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SAMMANFATTNING 
En organisation som arbetat med sitt miljöledningssystem en längre tid kan komma att ställas 
inför olika problem bl.a. att engagemanget för miljöarbetet minskar inom organisationen. Ett 
sätt att minska denna risk är att bedriva en god kommunikation inom organisationen och 
miljöledningssystemet. Syftet med denna uppsats är att studera hur interna aktörer på ett 
miljöföretag kan uppleva arbetet med ett miljöledningssystem. 
Detta har undersökts utifrån tre frågeställningar 

- Hur uppfattar interna aktörer på ett miljöföretag, så som Tekniska Verken, arbetet med 
ett miljöledningssystem? Vilka skillnader i synsätt finns? 

- Hur uppfattar interna aktörer på ett miljöföretag, så som Tekniska Verken, 
miljökommunikationen? 

- Hur kan en organisation arbeta för att bibehålla engagemanget för arbetet inom sitt 
miljöledningssystem? 

Studien utfördes på Tekniska Verken i Linköping där jag genomförde fyra fokusgrupper med 
personer som arbetar med miljöledningssystemet på olika nivåer. Resultatet från 
fokusgrupperna analyserades och sammanställdes, för att sedan diskuteras. Utifrån 
diskussionen drogs ett antal slutsatser. Slutsatserna kan sammanfattas med att för att alla 
medarbetare ska se på miljöledningssystemet på samma sätt och känna ett fortsatt 
engagemang för systemet är det viktigt att organisationen har en tydlig vision för 
miljöledningssystemet som tydliggör vad de vill med det och vilken nytta de ska ha av 
systemet i det fortsatta miljöarbetet. För att bibehålla engagemanget för arbetet inom 
miljöledningssystemet är det också viktigt att det finns en fungerande kommunikation för att 
bl.a. kommunicera ut resultaten som uppnåtts med hjälp av miljöledningssystemet. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel ges en kort introduktion till hur miljöföretag kan arbeta med miljöfrågor utifrån ett 

miljöledningssystem, vilken betydelse kommunikationen har för detta arbete och vikten av att ha ett engagemang 
för arbetet med miljöledningssystemet. Här beskrivs även syftet med uppsatsen samt definitioner och 

avgränsningar. 
 
Miljöledningssystem är allt vanligare på olika organisationer idag och det kan ses ett verktyg 
för att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat sätt. Det finns inget krav på att införa 
miljöledningssystem på ett företag eller en organisation, utan det sker av fri vilja.1 På många 
större företag ses det dock nästintill som ett måste att ha ett miljöledningssystem. 2 I dagens 
samhälle är viktigt att uppfattas som en organisation som arbetar aktivt med miljöfrågorna, 
eftersom miljöfrågorna får en allt större betydelse i vårt samhälle. Det är då viktigt för 
organisationen att vara lyhörd för de åsikter och krav som ställs av olika intressenter, både 
internt och externt, för att matcha framtida krav.3

 
Inom ett miljöledningssystem formuleras en miljöpolicy och miljömål som speglar vilka 
områden miljöarbetet inom organisationen ska fokusera på den närmaste tiden.4 För att 
arbetet med miljömålen ska få slagkraft är det viktigt att målen kommuniceras ut i 
organisationen. Inom ett miljöledningssystem är det därför viktigt att det finns en fungerande 
kommunikation, så väl internt som externt, för att arbetet med miljöledningssystemet ska 
kunna ske så effektivt som möjligt. 5 Genom den interna kommunikationen förmedlar 
ledningen bl.a. vilka miljöfrågor som de ser som viktiga att arbeta med. Den externa 
kommunikationen är minst lika viktig, med hjälp av den kan miljöarbetet anpassas efter de 
krav och önskemål som olika intressenter ställer på organisationens miljöarbete.6 För företag 
och organisationer har det blivit allt viktigare att kommunicera ut sitt miljöarbete externt i och 
med att miljömedvetenheten hos olika intressenter växer. För ett fungerande 
miljöledningssystem är det viktigt att de anställda är engagerade i arbetet.7 För att bibehålla 
engagemanget för arbetet inom miljöledningssystemet är det viktigt att miljömålen är synliga, 
att de anställda har mål att arbeta mot samt att resultaten av arbetet tydliggörs.8 Det är också 
viktigt att organisationen underhåller och utvecklar miljöledningssystemet för att det även 
fortsättningsvis ska ha ett värde för organisationen.9

