittar mening 
med införandet och anser att ‘det nya’ är tillräckligt starkt för att konkurrera ut det gamla lätt 
återgår till vårt ursprungliga tankesätt. Här spelar våra vanor en stor roll eftersom vi inte vill 
anstränga oss i onödan, men det är klart att om vi anser ‘det nya’ som positivt och menings-
fullt ökar sannolikheten för att vi ändrar vanorna49. 

                                                 
42 Wikström, 2003, s. 11-30 
43 Op. cit. Wikström, s. 16 
44 Weick, 1995,s. 74 
45 Ibid. s. 4f. 
46 Ibid. s. 75. 
47 Op. cit. Wikström, s. 20ff. 
48 Ibid. s. 40 f 
49 Biel, 1999 s. 50f. 



       10
  
 

4.2 Företagskultur 

Varje människas sätt att tänka och handla är unikt och börjar utvecklas när vi är små barn och 
det är även då som vi har lättast att ta till oss och ändra tanke- och handlingsmönstren. Ju äld-
re vi blir får vi sedan svårare och svårare att ändra och utveckla våra synsätt, känslor och 
handlingsmönster, men det är ändå en nödvändig del för att klara av att t.ex. anpassa oss till 
olika miljöer50 De grundläggande värderingarna utvecklas genom kunskap och erfarenheter. 
Den syn på företagskultur som används i uppsatsen är att när människor med olika synsätt, 
känslor och handlingsmönster möts på en gemensam arbetsplats hjälper det till att bilda vad 
man kallar en företagskultur som är gemensam och gör att det enskilda företagets sätt att age-
ra blir unikt51. Det är vanligare med en tydlig företagskultur i gamla än unga företag. Miljö-
ledningssystem ses inte som någon kulturell förändring i företaget utan främst som en struktu-
rell förändring då den främst rör företagets styrning och samordning. Det är dock svårt att 
skilja på strukturell förändring och kulturell förändring eftersom miljöledningssystemet också 
handlar om attityder och åsikter vilket gör att även kulturen förändras vid införandet av miljö-
ledningssystem52. I den moderna organisationen pratar vi ofta om företagskulturens betydelse 
för hur individerna i en organisation fungerar och det blir allt tydligare att företagskulturen 
spelar en stor roll i det som sker i företaget. Hur vi tolkar olika sociala händelser i arbetslivet 
har stor betydelse för hur vi agerar, exempelvis om vi upplever att chefen ser på medarbetarna 
som besvärliga agerar vi annorlunda än om vi upplever att han/hon intresserar sig för sina 
medarbetare. Genom att titta på företagskulturen kan en bild av vad organisationen egentligen 
står för fås53. I Sverige där hierarkier i företag inte är så utmärkande som i vissa andra länder 
ses företagskulturer som något organisationen medvetet bör arbeta med för att kunna skapa ett 
framgångsrikt företag54. Då företagskulturen växer fram blir den lätt föremål för strategiska 
förändringar men ett problem med företagskulturen är att den kan komma in i en ond cirkel 
och kan då sluta utvecklas. Gamla synsätt, värderingar och arbetssätt blir kvar i företaget och 
för att komma ur denna cirkel krävs stora radikala förändringar i företaget, kanske rent av en 
ny ideologi55. 

4.3 Beslutsfattande och förändringar 

Traditionellt har beslutsfattande i organisationer setts som en rationell process där organisa-
tionen är en enhet som arbetar ordnat och målinriktat. Styrningen sker från toppen i organisa-
tionen och beslutsfattaren styr. Detta sätt att se på beslutsfattande har dock blivit kritiserat för 
att inte vara verklighetstrogen och många menar att påverkan på beslutsfattare kan hindra dem 
från att fatta bra beslut56, dessutom kan detta tankesätt inte hantera oväntade konsekvenser och 
resultat av besluten som fattas57. Det är inte alltid så att det går att förstå organisationens age-
rande utifrån dess vilja och fördelning av makt58. Det finns även ytterliggare problem med det 
traditionella sättet att se på beslutsfattande, det är kopplingen mellan problem och lösning. I 
den här uppsatsen anses denna koppling inte som självklar utan det som är problem för den 

                                                 
50 Kronstam 2002, s. 31ff 
51 Ibid. s. 11 
52 Jacobsen, Thorsvik, 2002, s. 443 
53 Andersson, 1994, s. 116 
54 Op. cit. Kronstam s. 11 
55 Op. cit. Andersson s. 117. Förhållandet mellan företagskultur och ideologi ses som väldigt intressant men 
kommer lämnas dithän och inte behandlas vidare i denna uppsats. 
56 Elmore, 1978 s. 186ff 
57 Brunesson, Olssen, 1998, s. 199 
58 Ibid. sid 30 
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ena kan vara lösningen för den andra. Detta gör situationen mer komplex än bara tanken på att 
det finns ett problem som har en lösning59. 
 
En del förändringar kommer inifrån organisationen som en konsekvens av att exempelvis fö-
retagets anställda börjar göra något nytt. Andra kommer genom impulser utifrån om att något 
nytt efterfrågas, det kan t ex vara att konkurrenter har lägre priser och det påverkar försälj-
ningen60. Interna impulser kommer ofta nerifrån i organisationen och arbetar sig uppåt, medan 
externa förändringar ofta arbetar sig genom företaget uppifrån och ned. Kommer förändringen 
för mycket uppifrån kan den möta motstånd då de anställda lätt ser förändringen som påtving-
ad, medan det om förändringen kommer nerifrån i organisationen kan vara svårt att få en bra 
förankring hos ledningen. Varifrån förändringsarbetet initieras är av betydelse för hur det 
slutgiltiga mottagandet blir i organisationen och det optimala i förändringsarbete är att alla 
känner sig delaktiga61. Organisationer vill ofta framstå som förändringsvilliga och framhäver 
att de arbetar med förändringar, men det är inte alltid som förändringsarbetet äger rum efter-
som det krävs mycket handlingskraft för att få en förändring62.   

4.4 Garbage can 

Garbage can teorin är en teori om förändringar i organisationer. Det är en beteendevetenskap-
lig modell över hur beslut om förändringar fattas i ett organisatoriskt kaos63. Teorin kan an-
vändas då det kan finnas personer eller värderingar inom organisationen som begränsar infö-
randet av en förändring64, som i det här fallet är miljöledningssystemet. I garbage can teorin 
sker inte bara beslutsfattande när organisationen ska göra ett val utan arenan är öppen för 
många olika aktörer med många olika syften. Det kan t.ex. vara att hitta en ny plats i organisa-
tionen, göra klart andra startade projekt, smutskasta de som gjort något eller hylla någon för 
dens prestationer. Det är inte självklart att det är problemlösning som kännetecknar beslutsfat-
tandet, det behöver inte ens finnas något problem, det kan lika gärna vara en lösning som be-
höver ett problem den kan lösa. Det beslut som fattas behöver därför inte vara det bästa, det 
behöver inte ens vara bra och beslutsprocessen är allt annat än rationell. För att förstå själva 
beslutsfattandet behövs även en förståelse för allt annat som sker samtidigt som beslutsfattan-
det och på samma arena. Detta betyder också att organisationer kan fatta beslut som sedan 
inte helt genomförs men också ta beslut som får stor genomslagskraft och stora förändringar i 
organisationen på väldigt magra grunder65. 
 
Enligt garbage can teorin finns fyra dimensioner på beslutsfattande; beslutsmöjligheter pro-
blem, lösningar och deltagare66. I den här uppsatsen tolkas dimensionerna som att fördelaktiga 
beslut kan fattas i ett kaos där alla dessa dimensioner möts. Organisationen kan genom att 
införa informella kanaler inom företaget för spridning av information etc. underlätta för att de 
fyra dimensionerna möts. Ju mer information som strömmar i företaget ju större blir chansen 
att alla fyra dimensioner sammanfaller och ett fördelaktigt beslut fattas67. Jag kommer att un-
dersöka hur de fyra kanalerna framträder i de organisationer som undersökts. För bra beslut 
krävs även att de anställda börjar reflektera över sådant som inte hör till deras normala arbete 
                                                 
59 Op. cit. Wikström, s. 14f. 
60 Abrahamsson, Andersen, 2000, s. 231. 
61 Op. cit. Jacobsen, Thorsvik, s. 451, 454 
62 Ibid. s. 438ff. 
63 Marsch, Olssen, 1976, s. 11 
64 Bakka, mfl. 2001, s. 260 
65 Op. cit. Marsch, Olssen, s. 10ff. 
66 Op. cit. Bakka, mfl. s. 260 
67 Cohen, mfl. 1972, s. 1-25 



       12
  
 

och att idéer och problem på så sätt sprids genom organisationen68. I den här typen av garbage 
can situation är det en massa val som letar efter problem69, men resonemanget är kritiserat, 
bl.a. av Rune Premfors, professor och forskare vid Stockholms Universitet, för att vara oan-
vändbar för vägledande syften eftersom den saknar ordentlig struktur70. Det finns även de som 
tycker känna igen sig som t.ex. Nonaka som studerat japanska företag som lyckats med att 
generera mycket nya produkter just när det är kaos inom företaget och många olika flöden av 
kunskap och information möts71. 

4.5 Kommunikation 

För att ett förändringsarbete i en organisation ska fungera behövs bra kommunikation med 
kommunikationskanaler som är gemensamma för alla i organisationen. Det är oftast de ge-
mensamma kanalerna när alla behöver ta del av samma information, men de gemensamma 
kanalerna kan hindra att enskilda personers kommunikation blir hörda i organisationen och 
kommunikation mellan enskilda individer som normalt inte kommunicerar. Ändå är just den 
enskilda kommunikationen viktig då det kan vara där som idéer sprids vidare och denna 
kommunikation bör därför medvetet underlättas72. Enkla sätt att underlätta för spontan kom-
munikation är att t ex låta medarbetare från olika platser i organisationen träffas, prioritera de 
som begär att få hjälp eller menar att de kan hjälpa någon annan anställd, låta alla ha god in-
blick i organisationens verksamhet och vara öppna för nyttjandet av varandras resurser73. 
 
I dag är situationen sådan att mer och mer information sprids genom t ex e-post och intranät i 
organisationer74. Genom dessa kommunikationskanaler blir vi mindre personliga och vårt 
budskap måste tolkas av mottagaren i högre grad än vid personliga kontakter. Det är även så 
att vi har en tendens till att prioritera telefonsamtalets information högre än informationen 
genom t ex e-post. Då vi behöver bekräfta vår tolkning av denna opersonliga kommunikation 
diskuteras innehållet ofta med en närstående medarbetare och detta kan bidra till att de som 
inte får ta del av informationen känner sig utanför75. En positiv aspekt med denna kommuni-
kation är dock att den inte i lika hög grad hindrar anställda att kommunicera uppåt i organisa-
tionen76. En annan aspekt på den elektroniska kommunikationen är att de som anser sig intres-
serade och/eller är lokaliserade långt från ledningen får större chans att påverka medan de 
som sitter nära och/eller inte är intresserade eller låter någon annan sköta denna kommunika-
tion får mindre chanser att påverka organisationen77. 

4.6 Miljökommunikation 

För att kommunikation om miljö ska kunna fungera krävs att den i organisationen hanteras på 
samma sätt som övrig information och därmed ha samma helhetssyn som resterande delar av 
organisationen. Det är utifrån företagets kommunikation som människor bildar sig sina egna 
uppfattningar om verksamheten och eftersom alla inte får ta del av exakt samma kommunika-
tion är det extra viktigt att alla delar av kommunikationen har samma långsiktiga mål och 
                                                 
68 Op. cit. Marsch, J.G. & Olssen J.P. s. 156ff . 
69 Reddick, 2003, s. 28 
70 Premfors, 1996, s. 42  
71 Nonaka, 1990, s. 28 
72 Robinson , Stern, 1998 s. 261f. 
73 Op. cit. Robinson, Stern, s. 286 
74 Op. cit. Wikström s. 40 ff 
75 Ibid. s. 43 
76 Ibid. s. 45 
77 Ibid. s. 67 
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strävar mot visioner som är något slags idealtillstånd för organisationen. På så sätt får alla en 
bild av att organisationen vet vad den vill och organisationens intressenter litar mer på organi-
sationen. Miljökommunikation uppstår när organisationen börjar använda miljöarbete som en 
del av verksamheten, men den kan även uppstå om någon ifrågasätter ett miljöarbete som 
kanske inte existerar78.  
 
Organisationers miljöarbete kan delas in i tre faser; en defensiv fas där lagkrav följs men inte 
mer, en preventiv fas där organisationen använder sig av miljöledningssystem som t ex ISO 
14001 och EMAS79 och slutligen en proaktiv fas där miljöarbetet nått den övergripande stra-
tegin för organisationen och profilerar sig inom miljö. De företag som undersöks i den här 
uppsatsen har en vilja att befinna sig i miljöarbetet någonstans mellan den preventiva och pro-
aktiva fasen. Miljöledningssystemet bör ge dessa företags miljöarbete en större legitimitet 
eftersom det är välstrukturerat med en genomtänkt miljöpolicy och tydliga mål, dessutom kan 
detta användas till en offensiv miljökommunikation som ger konkurrensfördelar80. Vid infö-
randet av miljöledningssystemet bör kommunikationen vara intern och rikta sig till anställda 
så att de kan förstå och blir delaktiga i miljöarbetet. Det är bara i undantagsfall som miljö-
kommunikation enbart sker externt och det betyder att de som arbetar i organisationen är de 
som är mest medvetna om organisationens gemensamma miljötänkande81. 

                                                 
78 Op. cit. Larsson, s. 140ff. 
79 EMAS är EU:s motsvarighet till ISO-14001, men kommer inte tas upp vidare i denna uppsats. 
80 Op. cit. Larsson, s. 145f. 
81 Ibid. s. 150 
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5 MILJÖLEDNINGSSYSTEM – DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

I det här kapitlet ges de resultat som har fåtts genom analysen av fokusgrupperna. Resultatet 
är uppdelat efter teman som dels framkom i planeringsstadiet av studien och dels vid analysen 
och utförandet av fokusgrupperna. 

5.1 Styrning 

Det statliga verket styrs av regeringens instruktion, som genom en styrelse styr verket. De 
beslut som tas i styrelsen verkställs sedan genom det statliga verkets generaldirektör. Till sitt 
förfogande har generaldirektören en verksledning som bl.a. består av diverse chefer över olika 
avdelningar. Det är i verksledningen alla frågor diskuteras och tas upp innan beslut fattas. 
Meningen är att de som sitter i verksledningen ska ge en heltäckande bild av verket. Återvin-
ningsföretaget är jämfört med det statliga verket litet och har en enkelt uppbyggd organisation 
med anställda i produktion, mellanchefer, kontorspersonal med specialiserad kompetens inom 
vissa områden och högst upp i organisationen en VD. Enligt ledningsgruppen i återvinnings-
företaget leder en liten organisation till att alla får ta ett större personligt ansvar för företaget 
än i en större organisation, men båda grupperna i återvinningsföretaget tror att företaget skulle 
kunna styras på samma sätt om det blev större. Situationen idag beskrivs av ledningsgruppen i 
återvinningsföretaget på detta sätt: 
 

”Det är väl som så, det här är ett litet företag, det är en liten organisation så att 
det krävs så att säga initiativ ifrån alla. Är det någon som ser någonting som 
det behöver göras någonting åt då får man väl ta tag i det och se till att göra 
någonting åt ett. Sen att man kanske inte fullföljer det, men man får i alla fall 
ta del utav ansvaret att man är den som tar upp frågan och sen kan man ju 
överlämna det till någon annan då, så på så sätt tycker jag att det fungerar bra, 
kommunikationen inom företaget och man kan få snabba beslut”82. 

 
Personalgruppen på återvinningsföretaget har inte riktigt samma uppfattning, utan tycker att 
de som arbetar i produktionen trots allt arbetar längre från ledningen än de skulle behöva. De 
uttrycker det så här:  
 

”En sak de har svårt med är ju att de inte pratar med oss, de borde liksom pra-
ta med oss och höra efter i stället för att bara bestämma vissa saker ibland som 
vi vet inte är genomförbara, men som de tror är det”83. 

 
Bristande kommunikation i samband med beslutsfattande anser personalgruppen är ett pro-
blem som de menar finns på de flesta företag. Det finns saker de vet en massa om och som 
ledningen har sämre insyn i men vill förändra. Om ledningen i återvinningsföretaget beslutar 
att förändra en sådan sak och det inte går att genomföra kan de som arbetar i produktion strun-
ta i att genomföra det och då brukar det accepteras av ledningen eller rinna ut i sanden. Perso-
nalgruppen i det statliga verket upplever inte riktigt samma problem, men tycker att organisa-
tionen är allt för tungstyrd. Det tar lång tid att ändra arbetssätt och ledningssätt eftersom det är 
för mycket byråkrati i organisationen.  
 

                                                 
82 Fokusgrupp 1, återvinningsföretaget, Januari 2005 
83 Fokusgrupp 2, återvinningsföretaget, Januari 2005 
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När beslut ska fattas i organisationerna anser både det statliga verket och återvinningsföreta-
get att de som sitter högt upp har störst chans att påverka även om andra också kan vara med 
och påverka. Båda grupperna i det statliga verket är det de som sitter i verksledningen som har 
störst chans att påverka och i återvinningsföretaget är det enligt båda grupperna VD som har 
största chansen att påverka. När andra är med och påverkar är det oftast de som arbetar med 
den specifika frågan eller de som är kunniga inom området som har chans att påverka i båda 
organisationerna. Personalgruppen på det statliga verket tycker att det eftersom verket styrs 
ganska hårt är det väldigt svårt att påverka i arbetssätt etc. men ju närmre ledningen personen 
sitter desto lättare har den att påverka. Om de själva ska påverka kan de göra det t.ex. genom 
fackets samverkansgrupper eller genom att gå och prata direkt med chefer om man har något 
att framföra. Många gånger går sådana kommentarer vidare men man ser sällan någon egent-
lig respons.  I återvinningsföretaget kan de övriga anställda enligt personalgruppen i återvin-
ningsföretaget påverka genom att ge sina synpunkter och kommentarer på saker och ting. De 
anser dock att det är det svårt att bli hörd om de inte använder sig av lagen eller ekonomin. De 
tycker också att ledningen tittar för mycket på lagar och ekonomiska kalkyler i stället för sin 
egen verksamhet och det kan enligt personalgruppen på återvinningsföretaget göra att föränd-
ringsarbete stannar upp. Ibland leder det också till att fel beslut fattas i organisationen och till 
att vissa beslut aldrig genomförs när ledningen i efterhand märkt att det inte fungerat.  
 
Enligt både återvinningsföretagets och det statliga verkets grupper händer det att de beslut 
som fattas inte är till organisationens bästa. Personalgruppen i det statliga verket upplever att 
besluten på lång sikt troligtvis följer statsmaktens intentioner även om det inte är till verkets 
bästa. Båda grupperna på det statliga verket tycker att verket sitter i en lite knepig sits efter-
som verket inte finns till för sin egen skull utan för näringen som de ansvarar för och det gör 
det svårare att se om beslut som fattas alltid är de rätta. Intentionen anser båda grupperna är 
att fatta rätt beslut men det är inte säkert att så alltid är fallet. Enligt ledningsgruppen på det 
statliga verket händer t.ex. att verket måste ta beslut om att satsa mycket pengar på något bara 
för att regeringen eller näringen kräver det när de egentligen skulle vilja satsa de pengarna på 
något annat. Sådana beslut är inte till verkets bästa, men det är kanske ändå rätt beslut för när-
ingen. Att vara ett affärsdrivande verk i sådana situationer kan enligt ledningsgruppen på det 
statliga verket vara riktigt svårt.  
 

”Vi har inte svängrum att göra det vi vill för vi har ett ganska hårt styrande av 
ägande i regeringen och det kan ibland kännas tungt”84. 

 
Det styrande som finns genom regeringen gör enligt ledningsgruppen på det statliga verket att 
verket måste väga varje beslut mer än andra företag och då blir den grundläggande filosofin 
väldigt viktig eftersom en del beslut lätt skapar irritation ute i organisationen då olika viljor 
står mot varandra.  
 
I Återvinningsföretaget kan lagar och förordningar i vissa fall komma i vägen för andra ären-
den och hindra att bra beslut fattas, men enligt ledningsgruppen i återvinningsföretaget är det 
ett resultat av att det ställs mycket hårda krav på verksamheten. Enligt ledningsgruppen i åter-
vinningsföretaget har det också hänt att det pga. tidspress och ojämn arbetsfördelning inte 
kunnat tas beslut på fullständiga grunder, men det försöker företaget undvika. Det har också 
hänt att beslut som fattats aldrig verkställs och då enligt ledningsgruppen i återvinningsföreta-
get mest beroende på omprioriteringar. Olika beslut prioriteras olika, beslut som rör produk-
tion går före, likaså gör ekonomin och lagar. Personalgruppen på återvinningsföretaget tycker 

                                                 
84 Fokusgrupp 1, det statliga verket, Mars 2005 
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att beslut ibland prioriteras konstigt på företaget eller att tagna beslut kan glömmas bort. Prio-
riteringsordningen är enligt personalgruppen på återvinningsföretaget ekonomin i första hand, 
sen det som påverkar produktion eller har lite tidsåtgång och sen det som har färre involvera-
de parter. En annan anledning till att sådana saker händer i företaget är att det i återvinnings-
branschen är väldigt kort framförhållning, saker och ting ändras hela tiden. Enligt personal-
gruppen i det statliga verket händer det även här att beslut som fattats aldrig genomförs, vad 
det beror på diskuterades dock aldrig.  
 