1.1. Miljöföretaget Tekniska verken – en presentation 
Tekniska Verken ligger i Linköping och är ett kommunägt företag vars moderbolag är 
uppdelat i tre olika affärsområden, Energi, Vatten samt Avfall och Återvinning. Utöver 
moderbolaget består Tekniska Verken-koncernen också av ett antal dotterbolag.10 Tekniska 
Verken är ett miljöföretag och utgångspunkten för deras verksamhet är att skapa lösningar 
som är hållbara på lång sikt.11 Flera av deras anläggningar är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken. Tekniska Verkens verksamhet är väldigt bred och innefattar bl.a. 

                                                 
1 Ammenberg, 2004, s. 155 
2 Ammenberg, 2004, s. 142 
3 Ammenberg, 2004, s. 143 
4 Ammenberg, 2004, s. 202-205 
5 Piper et al., 2004, s. 159-160 
6 SS-ISO 14063:2006, 2006, s. v 
7 Ammenberg, 2004, s. 174 
8 Pedersen & Nielsen, 2000, s. 34-35 
9 Davis, 2000, s. 77 
10 Tekniska Verken, okänt. 
11 Tekniska Verken, 2007 
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fjärrvärmeproduktion genom avfalls- och biobränsleförbränning, produktion av biogas, el och 
dricksvatten samt vattenrening. Tekniska Verken har under många år arbetat med miljöfrågor 
inom organisationen och firar i år 10-års jubileum för starten av sitt miljöcertifieringsarbete. 
 
Mitt uppdrag från Tekniska Verken innefattade tre delar, att undersöka; hur olika interna 
aktörer uppfattar arbetet inom miljöledningssystemet, hur kommunikationen inom 
miljöledningssystemet bidrar till att tydliggöra Tekniska Verkens miljöinriktning samt hur de 
kan arbeta för att bibehålla engagemanget för arbetet inom miljöledningssystemet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Studien tar sin utgångspunkt i uppdraget från Tekniska Verken och utifrån det har jag studerat 
hur olika interna aktörer ser på Tekniska Verkens miljöarbete. Tekniska Verken fungerar i 
denna uppsats som ett exempel för hur miljöarbetet inom en organisation kan fungera, vilket 
innebär att de slutsatser som dras även kan vara av intresse för andra organisationer. 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur interna aktörer på ett miljöföretag kan uppleva 
arbetet med ett miljöledningssystem. 
 
Uppdraget och syftet specificeras med hjälp av nedanstående frågeställningar.  

• Hur uppfattar interna aktörer på ett miljöföretag, så som Tekniska Verken, arbetet 
med ett miljöledningssystem? Vilka skillnader i synsätt finns? 

• Hur uppfattar interna aktörer på ett miljöföretag, så som Tekniska Verken, 
miljökommunikationen? 

• Hur kan en organisation arbeta för att bibehålla engagemanget för arbetet inom sitt 
miljöledningssystem? 

 
Syftet och frågeställningarna har besvarats genom att fyra fokusgrupper genomförts på 
Tekniska Verken. Tanken var att med utgångspunkt i miljöledningssystemet undersöka hur 
olika aktörer uppfattar miljöarbetet och vilka effekter systemet har fått. De interna aktörer 
som har undersökts i denna studie har delats in i fyra kategorier; chefer, miljösamordnare, 
inköpare samt säljare och informatörer (se kap 4.3. Fokusgruppernas upplägg och 
genomförande samt figur 1). 