Ledningsgruppen på det statliga verket menar också att verket inte är tillräckligt bra på att 
beakta miljöfrågan när vi tar beslut i dag och upplever att de borde ha en checklista för hur det 
ska ske, vilket de hoppas att de kan arbeta fram och få in miljöfrågorna i beslutsfattandet. 
Som det är nu glömmer de gärna bort miljöfrågorna och tittar bara till att övriga underlag som 
ska finnas finns. Som det är idag hänger miljöfrågorna mycket på vissa personer och med 
miljöledningssystem hoppas de att kunskapen ska finnas i verksamheten i stället för hos vissa 
personer. Återvinningsföretaget anser sig inte ha några problem med att komma ihåg miljö-
frågorna i beslutsfattandet.  

5.2 Kommunikation 

De kommunikationssätt som finns tillgängliga i det statliga verket och återvinningsföretaget 
är främst personlig kontakt, personliga nätverk, möten, e-post, skriftlig och telefon. Dessutom 
används komradio på återvinningsföretaget och intranät på det statliga verket. Den dagliga 
kommunikationen i båda organisationerna sker oftast muntligt, vill någon prata är stämningen 
i båda företagen öppen och alla dörrar står öppna. I återvinningsföretaget används väldigt säl-
lan e-post eftersom inte alla har någon personlig e-postadress, men på det statliga verket 
märks en ökning i e-postanvändningen jämfört med användningen av telefon enligt personal-
gruppen. Ett problem med mail tycker personalgruppen är att det lätt hanteras vårdslöst och 
det skickas för mycket kopior till chefer etc. Detta ger i sin tur en allt för hög e-postbelastning 
på dem som får kopior. Ledningsgruppen på det statliga verket poängterar dock att det fortfa-
rande finns en hel del som hellre ringer är skickar e-post till sina kollegor.  
 
Det statliga verkets intranät används ganska sparsamt som kommunikationssätt eftersom det 
saknas möjlighet till privat diskussion där och det finns anställda som inte arbetar på huvud-
kontoret och därmed har begränsad tillgång till dator. De som arbetar vid huvudkontoret anser 
dock även de att de har begränsad möjlighet att följa det som händer på intranätet pga. tjänste-
resor etc. På intranätet finns mycket information som berör väldigt många inom organisatio-
nen, men tyvärr upplevs den enligt båda grupperna som rörig och det är svårt att hålla sig 
uppdaterad. Är det någonting som alla behöver veta i återvinningsföretaget går det oftast ut 
skriftligt och sedan kommenteras det på vecko- eller månadsmöten. Personalgruppen på åter-
vinningsföretaget upplever ibland att kommunikationen är lite dålig genom att de inte hör 
något utan bara märker när det genomförs. Det händer också att de som arbetar i produktion 
får reda på saker och ting skvallervägen.  
 
Den spontana kommunikationen underlättas enligt ledningsgruppen på återvinningsföretaget 
genom att alla finns tillgängliga och är öppna för frågor osv. Förut användes enligt lednings-
gruppen på återvinningsföretaget även premieringssystem där pris för bästa förslag och lik-
nande delades ut, men det har företaget slutat använda. På det statliga verket underlättas den 
spontana kommunikationen genom att personalen sitter i öppna kontorslandskap, men efter-
som många varit motsträviga till införandet av kontorslandskapen är det inte alla som sitter så 
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idag. De som sitter i landskapen upplever enligt personalgruppen att kommunikationen har 
ökat, men de saknar också möjligheten att kunna stänga dörren och vara helt privata ibland.  
 
Ingen fokusgrupp i organisationerna anser sig ha anledning att kommunicera anonymt. I åter-
vinningsföretaget går det att vara anonym på så sätt att när något sägs i förtroende kommer 
det inte ut, men det är tveksamt om det går någon annan gång. På det statliga verket går det att 
lämna in anonyma frågor till stormöten och när resultat från enkäter och liknande lämnas ut 
har verket tänkt på anonymitet. 
 
När miljö ska kommuniceras kommer det på återvinningsföretaget ofta till de anställdas kän-
nedom skriftligt, men det diskuteras sedan och gås igenom muntligt på vecko- eller månads-
mötena. På det statliga verket anser personalgruppen att det kommer via veckomöten eller via 
intranätet. Det finns även en tidning där en del stora beslut som kan röra miljöfrågor står. Om 
någon vill ha mer info får han eller hon ringa till den som håller på med just det arbetet. I all-
männa frågor på verket deltar alla på olika sätt, men då får bara den reda på det som direkt 
rörs av det. Det som personalgruppen på det statliga verket anser brister i kommunikationen 
av miljöledningssystemet är att det inte tas upp på möten eller grupper. Det pratas alltför lite 
om hur det kommer att beröra varje enskild person i företaget. Nu tror de bara att det inte 
kommer att beröra dem så mycket, men de är samtidigt medvetna om att det kanske är helt fel. 
De anser att de drunknar i all information men diskuterar aldrig det här egentligen. Gruppen 
tror att det finns tillräckligt med information på verkets intranät, men det blir en prioriterigs 
fråga och det är inte på intranätet det gör mest nytta. Personalgruppen på det statliga verket 
anser att de behöver en tydlighet för att prioritera det och den kan de bara få om frågan lyfts 
upp och diskuteras.  
 
När en förändring är på gång i återvinningsföretaget kommuniceras finns det enligt lednings-
gruppen i återvinningsföretaget problem med att vissa individer motsätter sig förändringar. 
Men ges tydlig information så att alla förstår varför förändringen sker anses problemen vara 
hanterbara. Ledningsgruppen i återvinningsföretaget tror inte att problemen är värre på det här 
företaget än på något annat utan snarare tvärtom då personalen är ganska vana vid alla föränd-
ringar som sker i återvinningsbranschen. Självklart är responsen också olika beroende på vad 
förändringen gäller, men det är klart att det finns de som inte tycker om förändringar. Led-
ningsgruppen i återvinningsföretaget förklarar det hela så här: 
 

”Jag tror det finns ett allmänt motstånd till förändringar i varje person oavsett 
hur öppen man vill vara till förändringar så tror jag att det finns ett motstånd. 
Ja visst, men inte nu jag har inte tid.85” 

 
Synpunkter och kommentarer kan enligt ledningsgruppen i återvinningsföretaget tas upp ge-
nom att den anställde fyller i en blankett som utvecklats genom miljöledningssystemet med 
sitt ärende, men synpunkter kan även tas upp personligt med ledning och produktionsledare 
eller i samband med företagets vecko- eller månadsmöten. Klimatet ses som väldigt öppet och 
ledningen anser sig jobba nära de anställda, medan personalgruppen på återvinningsföretaget 
anser att ledningen är längre bort än de skulle behöva vara. Båda grupperna menar att syn-
punkter och kommentarer är viktigt, men personalgruppen på återvinningsföretaget tycker att 
det ibland är väldigt svårt att komma med kommentarer och det blir mest att de kommenterar 
när något inte stämmer. Samtidigt tycker de att ledningen lyssnar på de kommentarer som 
framkommer. Just nu har de anställda möten där miljöledningssystemet tas upp och dessa 

                                                 
85 Fokusgrupp 1, återvinningsföretaget, januari 2005 
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möten menar personalgruppen på återvinningsföretaget är den kanal de använder för synpunk-
ter och kommentarer, medan den blankett som finns inte nämns som ett alternativ. Personal-
gruppen på återvinningsföretaget tycker att det är svårt att komma med kommentarer medan 
ledningsgruppen i återvinningsföretaget säger: 
 

”Vi får ju in ganska mycket förslag till framförallt förbättringar och föränd-
ringar. Det är ju de som är närmast produktionen som kan den bäst.86” 

 
Ledningsgruppen i återvinningsföretaget anser sig blivit bättre på att hantera inkommande 
förslag och kommentarer och nu tar det bara ett par dagar innan någon form av svar kan ges. 
På månadsmötena rapporteras även den föregående månadens förslag och kommentarer. Per-
sonalgruppen på återvinningsföretaget håller med om att det har blivit bättre, men säger sam-
tidigt att det periodvis går väldigt långsamt att förändra det som kommenterats. De säger ock-
så att förändringsarbetet kan gå snabbt och att det är då det finns mycket förändringsvilja i 
företaget och många kommentarer och synpunkter når ledningen. Kommer det in många syn-
punkter under en period brukar det resultera i många beslut om förändringar också. 
 
På det statliga verket fanns enligt ledningsgruppen tidigare en aktiv förslagsverksamhet där de 
anställda kunde lämna sina synpunkter och kommentarer. Idag är den verksamheten inte lika 
aktiv även om det finns en grupp som arbetar med sådana frågor. Enligt ledningsgruppen på 
det statliga verket ska synpunkter och kommentarer från de anställda prioriteras eftersom de 
ofta är de som jobbar med frågorna mer direkt och kan ofta mer än deras chefer. Den allmän-
na uppfattningen menar ledningsgruppen på det statliga verket är att nya idéer ska växa upp i 
organisationen och är det inte så skulle arbetet stagnera. Personalgruppen anser att om det 
kommer in med synpunkter och kommentarer saknar respons från ledningshåll. Detta kan ses 
som allvarligt när det gäller miljöarbetet. 

5.3 Miljöarbete 

Enligt ledningsgruppen på det statliga verket arbetar verket med miljöfrågor från två olika håll 
idag. Delvis med den lagstadgade biten i den pågående verksamheten där miljöbalken är 
grund och delvis med de miljömål som riksdagen har fastslagit. Miljömålen har anpassats till 
verksamheten och fungerar som övergripande mål och styr verket genom olika policys. Led-
ningsgruppen på det statliga verket menar att miljöarbetet är en del av den normala planering-
en och även om de inte har ett miljöledningssystem så arbetar de lite efter de principerna re-
dan idag. Det sätts t.ex. upp övergripande och detaljerade mål för verksamheten men enligt 
gruppen är dokumentationen bristfällig och arbetet med målen följs inte upp ordentligt. Led-
ningsgruppen på det statliga verket tror att problemet med otillräcklig uppföljning är ganska 
vanligt förekommande även bland andra företag och säger: 
 

”Det tror jag är generellt för alla verksamheter att det är lätt att glömma bort 
uppföljningen och då inte gå hela cykeln runt på något vis. Det är nog för att 
det är ont om tid för det är det ju alltid numera”87.  

 
Personalgruppen på det statliga verket anser att verket arbetar relativt aktivt miljöfrågor på 
ganska många olika sätt som det är idag. Större projekt har ofta en miljöfråga kopplad till sig 
men själva i deras dagliga arbete tycker de inte att de påverkas så mycket av miljöarbetet. De 

                                                 
86 Fokusgrupp 1, återvinningsföretaget, januari 2005 
87 Fokusgrupp 1, det statliga verket, Mars 2005 
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tycker att verket tänker mer och mer på miljöfrågorna och det har börjat diskuterats mer om 
att miljöhänsyn måste tas och utvecklingen av miljöfrågorna fortsätter. Gruppen tycker att det 
har slarvats otroligt mycket förr och många lever lite kvar i det. Det kommer dock nya medar-
betare hela tiden eftersom det är generationsskifte på gång och de anser att yngre är bättre på 
att ta hänsyn till miljön. Ledningsgruppen på det statliga verket håller med om att det slarvas 
och tar upp ett exempel med att säkerhet för människa och miljö ska beaktas i alla lägen. Där 
anser ledningsgruppen på det statliga verket att det bara är säkerhetsfrågorna som i egentlig 
mening har beaktats även om det i många lägen varit positivt även ur miljösynpunkt. Båda 
grupperna tycker att miljöarbetet inte är tillräckligt bra som det ser ut nu och de är positivt 
inställda till en förändring även om de tror att det kommer bli tufft.  

 
I gränslandet fritid/arbete har idrottsföreningen i företaget periodvis motiverat med poängsy-
stem för att cykla och gå. Personalgruppen på det statliga verket menar att om de får ta del av 
vinsten av att gå etc. så kommer de i gång med ett miljötänk på ett bra sätt, men de är osäkra 
på om det är hälso- eller miljöaspekterna som företaget tänker på när de använder premie-
ringssystemen. Det blir ett arbete för både friskvård och miljö. I diskussionen kommer grup-
pen inte fram till om de anställda ser miljö- eller hälsoaspekterna i detta arbete, de antar att 
det beror på vad för sorts person han/hon är. 
 
Återvinningsföretagets miljöarbete fungerar enligt ISO-14001 och det ses av ledningsgruppen 
som ett bra och strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor. Att andra företag har frågor eller 
synpunkter på företagets miljöarbete händer nästan aldrig, det verkar som andra företag litar 
på att miljöarbetet sker på ett bra sätt, kanske kan det bero på att återvinningsföretaget har 
miljöledningssystem. Samtidigt är det så att skulle någon komma med kommentarer så är det 
ett annat miljöcertifierat företag som hör av sig och kanske ställer något krav. Enligt led-
ningsgruppen i återvinningsföretaget upplevs det på företaget att intresset för varandras miljö-
arbete börjar öka något under det senaste halvåret. Kanske har det att göra med att fler och 
fler skaffar miljöledningssystem. 

5.4 Miljöledningssystem 

5.4.1 Varför miljöledningssystem? 
Miljöledningssystem är enligt personalgruppen på det statliga verket ett styrande dokument 
som talar om hur de ska hantera i princip allt så att de inte åtar sig något som de inte ska för 
miljöns skull. De ser det lite som ett kvalitetsledningssystem för miljön och som ska ge bättre 
kontroll. Ledningsgruppen på det statliga verket hoppas att miljöledningssystemet ska kunna 
ge dem stöd när de ska motivera vikten av miljöarbete vid start av projekt. De tror också att 
det kommer bli lättare att få in miljöhänsyn i beslutsfattandet, något de anser är ett problem 
idag. Personalgruppen på det statliga verket hoppas att miljöarbete genom miljöledningssy-
stem är den sortens miljöarbete ska vara det som faktiskt får samhället att tänka om. De anser 
att det är viktigt att man får någon slags personlig relation till miljöproblemen. Går det att 
synliggöra nyttan med att gå in och göra miljöinsatser engagerar det mer. I det traditionella 
miljöarbetet är det svårt att motiveras då det inte går att se resultat direkt, men med miljöled-
ningssystemet hoppas de att alla får tillräckligt med information om hur det fungerar och att 
uppföljningen blir bättre. Personalgruppen på det statliga verket anser att anledningen till att 
verket inför miljöledningssystem är: 
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”För att få bättre kontroll på våra eventuella miljöproblem och hur vi ska han-
tera dem tror jag, dessutom finns det ju ett krav på oss att göra det”88.  

 
Att det finns ett krav uppifrån som gäller alla statliga verk tror de har påverkat att processen 
kommit igång, men det finns även andra anledningar till varför verket bör ha miljöledningssy-
stem. Personalgruppen på det statliga verket tror inte att de som började arbeta med införandet 
från början hade riktigt samma anledning som de som arbetar med det idag. De tror anled-
ningen har utvecklats under tiden och att det är en mognadsprocess, nu är de mer trygga i rol-
len och vet vad det är de ska införa. Enligt ledningsgruppen på det statliga verket är anled-
ningen till varför verket ska ha miljöledningssystem att de känner ett ansvar för att värna om 
miljön och att de behöver arbeta på ett mer strukturerat sätt för att hantera miljöfrågorna. De 
menar dock att det sedan kravet från regeringen kom har det tagit lång tid att bara fundera ut 
vad miljöledningssystemet ska kunna hjälpa dem med. 
 
Anledningen till att miljöledningssystem införts i återvinningsföretaget är enligt lednings-
gruppen framförallt ett marknadskrav, en kombination mellan ekonomi och ett sätt att följa 
lagarna. Vissa företag kräver att ett miljöcertifierat återvinningsföretag används och certifie-
ringen miljösäkrar företaget på ett bra sätt och ger bättre koll på lagkrav. Personalgruppen på 
återvinningsföretaget tror att anledningen till att ha miljöledningssystem är en blandning av 
krav utifrån, tjäna pengar och glänsa för konkurrenter. Anledningen till att företaget har miljö-
ledningssystem ses av båda grupperna som något som utvecklas med tiden, vilket gör att mil-
jöledningssystemets syfte ständigt ändras. Tankarna kring detta har i personalgruppen på åter-
vinningsföretaget växt fram hos var och en eftersom miljöledningssystemet från allra första 
början var något som inte berörde dem speciellt mycket. De menar att alla nog har samma 
tankar men att det egentligen inte är något de vet någonting om. Anledningen till varför det 
infördes beskrivs av personalgruppen på återvinningsföretaget på det här sättet: 
 

”Vi har nog samma egentliga uppfattning om varför det infördes, ska man 
vara riktigt kallhjärtad så är det faktiskt ekonomin som styr och sen för att ha 
företaget kvar”89. 

 
Idag är det annorlunda och nu berörs alla i organisationen mer eller mindre och då pratas det 
mer om anledningarna till varför miljöledningssystemet finns och personalgruppen på åter-
vinningsföretaget tror att alla har förstått det nu när det berör alla mer. 
 
Initiativet till att införa miljöledningssystem vet grupperna i återvinningsföretaget lite om men 
de tror att det kom med att ett företag som redan hade miljöledningssystem köpte upp företa-
get och därmed la krav på miljöledningssystem även på dem. Grundsyftet att värna om miljön 
är enligt ledningsgruppen i återvinningsföretaget inte det mest aktuella och direkta i dag även 
om det finns i baktanken hela tiden, nya anledningar till att ha miljöledningssystem kommer 
fram med tiden. Enligt personalgruppen på återvinningsföretaget är miljömässiga skäl möj-
ligtvis en ledstjärna i början av arbetet men när det andra uppmärksammas koncentreras det 
mer på det. Ledningen hoppas att företag inför miljöledningssystem för miljöns skull men ser 
samtidigt att miljöledningssystemet ibland inte bara är bra för den. Ledningen tycker också att 
deras direkta och ganska enkla koppling till miljön underlättar miljötänkande mer här än i 
andra företag. Enligt ledningsgruppen på det statliga verket är miljöledningssystem en inten-
sivsatsning från regeringen och ett sätt att visa att de gör något på miljöområdet vilket kom-
mer att ge spår i framtiden. 
                                                 
88 Fokusgrupp 2, det statliga verket, mars 2005 
89 Fokusgrupp 2, återvinningsföretaget, januari 2005 
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5.4.2 Engagemang 
Som det ser ut i dag tror personalgruppen på det statliga verket att verket inte skulle klara av 
att få ett fungerande miljöledningssystem utan hjälp utifrån, det finns t.ex. inte tillräckligt 
många som arbetar med det. Samtidigt tror de att med lite hjälp har verket det som krävs för 
ett fungerande miljöledningssystem och ett stort intresse för frågorna har växt fram hos de 
anställda. Kommer miljöledningsarbetet igång så tror gruppen det finns ett engagemang om 
att vilja följa det, även om det nog skulle ta ganska lång tid att få alla att förstå. Lednings-
gruppen på det statliga verket tror att det också skulle vara lättare om det vore färre anställda 
då de tror att kommunikation och engagemang är lättare när det går att samla hela företaget. 
Ledningsgruppen på det statliga verket tror att handlingskraften för att få ett fungerande mil-
jöledningssystem finns men att det är ett långt och tufft arbete de har framför sig för att nå det 
målet. Det handlar om attitydförändringar hos människorna och det går långsamt. Lednings-
gruppen på det statliga verket menar att: 
 

”Inledningsvis när man ska inför ett sånt här system eller beakta miljön i ett 
företag, för det första tycker företaget att det kostar mycket pengar utan att de 
själva kan se någon vinst för det är ju inte så att vinsten alltid bara tillfaller fö-
retaget, och samma sak att människorna ska göra en insats i företaget då t.ex. 
att man ska satsa på rutiner och skapa ett miljöledningssystem. Alla ser inte 
vinsten”90. 

 
Engagemanget har efter de sista årens miljöarbete på återvinningsföretaget ökat enligt led-
ningsgruppen och de anställda har också blivit mer medvetna om varför företaget finns till. 
Den största bidragande orsaken till den insikten är de utbildningar som de anställda fått ge-
nomgå genom ISO-14001. Samtidigt är det svårt att få de anställda att engagera sig i de delar 
av miljöarbetet som de personligen inte kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Förståel-
sen för varför de exempelvis måste läsa och prata om alla delar av miljöledningssystemet an-
ser ledningsgruppen i återvinningsföretaget vara liten och ledningen säger: 
 

”Kritiken blev så stark att intresset började svalna då och det var så man kän-
de, men sen diskuterade vi ju det här på månadsmötet och då vart det så, de 
tänkte om igen och sa att ok då vi kör igenom det här så får vi se.91” 

5.4.3 Fördelar med miljöledningssystem 
Ur miljösynpunkt tycker personalgruppen på det statliga verket att miljöledningssystemet kan 
ses som en lösning på något som tidigare varit ett problem, men de är samtidigt rädda för att 
det miljöarbete de håller på med i dag blir åsidosatt pga. det här nya. Därmed kan miljöled-
ningssystemet också ses som ett problem. Ett annat problem med miljöledningssystemet är 
enligt personalgruppen på det statliga verket att det kräver mycket administrativa resurser. I 
slutänden tror personalgruppen på det statliga verket ändå att miljöledningssystemet är värt 
det som det kommer att kosta att införa och det är bra att få igång miljötankarna på riktigt i 
verket. 
 