1.3. Definitioner och avgränsningar 
Statistika Centralbyrån (SCB) har definierat miljöföretag som ”… arbetsställen med 
verksamhet som producerar/tillhandahåller varor och tjänster inom områdena 
utsläppsbehandling, renare teknologier och produkter samt resurshantering.”12 Denna 
definition tar inte hänsyn till huruvida företaget bedriver ett miljöarbete eller inte, därför gör 
jag ett tillägg till definitionen; att företaget även ska aktivt arbeta för att förbättra sin 
miljöprestanda. När jag i uppsatsen hänvisar till miljöföretag menar jag företag som stämmer 
in på både SCB:s definition och på mitt tillägg. 
 
I standarden ISO 14063 definieras organisation som ”bolag, koncern, firma, företag, 
myndighet eller institution eller del av eller kombination av sådana, juridisk enhet eller ej, 
offentlig eller privat, som har egna uppgifter och egen administration”.13 Enligt definitionen 
av organisation så innefattar begreppet mer än enbart företag, då miljöledningssystem kan 
implementeras på andra typer av organisationer än just företag. Eftersom flera av de slutsatser 
                                                 
12 SCB, 2005, s. 11 
13 SS-ISO 14063:2006, 2006, s. 1 
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som jag har dragit kan vara intressanta även utanför Tekniska Verken har jag valt att använda 
begreppet organisation när jag beskriver miljöledningssystem i generella termer. 
 
I standarden ISO 14063 definieras även miljökommunikation som ”process som en 
organisation utför för att tillhandahålla och motta information, och för att föra en dialog med 
interna och externa intressenter i syfte att uppmuntra en gemensam förståelse för miljöfrågor, 
miljöaspekter och miljöprestanda”.14 Det är denna definition av begreppet som jag åsyftar när 
jag använder begreppet miljökommunikation. 
 
Enligt Ammenberg finns det många olika intressenter som på olika sätt har intresse av en 
organisations miljöarbete.15 I denna uppsats har dessa intressenter avgränsats till de interna 
aktörerna samt kunder och leverantörer. Denna avgränsning har gjorts då jag anser att dessa 
grupper är de som är mest förknippade med en organisations miljöarbete. Huvudfokus ligger 
på det interna miljöarbetet. 
 
Jag har valt att inrikta mig på att undersöka miljöledningssystemet inom moderbolaget, dvs. 
affärsområdena Energi, Vatten samt Avfall och Återvinning och tillhörande Stödfunktioner, 
studien omfattar alltså inte dotterbolagen. Denna avgränsning har gjorts eftersom 
dotterbolagen har egna miljöledningssystem som de har integrerat med sina 
kvalitetsledningssystem. Inom Tekniska Verken pratar de om verksamhetssystem istället för 
miljöledningssystem, där miljöledningssystemet en del av verksamhetssystemet, för att 
förtydliga att miljöledningssystemet är en del av verksamheten.16 Moderbolaget och 
dotterbolagens miljöledningssystem är sammankopplade genom att de har en gemensam 
miljöpolicy, likaså tas miljöaspekterna och de övergripande miljömålen fram på koncernnivå. 
Revisioner och ledningens genomgång sker också på koncernnivå för att på så sätt länka 
samman de olika systemen. Detta innebär att dotterbolagen på så sätt får en indirekt roll i 
denna uppsats och mycket av resultaten kan även användas på dotterbolagen. 
 
Uppsatsen har även avgränsats till att endast behandla miljöledningssystem enligt standarden 
ISO 14001. Avgränsningen har gjorts eftersom Tekniska Verken är certifierade enligt ISO 
14001 och på så sätt är det denna typ av miljöledningssystem som har undersökts. Tilläggas 
bör att det ofta finns likheter mellan de olika miljöledningssystemen vilket gör att vissa av 
resultaten i denna uppsats även kan vara intressanta för företag med andra typer av 
miljöledningssystem, som t.ex. EMAS. 
 