Miljöledningssystemet är enligt ledningsgruppen i återvinningsföretaget en lösning på struk-
tur, uppföljning och kontroll på saker och ting något som tros skulle vara ett problem utan 
miljöledningssystem. Personalgruppen på återvinningsföretaget ser inte miljöledningssyste-
met som en lösning på något som tidigare var ett problem. Samtidigt kan ledningen se att mil-
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jöledningssystemet kan vara ett resursproblem i form av att det tar tid att underhålla systemet 
både av kontorspersonal och av dem som arbetar i produktion. Det i sin tur leder till att det 
kan kännas tungt ibland när det finns företag i branschen som bara har certifikatet som ett 
diplom på väggen och egentligen inte arbetar efter det. Det ger en dålig konkurrenssituation 
och då kan miljöledningssystemet i stället verka hämmande. 
 
Båda grupperna i återvinningsföretaget har uppfattningen att miljöledningssystemet är något 
positivt, det är ett bra sätt att arbeta som fungerar bra i verksamheten och driver den framåt. 
Personalgruppen på återvinningsföretaget tycker dock att det kan bli lite väl många rutiner 
och att de ofta blir krångliga. Då inte systemet stämmer följer de det inte. De upplever också 
att rutinerna ibland bara är en skrift om hur de gjorde redan innan och det känns lite överdri-
vet att ha dessa på papper. Gruppen påpekar dock att tanken med rutinerna är bra eftersom de 
ger arbetet bättre och tydligare struktur. Ledningsgruppen i återvinningsföretaget förklarar 
miljöledningssystemet så här: 
 

”… genom systemet fokuserar vi alla att arbeta åt samma håll och då får vi en 
utveckling som går snabbare i den riktning vi vill, den vi beslutat att ta och det 
är ju bättre”92.  

 
Personalgruppen på återvinningsföretaget tycker att miljöledningssystemet är bra eftersom det 
fungerar på alla nivåer i företaget och det spelar ingen roll om de ska bygga om eller köpa en 
hammare, miljöhänsyn ska ändå tas och det glöms inte bort. De tycker också att miljöled-
ningssystemet utåt ger en slags trygghet som säger att det här företaget har ett fungerande 
miljöarbete, men de vet också att så inte alltid är fallet. En fördel som ledningsgruppen i åter-
vinningsföretaget ser är det att det blir ordning och reda på allt i företaget. För några år sedan 
hade företaget ett mindre strukturerat miljöledningssystem och det fungerade sämre och det 
visar mättal i dag att det har blivit mycket bättre. Ett resultat av det nya mer strukturerade 
miljöledningssystemet är enligt ledningsgruppen i återvinningsföretaget att: 
 

”… volymerna ökar genom att vi gör ett bra jobb och arbetar strukturerat har 
en bättre produktivitet och responsen av det blir är ju att vi får bättre resultat 
rent ekonomiskt”93. 
 

Sedan en organiserad uppföljning av miljöarbetet började genomföras har det blivit 
mycket enklare att motivera förändringar eller anledningen till att vissa saker görs på 
ett visst sätt. Det har i sin tur lett till att färre ifrågasätter arbetet och produktionen har 
blivit mer effektiv. Det blir också mindre missuppfattningar och mindre struntprat när 
alla kan se hur saker och ting ser ut svart på vitt.  

5.4.4 Problem med miljöledningssystem 
Ett problem med miljöledningssystemsarbetet är enligt ledningsgruppen på det statliga verket 
att det finns individer i företaget som är motsträviga även om det personligen aldrig skulle 
erkänna det. Det handlar främst om äldre personer som har svårt att ta förändringar och inte 
vill ändra sitt arbetssätt. Verket har liksom andra verk många anställda som arbetat där väldigt 
länge och gruppen tycker att det skulle vara bra att få in mer nya personer i organisationen 
som kan bidra till nya idéer osv. Ju äldre den anställde är desto svårare är det med miljöområ-
det anser båda grupperna. De som har suttit länge är också ofta i chefsposition och det skapar 
extra problem och chefer får inte vara motsträviga anser personalgruppen på det statliga ver-
                                                 
92 Fokusgrupp 1, återvinningsföretaget, januari 2005 
93 Fokusgrupp 1, återvinningsföretaget, januari 2005 
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ket för det är de som ska föregå med gott exempel och de tycker att dessa personer är lite för 
rädda om sin roll på verket. De har stor chans att påverka miljöledningssystemet i en negativ 
riktning genom att vara motsträviga, även om de inte tror att de själva vågar svara att det är så 
utåt. Personalgruppen på det statliga verket förklarar det så här: 
 

”Miljöledningssystem tror jag inte att man som chef ska vara emot, eller 
kommer att visa att man är emot, även om man i praktiken nog kan vara lite 
motståndare, men jag har svårt att tänka mig att om verket får ett miljöled-
ningssystem så är det ju få chefer som kommer att säga att det där kommer vi 
inte att följa”94.  

 
Ett annat problem som personalgruppen på det statliga verket ser är arbetsbelastningen. Som 
det ser ut nu så får inte miljöledningssystemet betyda för mycket extrajobb då det medför att 
vissa motsätter sig det. Risken är då att de anställda bara ignorerar systemet. För att införandet 
ska fungera krävs att det är smidigt. Enligt ledningsgruppen på det statliga verket är ett ytter-
ligare problem verket som sådant med mycket indirekta miljöaspekter och mängder av olika 
tjänster och produkter. Gruppen tror även att verkets största miljöaspekt är deras del i den 
internationella utvecklingen och den ser de som extra svår att komma åt då den dels tar lång 
tid och dels sker i andra länder. De tror att det enda sättet att komma fram till ett bra miljöled-
ningssystem inom verket är att börja på en väldigt hög nivå med stora frågor och sedan arbeta 
sig neråt för att ta itu med frågor på en lägre nivå senare. Det är även det som ledningsgrup-
pen på det statliga verket anser var det största misstaget som begicks förra gången miljöled-
ningssystemet skulle införas. 
 
Anledningen till att införandet av miljöledningssystem har tagit väldigt lång tid tror personal-
gruppen på det statliga verket är att organisationen är tungrodd, det saknas pengar och att det 
inte finns någon tydlig utsedd person som är ansvarig för arbetet. Ledningsgruppen på det 
statliga verket håller med om att det är svårt att sätta av tillräckligt med resurser, i form av 
både pengar och personal. De anser att det måste arbetas hårdare med att prioritera miljöarbe-
tet, för som det ser ut nu så går verkets kärnverksamhet alltid först. Personalgruppen på det 
statliga verket tror även att det skulle underlätta med ett exakt datum då miljöledningssyste-
met ska vara klart. De tror att det skulle krävas en ganska stark ledare med ett ordentligt an-
svar för att det ska fungera, men så ser det inte riktigt ut nu. Gruppen tycker att: 
 

”Jag tycker man skulle gå i bräschen för det mer och tala om vad det betyder 
för var och en, att det finns och vem som jobbar med det liksom lite mer in-
tensivt. Det är lite halvmesigt och kommer ut lite här och lite där”95.  

 
Ledningsgruppen på det statliga verket menar att även andra statliga verk har problem med 
införandet av miljöledningssystem. De tycker att det över lag verkar gå väldigt trögt och även 
om många har lyckats införa själva systemet är det få som lever upp till det. Utvecklingen 
beskrivs vidare i nästa avsnitt. 

5.4.5 Utveckling 
Miljöledningssystemet ses av båda i grupperna återvinningsföretaget som det levande doku-
ment det ska vara och ledningen anser att miljöledningssystemet snart har kommit till en 
punkt där det är ett system som fungerar och leder till framsteg hela tiden. Arbetet med stän-
diga förbättringar fungerar, likaså kretsloppstanken och arbetet med delaktighet utvecklas hela 
                                                 
94 Fokusgrupp 2, det statliga verket, mars 2005 
95 Fokusgrupp 2, det statliga verket, mars 2005 
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tiden tycker personalgruppen på återvinningsföretaget. Samma grupp menar att miljöled-
ningssystemet börjar ses som en självklarhet och att det känns naturligt att arbeta med det i 
bakgrunden, men kan tyvärr se att en del av miljöledningssystemet låter bättre på pappret än 
vad det egentligen är i verkligheten. Ambitionsnivån och deltagandet beskrivs så här enligt 
personalgruppen på återvinningsföretaget: 
 

”Ambitionsnivån på miljöledningssystemet är väl rätt hög och uppslutningen 
strax under, men det finns alltid mer att göra”96. 

 
Dessutom tycker de att en del saker är självklara och saker de alltid arbetat efter och som 
egentligen kanske inte skulle behöva stå i miljöledningssystemet. Ledningsgruppen i återvin-
ningsföretaget anser att företaget idag hittat en nivå som fungerar och som ligger något över 
andras nivåer, men det diskuteras fortfarande vilka krav som företaget ska ställa på sin om-
givning. Båda grupperna är övertygade om att företaget har det som krävs för att få och hålla 
kvar ett väl fungerande miljöledningssystem, men det kan ibland vara svårt att sätta av till-
räckligt med resurser för att hålla en bra nivå hela tiden och det går gärna i vågor. Eftersom 
företaget styrs av mycket lagar och förordningar ser ledningen en risk med att dessa priorite-
ras före och att miljöledningssystemet ibland inte får den tid som krävs. 
 
I framtiden tror ledningsgruppen på det statliga verket att behovet kommer att sitta i ryggra-
den på människorna nu behövs systematik för att komma in på rätt bana under en övergångs-
period. På sikt tror gruppen att de flesta kommer hamna i ett läge där de inte att tänka på att de 
har ett miljöledningssystemet längre utan det kommer att gå automatiskt. Miljöledningssystem 
är ett sätt att utbilda organisationen för att få bort gamla attityder och tankesätt. Gruppen 
tycker att frågan är relativt okänd fortfarande och att det finns mycket mer att göra. När verket 
är klart med införandet tror ledningsgruppen på det statliga verket att: 
 

”… det miljöledningssystem som vi bygger upp själva eftersom det är just vi 
som bygger upp det tillsammans så borde det ju vara så att det ändrar attityder 
och att det är den attityden vi har i systemet som gäller sen när vi väl har in-
fört det”97. 