                                                 
14 SS-ISO 14063:2006, 2006, s.1 
15 Ammenberg, 2004, s. 142 
16 Katarina Ahlsén, pers. kommunikation. 2007-05-16 
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2. MILJÖARBETE OCH KOMMUNIKATION INOM EN 
ORGANISATION 

I detta kapitel ges en introduktion till miljöledningssystemet ISO 14001, vad det innebär att vara miljöcertifierad 
och hur engagemanget för arbetet inom miljöledningssystemet kan bibehållas. Här tas även kommunikationens 

grunder upp och hur den fungerar inom ett miljöledningssystem samt hur den kan bidra till att tydliggöra en 
organisations miljöinriktning. Även målstyrning tas upp för att tydliggöra hur miljömålen inom ett 

miljöledningssystem fungerar och vilken betydelse de har för miljöarbetet.  

2.1. Miljöledningssystemet ISO 14001 
Den internationella standarden ISO 14001 är ett verktyg för organisationer att skapa ett 
organiserat och strukturerat miljöarbete som bygger på den s.k. PDCA-cykeln (plan, do, 
check, act).17 Enligt Piper et al. är ”Ett viktigt syfte med ett miljöledningssystem är att bedriva 
ett förutseende och förebyggande arbete som resulterar i att verksamheten blir rationell, 
kostnadseffektiv och gradvis allt mindre miljöbelastande”.18 I och med att organisationen har 
antagit miljöpolicyn, som tydliggör hur organisationen ser på miljöfrågor och ämnar arbeta 
med dessa, så har de också accepterat kravet om att ständigt förbättra sin miljöprestanda.19 
Standarden ställer inga krav på hur organisationen ska förbättra sin miljöprestanda, utan det 
styr organisationen själv genom de miljömål som sätts upp, som de sedan ska arbeta mot för 
att förbättra sin miljöprestanda.20 Miljömålen kan ses som ett hjälpmedel för organisationen 
att uppnå kravet på ständig förbättring och de utgör på så sätt en viktig del i arbetet med 
miljöledningssystemet.21 Miljömålen ska vara formulerade i enighet med miljöpolicyn och 
vara mätbara om praktiskt möjligt. Detta gäller både de övergripande och de detaljerade 
miljömålen och det ska finnas miljömål ”… för relevanta nivåer och funktioner inom 
organisationen”.22 Standarden beskriver inte vilka nivåer och funktioner som ses som 
relevanta, men enligt Piper et al. så kan nivåer och funktioner som på något sätt påverkar de 
betydande miljöaspekterna ses som relevanta.23

 
Ammenberg konstaterar i sin doktorsavhandling att ett certifierat miljöledningssystem inte är 
någon garant för att en organisation har ett bättre miljöarbete än en organisation som inte är 
certifierad.24 Ett ISO 14001-certifikat garanterar ingen lägsta nivå för en organisations 
miljöpåverkan, utan det som organisationen förbinder sig till är endast att ständigt förbättra 
sin miljöprestanda. Ammenberg menar att för att bedöma en organisations miljöarbete måste 
undersökningen gå djupare än att bara kontrollera om organisationen är certifierad eller inte. 
Han menar att det borde vara allmänt känt att det är upp till varje organisation att avgöra vad 
de vill göra med sitt miljöledningssystem och hur mycket de vill arbeta med miljöfrågorna.25  
 
För att ett miljöledningssystem ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla anställda, 
inklusive ledningen, är engagerade i miljöarbetet.26 Burström von Malmborg menar att ett 
miljöledningssystem kan fungera som ett verktyg som hjälper olika aktörer inom 
miljöledningssystemet att förstå hur komplexa miljöfrågorna är och hur områden som 
                                                 
17 Piper et al., 2004, s. 21 och Ammenberg, 2004, s. 158-160 
18 Piper et al., 2004, s. 21 
19 Piper et al., 2004, s. 143 
20 Ammenberg, 2004, s. 158 
21 Ammenberg, 2004, s. 205 
22 SS-EN 14001:2004, 2004, s. 11 
23 Piper et al., 2004, s.60 
24 Ammenberg, 2003, s. 90 
25 Ammenberg, 2003, s. 90-91 
26 Ammenberg, 2004, s. 174 
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traditionellt är separerade kan länkas samman.27 Han skriver även att miljöledningssystem 
kan hjälpa till att skapa kommunikationskanaler mellan olika aktörer så det tydliggörs hur de 
är beroende av varandra för att nå de uppsatta miljömålen. 

2.2. Målstyrning 
Axelsson et al. menar att ”Miljöledningssystem bygger på målstyrning, där miljömål och 
ambitionsnivå bestäms av den egna verksamheten.” 28 De menar att miljöledningssystemet 
kan bli ett effektivt verktyg för organisationens miljöarbete, men att det är beroende av 
organisationens vilja att bedriva ett aktivt miljöarbete. Enligt förväntansteori uppmuntras 
människor till att arbeta om de har ett mål med arbetet och om de kan se kopplingen mellan 
sitt arbete och att målet nås.29 En förutsättning för att detta ska ske är att målet är tydligt 
formulerat och att feedback ges för att visa på hur de anställda har bidragit till uppfyllandet av 
målen. Pihlgren och Svensson menar att målstyrning är ”ett samlingsnamn för ett sätt att styra 
verksamheten”.30 Det finns flera olika tolkningar av begreppet målstyrning, men det finns 
fyra grundelement som är återkommande. Målstyrning innebär en decentralisering av beslut, 
där ledningen beslutar om målen som ska nås medan de anställda bestämmer hur målen ska 
nås. Ytterligare en följd är minskning av regelverk, vilket bl.a. leder till en mer smidig 
organisation. Målstyrning innebär även ett speciellt arbetssätt där mål bestäms för 
organisationen. Slutligen knyter målstyrning an till plantänkandet, att genom planer delvis 
kunna påverka vad som kommer hända i framtiden.31

 
Målstyrning som teknik har fått en del kritik, bl.a. av Rombach.32 Han menar att effekterna av 
målstyrningen sällan blir så stora som det är tänkt och att detta ofta beror på att målen inte är 
tillräckligt tydligt formulerade. Målen är sällan mätbara, vilket gör dem svåra att följa upp, 
menar han. Han anser även att målstyrningstekniken inte är ordentligt genomtänkt eftersom 
den t.ex. inte beskriver hur målen ska brytas ned.33

2.3. Att bibehålla engagemanget för arbetet inom ett miljöledningssystem 
Davis menar att många organisationer som har ett certifierat miljöledningssystem inte har 
tänkt igenom hur det ska underhållas och utvecklas så att organisationen fortsätter att ha nytta 
av det även i framtiden.34 Hon menar att ett miljöledningssystem inte automatiskt ger en nytta 
till organisationen, utan att det är beroende på om organisationen har en plan för att föra 
miljöledningssystemet framåt eller ej.35 Frågan om hur miljöledningssystemet bör utvecklas 
för att bibehålla sin nytta för organisationen bör ständigt ställas, menar hon. De mål som 
formuleras inom miljöledningssystemet ska bidra till svaret på denna fråga. Davis menar att 
första steget för att skapa ett långvarit miljöledningssystem är att förstå de tre olika stadier 
som ett miljöledningssystem passerar; början, utveckling och fullt utvecklat 
miljöledningssystem.36

 