 
När miljöledningssystem ses som något alla är delaktiga i att skapa kan det underlätta 
att miljötänkandet följer med även på fritiden. 

5.5 Miljötänkande på arbete och fritid 

Båda grupperna i återvinningsföretaget tycker att miljöledningssystemet har påverkat hur de 
personligen tänker i miljöfrågor och båda grupperna i det statliga verket tror att det kommer 
att göra det. Alla grupper i företagen ser sig som intresserade av miljöfrågor och tycker att de 
försöker agera på ett miljöriktigt sätt på fritiden. Den enkla kopplingen mellan återvinningsfö-
retaget och miljö gör det svårt att urskilja hur mycket som beror på företagets verksamhet och 
hur mycket som beror på miljöledningssystemet i sig. Grupperna är dock övertygade om att 
miljöledningssystemet spelar en roll i hur de tänker i miljöfrågor. På det statliga verket menar 
grupperna att beteendet på fritiden påverkas av helheten och eftersom mycket tid spenderas på 
arbetet har det ganska stor påverkan på agerandet på fritiden. Båda grupperna på det statliga 
verket är överens om att hur mycket det kommer påverka till stor del hänger ihop med hur 
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delaktiga de blir i arbetet med miljöledningssystemet, som det är nu ser sig inte personalgrup-
pen som särskilt involverad. Ytterligare en sak ledningsgruppen tror kommer att påverka är 
den grundsyn varje individ i företaget har på miljöområdet och där tror de att yngre människor 
är mer villiga att visa hänsyn till miljön än äldre.  
 
I det statliga verket tror personalgruppen att börjar det göras uppoffringar för miljön ökar 
chanserna till att de gör fler uppoffringar i framtiden. De tror att miljöledningssystem kommer 
underlätta miljötankarna, som det är nu så är det för svårt att hålla koll på allt och det finns 
mycket detaljer som det gäller att ta hänsyn till. Får de bara upp ögonen för hur behändigt det 
är att t.ex. cykla till jobbet så hänger det nog med i fritiden. Personalgruppen på återvinnings-
företaget tror att miljöledningssystemets ramverk kan ge en tydlighet som kan underlätta hur 
människor tänker i miljöfrågor både i arbetet och på fritiden. De tror också att det kan leda till 
att människor tänker lite längre, det tycker de själva att det gjort. Bara genom att göra miljöut-
redningen fick de en tankeställare kring hur det bör tänkas i miljöfrågor och det väckte en 
massa tankar om hur de personligen agerar. Den största skillnaden på fritiden är att den inte 
styrs av en massa lagar och förordningar, där är det enklare att genom ren lathet agera på ett 
sätt som inte är bra för miljön.  Ledningsgruppen i återvinningsföretaget tror att ribban läggs 
lite högre då det tänks och ageras i miljöfrågor på arbetet än på fritiden. Anledningen tros vara 
att företag behöver vara lite övertydliga mot omgivningen för att visa att miljöarbetet funge-
rar. 
 
Ett problem är enligt grupperna i båda organisationerna att det förekommer just lathet och 
dessutom dubbla budskap inom miljöområdet och det gör att människor får chansen att lyssna 
på lite vad de själva vill. Information tros i ledningsgruppen i återvinningsföretaget inte vara 
tillräckligt utan för att få människor att agera på ett miljömässigt riktigt sätt behövs ekono-
misk vinning också, men i personalgruppen på återvinningsföretaget tror de att det handlar 
mycket om just okunskap. Personalgruppen i det statliga verket tycker att vi är farligt ute när 
vi inte längre vet vad som är rätt och fel och att det är frustrerande när det ser ut på olika sätt i 
olika länder. Ledningsgruppen i det statliga verket menar att de motsägelsefulla signaler som 
kommer från olika håll i samhället skapar ytterligare problem eftersom de ofta påverkar miljö-
tänkandet åt fel håll. Enligt Ledningsgruppen i det statliga verket är det som påverkar deras 
miljömässiga beteende på fritiden t.ex. det globala, det personliga, barnbarn, klimatet, naturen 
när man ser miljöförstöringen. De tror också att de kommer att tänka längre när de vet mer 
och eftersom människor mår bra av att hjälpa till, men de tror också att samhällets krav på att 
alla gör något måste komma in mer. Enligt personalgruppen är det som påverkar deras miljö-
mässiga beteende på fritiden t.ex. larmrapporter, ozonskiktet, personlig hälsa, miljöhälsa, me-
dia, arbetet och barnbarn. Gruppen menar också att det som berör en på ett personligt plan 
som är det som påverkar det miljömässiga beteendet mest. Men troligtvis har även miljöled-
ningssystemet betydelse, vilket kommer diskuteras mer i diskussionskapitlet.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

De två organisationer som studien bygger på är väldigt olika både till utformning och hur de-
ras uppdrag ser ut, men ändå ställs de inför liknande frågeställningar när miljöledningssystem 
ska införas. Jag ska därför i detta kapitel försöka synliggöra en del som jag observerat i orga-
nisationerna, kopplat till teorin och synliggöra det jag anser har en mer generell koppling till 
hur det fungerar i många organisationer. Jag ska även försöka besvara de grundläggande frå-
geställningar som jag satt upp i början av uppsatsen. 

6.1 ’Sensemaking’ 

Återvinningsföretaget och det statliga verket har olika anledningar till varför de möter miljö-
ledningssystemet. För återvinningsföretaget är det en självklar del i organisationen då de inte 
tror den skulle kunna existera utan den och för det statliga verket är det ett krav som kommer 
uppifrån genom regeringen. De här olika anledningarna påverkar organisationen på olika sätt, 
för det statliga verket kan det bli svårt att få med alla i arbetet och prioritera det, något de 
även själva ser som problem. Ett annat problem med miljöledningssystemet i det statliga ver-
ket är att det lätt blir situationer där falska förhoppningar och skvaller uppstår. I återvinnings-
företaget är problemet som jag ser det att miljöledningssystemet är toppstyrt och det kan få 
konsekvensen att de som arbetar i produktion inte är lika aktiva i miljöledningssystemet som 
ledningen är. Genom att miljöledningssystemet är en så viktig del i organisationen kan det 
även få konsekvensen att det prioriteras högre i organisationen och att det får ekonomiska 
konsekvenser och miljöledningssystemet blir en fråga om ekonomi genom branschkravet att 
företaget måste ha miljöledningssystem för att överleva. Enligt fokusgrupperna i återvinnings-
företaget prioriteras miljöledningssystemet ganska högt, men ledningen prioriterar det högre 
än de som arbetar i produktion. Att miljöledningssystemet kan få en ekonomisk koppling 
tycker jag framkommer tydligt i grupperna när de t.ex. tar upp ekonomin i nästan alla delar av 
diskussionerna i grupperna.  
 
Alla grupper tycker att miljöledningssystem ska ge mer struktur och ordning i organisationen 
och när jag jämför det med den teori som framförts kring hur det är att möta ’det nya’ så är 
det precis så det är. Det är viktigt att hänga med när ’det nya’ introduceras och det ses som 
något positivt. Anledningen att införa det blir ett försök att skapa ordning även om det kanske 
inte egentligen behövs. Både det statliga verket och återvinningsföretaget menar att miljöled-
ningssystemet ger struktur och ordning genom dess dokumentation, men det är tveksamt vil-
ken ordning som faktiskt har skapats genom miljöledningssystemet i återvinningsföretaget 
som haft miljöledningssystem under en tid. De hävdar i och för sig att de har fått ett mer 
strukturerat miljöarbete, men enligt dem som arbetar i produktion har det också inneburit en 
hel del onödiga papper.  
 
Anledningen till att införa miljöledningssystem var förutom kravet från början att få ordning 
och struktur på miljöarbetet enligt det statliga verket. I Återvinningsföretaget är de inte helt 
säkra på vad anledningen var från början, men båda organisationerna upplever att anledningen 
i dag nog inte är riktigt den samma som det var när arbetet började. Detta anser jag tyder på 
att en sensemakingprocess där meningen med det nya hela tiden utvecklas vart efter svaren 
framträder är ganska tydlig i organisationen. Det tror jag bidrar till att organisationen i sig 
utvecklas och att den kan ta till vara på de svar miljöledningssystemet ger. Eftersom miljöled-
ningssystemet ska vara ett levande dokument tror jag det är farligt om den här utvecklingen 
inte syns i organisationen. När varje organisation hittat sin mening med införandet av miljö-
ledningssystemet tror jag det är viktigt att denna mening kommuniceras ut till de anställda så 
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alla får samma bild av varför miljöledningssystem införs. I den här uppsatsen är det bara åter-
vinningsföretaget som borde ha nått denna punkt och där upplever jag att det brister eftersom 
grupperna har lite olika syn på varför de har miljöledningssystem. Det är också anmärknings-
värt att ingen av grupperna trodde att just deras företag hade miljöledningssystem för att värna 
om miljön, utan ekonomiska och andra intressen utgör en större anledning. I det statliga ver-
ket har inte miljöledningssystemet införts än men där finns en tydligare vilja att värna om 
miljön med ledningssystemet. Om det beror på att de inte genom sensemakingprocessen upp-
täckt någon annan anledning eller om deras miljöarbete är mer genuint för att värna om miljön 
är svårt att svara på. Jag tror däremot efter att ha hört diskussionen i grupperna att det är gans-
ka vanligt att anledningen till att ha miljöledningssystem genom sensemakingprocessen blir 
en annan än just att värna om miljön och att ekonomiska intressen och att hitta ordning och 
struktur lätt blir sådana anledningar som tar över. 

6.2 Organisationskultur 

Både det statliga verket och återvinningsföretaget som undersökts i den här studien är öppna 
så till vida att de anställda upplever det som lätt att prata med varandra om vad som helst och 
lätt att ta upp synpunkter och kommentarer. Båda organisationerna upplever också att det är 
roligt att arbeta där och att stämningen bland de anställda är bra. Detta tror jag underlättar vid 
förändringsarbete i dessa organisationer även om det finns en risk med att hamna i en ond 
cirkel då gamla vanor och arbetssätt blir kvar och det inte finns någon anledning att förändra. 
I sådana fall kan det krävas radikala förändringar för att bryta trenden. Ytterligare något som 
kan försvåra organisationsförändringar är ålder, ju äldre vi blir desto svårare har vi att anpassa 
oss till nya miljöer och förändra våra synsätt, känslor och handlingsmönster. En organisation 
som upplever det svårt att förändras är det statliga verket och anledningen till det tror jag är 
dels att de har kommit in i en ond cirkel och dels att det är mycket äldre personer som arbetar 
där och som också har arbetat där länge. Att det är många äldre anställda upplever även grup-
perna i den organisationen som ett problem i organisationen och den radikala lösningen som 
krävs är kanske just det grupperna föreslår, att få in nytt blod i organisationen.  
 
Återvinningsföretaget upplever inte några större problem med förändringar och de tror själva 
att det beror på återvinningsbranschen som är väldigt föränderlig och att de anställda därmed 
vant sig vid förändringar. Jag tror att det kan påverka men också att det finns en annan anled-
ning till att förändringsarbetet fungerar. Den anledningen är att företaget är relativt ungt och 
att så även är fallet med de anställda. Medelåldern i den här organisationen ligger ganska 
långt under medelåldern på den andra undersökta organisationen. Jag tror att det generellt 
fungerar på just det sättet i organisationer, är de anställda yngre fungerar förändringsarbete 
bättre. När det kommer till miljöledningssystem tror jag det har extra stor betydelse eftersom 
miljöledningssystemet i sig är ganska nytt och miljöfrågan likaså. De äldre borde inte ha tagit 
till sig den på samma sätt som yngre och det diskuterades även i en av grupperna och där an-
såg de att det var på just det sättet. 
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6.3 Beslutsfattande och förändringar 

Beslutsfattandet i det statliga verket och återvinningsföretaget anser jag inte är helt rationellt. 
Att det finns mer är information och vilja att fatta bra beslut som påverkar beslutsfattandet 
håller samtliga medverkande grupper med om. Detta anser grupperna gör att dåliga beslut 
fattas eller att beslut aldrig verkställs. Jag tror att detta är tendenser som är mer generella och 
därmed applicerbara för fler företag än de som medverkat i denna uppsats. Det här får konse-
kvenser för hur organisationerna fungerar eftersom det leder till att små beslut kan få stor be-
tydelse i organisationen medan stora beslut kanske inte får någon betydelse alls. När det 
kommer till miljöledningssystem kan det få konsekvenser som det i återvinningsföretaget där 
de anställda inte alltid lyder det som beslutas på en högre nivå. Denna problematik hänger 
också samman med hur företaget styrs och varifrån beslutet från början initierats. Kommer 
beslutet från början nerifrån kan det vara lättare att få med de övriga anställda än om beslutet 
kommer ovanifrån. Återvinningsföretagets personalgrupp anser sig bli toppstyrda av ledning-
en. Det här ser jag även som en förlängning av garbage can teorin då beslut som initieras un-
derifrån också oftast startar mer kommunikation i företaget än de beslut som enbart kommer 
ur ledningsposition. I grupperna tyckte de även att fler bra beslut och utvecklingen i företaget 
går fortare när det kommuniceras mycket idéer etc. från de anställda till ledningen och därför 
anser jag att det är därifrån det ska komma även om det också är viktigt att förslagen förank-
ras i ledningen.  
 
I miljöledningssystemet är det dessutom viktigt med att alla ska vara deltagande i arbetet vil-
ket jag tror är lättast om intresset för miljöfrågor väcks på de anställdas nivå och arbetar sig 
uppåt från den nivån. Detta grundar jag på att det i återvinningsföretaget mycket ligger på 
ledningsnivå och nu när det är infört tycker samtliga att det är svårt att engagera personalen. 
På det statliga verket kommer initiativet ännu mer uppifrån, men där har inte det tänkta miljö-
ledningssystemet kommunicerats från ledning till anställda på samma sätt ännu. Här ser jag en 
mer framåt nyfikenhet på miljöledningssystemet från de anställda som har intresse och initia-
tivet hade kunnat ske här, men det finns också ett utanförskap hos dem som inte är intressera-
de och företaget anser själva att det krävs ett tufft jobb för att få dessa att medverka. Att det 
finns individer som motsätter sig en förändring är ett större problem i det statliga verket än i 
återvinningsföretaget även om det förekommer i båda organisationerna. Det jag ser som posi-
tivt i det statliga verket är att jag tror att företaget är villiga att göra den förändring som krävs. 
I återvinningsföretaget däremot ser jag inte den viljan som riktigt lika stark utan mer som ett 
nödvändigt ont. Miljöledningssystemet i återvinningsföretaget är mer till för att branschen 
kräver det än för att organisationen mår bra av det. Jag tror detta beror på att miljötänkandet 
redan finns i organisationen och miljöledningssystemet får därför fylla andra syften. 
 
Båda företagen har en syn på kommunikation som underlättar för att den ska fungera på ett 
bra sätt. Miljökommunikation ses på samma sätt som övrig kommunikation vilket är positivt. 
Båda företagen använder mycket muntlig kommunikation, vilket medför en enkelhet eftersom 
budskapet inte behöver tolkas i lika hög grad som annan kommunikation. Kommunikations-
sätten i återvinningsföretaget tror jag inte har ändrats till följd av miljöledningssystemet och 
jag tror inte att så kommer bli fallet i det statliga verket heller. Båda företagen har dock ett 
behov av mer och tydligare kommunikation mellan ledning och anställd då det upplevs som 
ett stort problem av de anställda. Det statliga verket anser jag behöver göra en kraftansträng-
ning och gå ut med mycket information till de anställda så de blir medvetna, förbereda sig och 
komma med synpunkter på hur organisationens miljöarbete ska se ut i framtiden. 
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6.4 Kommunikation 

Enligt garbage can teorin är det intressant när individer motsätter sig en förändring, det finns 
helt enkelt andra saker som de anser går före just den här förändringen. Det pågår så mycket 
olika saker i organisationen, viket påverkar hur vi agerar vid förändringar. I återvinningsföre-
taget och det statliga verket tycker jag detta syns exempelvis genom beslutsfattandet som inte 
alltid är till företagets bästa och genomslagskraften av redan tagna beslut. Det finns också 
olika uppfattningar på vad som är problem och vad som är lösning i företagen. De anställda 
upplever också att mer händer i organisationen då mycket idéer och förslag kommuniceras i 
företagen. Enligt garbage can händer det mer i organisationen vid sådana tillfällen och det är 
viktigt att personalen reflekterar över saker och ting för då utvecklas organisationen mer. 
 
Båda företagen anser att de har en väldigt öppen och tillåtande kommunikation inom företaget 
och att de kan prata med alla inom företaget om de skulle vilja. Det pratas om vikten av öppna 
dörrar och en tillåtande stämning. Jag tror att den tillåtande stämning som det pratas om är en 
mycket viktig del i ett fungerande miljöledningssystem. Miljökommunikation hanteras på 
samma sätt som övrig kommunikation vilket jag anser är viktigt eftersom det är en del av hela 
organisationen. När ledningen ska kommunicera ut något kopplat till miljöledningssystemet 
kan jag se tendenser om att det till viss del saknas tydliga mål med miljöledningssystemet. 
Detta anser jag kan bidra till att tolkningen av kommunikationen. Detta i sin tur tror jag kan 
leda till att de dubbla budskap som finns inom miljöområdet förvärras, vilket vore tråkigt ef-
tersom de dubbla budskapen inom miljöområdet enligt samtliga grupper är ett stort problem i 
dagens samhälle. Skulle detta vara en mer generell tendens, vilket jag tror att det är, bör detta 
ses som extra alvarligt. 
 
I båda företagen är de anställda eniga om att miljöledningssystem är något positivt för organi-
sationen. De är överens om att miljöledningssystem är något de ska ha och att det beslutet är 
korrekt. Det ska hjälpa dem att få ett strukturerat miljöarbete, men de diskuterar aldrig om 
några alternativ till miljöledningssystem. Anledningen till detta anser jag är att de inte är 
medvetna om det finns några alternativ till miljöledningssystem. I både det statliga verket och 
återvinningsföretaget tycker jag det är ganska tydligt att alternativ aldrig diskuterats. Återvin-
ningsföretaget har haft miljöledningssystem så länge de kan minnas och det statliga verket har 
krav från regeringen som troligtvis gjort att reflektionen uteblivit. 
 
Anledningen till att företagen vill ha miljöledningssystem skiljer sig ganska mycket. För åter-
vinningsföretaget är det nödvändigt för deras existens medan det i det statliga verket är ett 
krav från regeringen. Företagen är också i olika faser av miljöledningsarbetet. Återvinningsfö-
retaget anser jag är någonstans mellan den preventiva och den proaktiva fasen, miljöarbetet är 
strukturerat och använder sig aktivt av miljöledningssystemet i deras marknadsföring mot 
andra företag. Jag anser dock att det är svårt att avgöra om företagets miljöarbete nått den 
övergripande strategin för organisationen eftersom det är omöjligt att avgöra om det är bran-
schen eller miljöledningssystemet som har den effekten på organisationen. Jag har dock svårt 
att se att miljöledningssystemet ensamt gett den effekten. Miljöarbetet i det statliga verket 
anser jag är mellan den defensiva och den preventiva fasen. De har ett miljöarbete men är i 
behov av att strukturera upp det och arbetar med ett införande av miljöledningssystem. An-
märkningsvärt anser jag är att tanken med miljöledningssystemet är mer för att förbättra mil-
jön i det statliga verket än i återvinningsföretaget, detta trots att återvinningsföretaget har ett 
mycket mer utvecklat miljöledningssystemarbete. En teori som jag har och som även fokus-
grupperna diskuterade är att miljöledningssystem inte är till enbart för miljön utan anledning-
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en att ha miljöledningssystem utvecklas och kan gå längre och längre bort från grundsyftet att 
värna om miljön.  

6.5 Individ/Miljö 

Samtliga grupper anser att arbetet med miljöledningssystem får dem att ändra tankesätt kring 
miljöfrågor på fritiden. Det tycker jag visar tydligt att det finns en koppling mellan miljöled-
ningssystem på arbetet och miljötänkande på fritiden. Att grupperna anser att de påverkas 
även till handling tycker jag är ytterligare positivt. Jag tror kopplingen finns i många företag. 
Kopplingen tycker jag det kan studeras vidare kring och den borde även uppmärksammas av 
företag som strävar mot att värna om miljön. Kopplingen som jag observerat handlar om en 
eftertanke i vardagliga handlingar som t.ex. sopsortering och val av transportmedel, vilket är 
ämnen som även företagets miljöarbete tar upp. Skulle miljöarbetet på företag ändra inrikt-
ning tror jag även den nya inriktningen skulle spegla av sig på fritiden hos de anställda. Jag 
anser att det för samhället i stort skulle ha mycket att vinna om företagen själva medvetet för-
sökte få de anställda att agera mer miljövänligt även på fritiden. De har stor chans att påverka 
och det skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt än idag, kanske skulle de till och med kunna 
bli en del av standarden ISO 14001. 
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7 SLUTSATS 

’Sensemakingprocessen’ som pågår hos de anställda i både det statliga verket och återvin-
ningsföretaget handlar mycket om att de vill skapa ordning och reda. De utvecklar hela tiden 
sin egen bild av varför organisationen inför/infört miljöledningssystem. Processen syns extra 
tydlig när det arbetas mycket med miljöledningssystemet. ’Sensemakingprocessen’ skulle 
kunna användas medvetet av både det statliga verket och återvinningsföretaget för att utveckla 
en gemensam syn på införandet och även användas för att utveckla företagskulturen. Som det 
är nu har alla sin egen anledning och det enda de är överens om är att miljöledningssystem är 
något positivt. Med en medvetet utarbetad företagskultur kan organisationer styra föränd-
ringsarbetet bättre åt önskvärt håll. Det statliga verkets företagskultur har hamnat i något av 
en ond cirkel då de finns många där som inte är villiga att förändra arbetssätt etc. I återvin-
ningsföretaget finns ingen ordentligt utarbetad företagskultur, vilket kan göra det svårt för 
ledningen att i förväg ana vilken typ av respons en viss förändring kommer få. 
 
Kommunikation är en viktig del i arbetet med miljöledningssystem och något som personal-
gruppen i både återvinningsföretaget och det statliga verket anser att det finns brister i och den 
har/tros inte ändrats genom införandet av miljöledningssystem. Att miljökommunikationen i 
det statliga verket och återvinningsföretaget sker på samma sätt som övrig information är 
dock positivt, men personalgruppen i det statliga verket anser sig inte få reda på allt de skulle 
vilja av ledningen och i återvinningsföretaget anser sig personalgruppen att en dialog mellan 
ledning och övrig personal ibland saknas vid exempelvis beslutsfattande. Enligt garbage can 
teorin sker fler förändringar när mycket information strömmar genom organisationen, från 
både ledning och personal. En förändring som initieras underifrån skapar ofta mer kommuni-
kation än den som startas uppifrån och det skulle kunna utnyttjas medvetet av organisationer-
na för att få till stånd en förändring som exempelvis införandet av miljöledningssystem. Var 
förändringar initieras har stor betydelse för hur bra de går att genomföra och i både återvin-
ningsföretaget och det statliga verket initieras arbetet uppifrån och de ställs inför problem med 
att engagera de anställda till att bli aktiva i arbetet. Det statliga verket och återvinningsföreta-
get styrs på ett sådant sätt att ju högre upp i organisationen du sitter desto större möjligheter 
har du att påverka. Miljöledningssystemet är dock något som alla ska vara engagerade i och 
ha möjlighet att påverka. Det behöver både det statliga verket och återvinningsföretaget arbeta 
mer med. 
  
Miljöledningssystemen i sig ser olika ut och den påverkan det har på de anställda tror alla 
deltagarna i fokusgrupperna främst är att deras miljötänkande på både arbete och fritid kom-
mer fokuseras på de miljömål eller den miljöfråga företaget arbetar med just för tillfället. Den 
här uppsatsen visar att miljöledningssystem kan påverka hur människor tänker kring miljöfrå-
gor även på fritiden. Om jag skulle gå vidare med och utveckla denna uppsats skulle det vara 
intressant att titta mer på exakt vad det är i miljöledningssystemet som gör detta och hur det 
skulle kunna nyttjas bättre för att få ett ekologiskt hållbart Sverige. Om det går att påverka så 
mycket som de som medverkat i fokusgrupperna menar kan det bli stor skillnad i miljömed-
vetenheten om miljöledningssystem används på ett mer effektivt sätt. 
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BILAGA 1 

Frågemanual återvinningsföretaget 

Frågorna som inte är inom ram frågades alltid och frågor inom ram är uppslag på frågor som 
kunde användas beroende på hur diskussionen i gruppen flöt på.  
 
 
Förklara för oss vem ni är, vad ni gör i företaget och hur ni kommer i kontakt med företagets 
miljöledningssystem.  
 
Hur upplever ni att det är att arbeta här? 
 
 
 
 
Finns det någon gemensam uppfattning om hur saker som t ex miljöledningssystemet är och 
fungerar inom företaget? 
 
 
 
Hur upplever ni att företaget styrs? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka kommunikationssätt finns tillgängliga och används i företaget?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljöledningssystemet innehåller ett förutbestämt sätt att tänka i miljöfrågor. Jag undrar hur 
ni tänker kring dessa grundläggande begrepp såsom ständiga förbättringar, kretsloppstanken, 
livscykelperspektiv, förebyggande miljöarbete och delaktighet? 
 
 
 
 
 
 

O Vad är bra/mindre bra med miljöledningssystemet? 
O Är mål, policy etc. tydligt formulerade? 
O Vad krävs för att miljöarbetet ska fungera perfekt? 

O Hur kan stämningen påverkas? 
O Hur tas synpunkter, kommentarer och nya idéer emot? 

O Hur kommuniceras miljö? 
O Prioriteras olika kommunikationssätt olika, ex personlig  
    opersonlig? 
O Underlättas spontan kommunikation? 
O Kan viss kommunikation inte kommuniceras pga att  
    det inte finns sätt att säga det på?

O Är de beslut som fattas alltid för företagets bästa eller  
    kan beslut som inte ens är bra fattas? 
O Av vem eller hur kan styrningen påverkas? 
O Vad krävs för att som utomstående förstå hur beslut    
    fattas? 
O Var och när kan beslut fattas?

O Hur framträdande är dessa uppfattningar? 



       35
  
 

Vad är er uppfattning om varför just det här företaget införde miljöledningssystem? 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni tänker tillbaks till innan införandet, vad var anledningen till att införa miljöledningssy-
stem då? 
 
 
Har miljöledningssystemet fungerat som en lösning av tidigare problem eller upplever ni att 
själva systemet är ett problem som kräver en lösning? 
 
 
 
 
 
Är miljöledningssystemet tillräckligt starkt för att konkurrera ut gamla åsikter och attityder i 
företaget, eller finns det individer som motsätter sig en förändring? 
 
 
 
 
 
 
 
Har miljöledningssystemet påverkat dig personligen och i så fall hur passar det in i ditt övriga 
miljötänkande? 
 
 
 
 
 
 
Och avslutningsvis… Om vi ser till allt det som sagts vilken ambitionsnivå anser ni att företa-
get har med miljöledningssystemet?  
 
Är det något jag har missat? Finns det något ämne jag borde tagit upp som inte diskuterats? 
 
Avslutande aktivitet. 
Skriv ungefär en mening om det här tillfället, eller vad ni anser om miljöarbete eller miljö i 
allmänhet.  

O Varifrån och varför kom initiativet att införa      
    miljöledningssystem (nerifrån, uppifrån, innifrån,  
    utifrån?) 
O Finns den handlingskraft som krävs inom företaget för  
    att få ett väl fungerande miljöledningsarbete? 

O Finns det någon skillnad på vad som sägs och görs 
inom miljöområdet och ser ni samma skillnad på hur ni 
tänker och agerar? 

O Vad anser ni påverkar ditt miljötänkande? 

O Hur ser ni i allmänhet på problem och lösningar i  
    företaget? 

O Finns det gamla synsätt och värderingar som försvårar      
    förändringsarbete? 
O Händer det att beslut om förändringar aldrig verkställs? 
O Hur tycker ni att företaget ser på förändringsarbete  
O Hur tas beslut om förändringar emot av de anställda? 



       36
  
 

BILAGA 2 

Frågemanual det statliga verket 

Frågorna som inte är inom ram frågades alltid och frågor inom ram är uppslag på frågor som 
kunde användas beroende på hur diskussionen i gruppen flöt på.  
 
 
Förklara för oss vem ni är och vad ni gör i företaget. 
 
Hur upplever ni att det är att arbeta här? 
 
 
 
 
 
Hur upplever ni att företaget styrs? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka kommunikationssätt finns tillgängliga och används i företaget?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur arbetar verket med miljöfrågor idag? 
 
Varför inför verket miljöledningssystem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur upplever ni att miljöledningssystemet kommer påverka er i ert arbete? 
 
 

O Varifrån och varför kom initiativet att införa      
    miljöledningssystem (nerifrån, uppifrån, innifrån,  
    utifrån?) 
O Finns den handlingskraft som krävs inom företaget för  
    att få ett väl fungerande miljöledningsarbete? 
O Är det samma anledningar till införandet nu som förra 
gången det skulle införas? 

O Hur kan stämningen påverkas? 
O Hur tas synpunkter, kommentarer och nya idéer emot? 

O Hur kommuniceras miljö? 
O Prioriteras olika kommunikationssätt olika, ex personlig  
    opersonlig? 
O Underlättas spontan kommunikation? 
O Kan viss kommunikation inte kommuniceras pga att  
    det inte finns sätt att säga det på?

O Är de beslut som fattas alltid för företagets bästa eller  
    kan beslut som inte ens är bra fattas? 
O Av vem eller hur kan styrningen påverkas? 
O Vad krävs för att som utomstående förstå hur beslut    
    fattas? 
O Var och när kan beslut fattas?

O Vad är bra/mindre bra med att miljöledningsystem in-
förs här?  
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Om ni tänker tillbaka till förra gången miljöledningssystem skulle införas, vad tror ni det var 
som gjorde att det inte fungerade? 
 
 
 
 
Hur ser ni på grundläggande begrepp såsom ständiga förbättringar, kretsloppstanken, livscy-
kelperspektiv, förebyggande miljöarbete och delaktighet? 
 
 
Tycker ni att miljöledningssystemet är lösning av något som tidigare problem? 
 
 
 
 
 
 
Tror ni miljöledningssystemet kommer blir tillräckligt starkt för att konkurrera ut gamla åsik-
ter och attityder i företaget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tror ni miljöledningssystemet kommer att påverka dig personligen i ditt miljötänkande på 
arbetet respektive fritiden? 
 
 
 
 
 
 
Och avslutningsvis… Om vi ser till allt det som sagts tror ni verket kommer ha ett miljöled-
ningssystem om 5-10 år?  
 
Slutfråga 
Är det något jag har missat? Finns det något ämne jag borde tagit upp som inte diskuterats? 
 
Avslutande aktivitet. 
Skriv ungefär en mening om det här tillfället, eller vad ni anser om miljöarbete eller miljö i 
allmänhet.  
 

O Finns det någon skillnad på vad som sägs och görs 
inom miljöområdet och ser ni samma skillnad på hur ni 
tänker och agerar? 

O Vad anser ni påverkar ditt miljötänkande? 

O Hur ser ni i allmänhet på problem och lösningar i  
    företaget?  
eller upplever ni att själva systemet är ett problem som 
kräver en lösning?

O Finns det gamla synsätt och värderingar som försvårar      
    förändringsarbete? 
O Händer det att beslut om förändringar aldrig verkställs? 
O Hur tycker ni att företaget ser på förändringsarbete  
O Hur tas beslut om förändringar emot av de anställda? 

O Har ni lärt er nått av de misstagen ni gjorde då? 
O Vad är skillnaden nu och då? 