                                                 
27 Burström von Malmborg, 2002, s. 315 
28 Axelsson et al., 2003, s. 15 
29 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 337 
30 Pihlgren & Svensson, 1989, s. 38 
31 Pihlgren & Svensson, 1992, s. 38-39 
32 Rombach, 1991, s. 106-107 
33 Rombach, 1991, s. 108 
34 Davis, 2000, s. 77 
35 Davis, 2000, s. 84 
36 Davis, 2000, s. 78 
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Även Pedersen och Nielsen menar att det är viktigt att miljöledningssystemet fortsätter att 
vara ett aktivt verktyg som leder till miljöförbättringar och att det är en del i organisationens 
utveckling.37 Deras undersökning visar på att de första miljöförbättringarna är de lättaste att 
genomföra och även de som är lättast att motivera ekonomiskt, men att det blir svårare och 
svårare ju fler förbättringar som görs.38  Enligt Pedersen och Nielsen så är detta en 
delförklaring till varför många organisationer har svårt att bibehålla engagemanget för 
miljöarbetet. De menar att i och med att de miljöförbättringar som genomförs blir mer 
komplexa så deltar de anställda inte lika aktivt och på så sätt blir inte heller resultatet lika 
synligt för den enskilde arbetaren. För att undvika att engagemanget för miljöfrågorna ska 
minska finns det enligt dem tre saker att tänka på, som istället skapar motivation. Dessa är 
synliga mål, handling samt resultat och det är viktigt att dessa ständigt aktualiseras inom 
organisationen. Varje enskild medarbetare behöver ha en förståelse för det miljöarbete som 
bedrivs och vad det innebär för honom/henne, dvs. hur den enskilde medarbetaren kan bidra 
till uppfyllelsen av miljöarbetet. Därför är information kring miljöarbetet mycket viktigt. I 
slutet av sin artikel tar Pedersen och Nielsen även upp att det kan vara svårt att engagera nya 
medarbetare i organisationens miljöarbete eftersom de inte har upplevt entusiasmen från 
certifieringen.39

2.4. Kommunikationens grunder 
Det finns flera olika definitioner av vad som definierar kommunikation, d.v.s. vad som 
innefattas respektive inte innefattas i begreppet. Jacobsen & Thorsvik definierar 
kommunikation som ”… den process där personer eller grupper skickar meddelanden till 
varandra”.40 De menar också att ”… kommunikation är en dynamisk process som utvecklas 
med tiden”, och menar att kommunikation innefattar något mer än bara överföring av 
information.41 Vid mottagarens tolkningsprocess görs en ny tolkning av informationen bl.a. 
genom att mottagaren reagerar på den. Burström von Malmborg har en vidare tolkning av 
begreppet kommunikation och menar att ”Communication can be defined as social interaction 
through messages” .42 Skillnaden ligger alltså i att han tar ytterligare ett steg och menar att 
kommunikation är en typ av socialt samspel.  
 
Wibeck et al. menar att ett ord kan tolkas på många olika sätt i olika situationer.43 Olika 
personer tolkar också information på olika sätt beroende på bl.a. tidigare erfarenheter och 
kunskap. Wibeck et al. beskriver att ett meddelande eller mål kan tolkas annorlunda än vad 
det var tänkt då det tas ur det sammanhang som den från början omges av och sätts in i ett nytt 
sammanhang.44 Detta leder till problem, att samma meddelande kan tolkas på olika sätt 
beroende på vilket sammanhang det hamnar i. 
 
Kommunikationsprocessen inleds med att avsändaren har information som hon/han vill 
förmedla till mottagaren.45 Därefter kodar avsändaren informationen som ska förmedlas, 
vilket innebär att symboler för meddelandet väljs. Dimbleby & Burton beskriver en kod som 
”… ett system för hur man använder tecken”.46 Vid överföringen av information bestämmer 
                                                 
37 Pedersen & Nielsen, 2000, s. 31 
38 Pedersen & Nielsen, 2000, s. 34-35 
39 Pedersen & Nielsen, 2000, s. 38 
40 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335 
41 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 336 
42 Burström von Malmborg, 2002, s. 314 
43 Wibeck et al., 2006, s. 463 
44 Wibeck et al., 2006, s. 464 
45 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335 
46 Dimbleby &Burton, 1999, s. 37 
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även avsändaren vilken kanal som ska användas vid överförandet.47 Valet av kanal är ofta 
beroende av valet av symbol. Vid skriftliga symboler (t.ex. text) är kanaler som 
informationsblad att föredra, medan vid s.k. icke-verbala symboler (t.ex. kroppsspråk) krävs 
det att mottagaren och avsändaren är i närheten av varandra. Slutligen så avkodar mottagaren 
informationen, vilket innebär att informationen som sänts tolkas av honom/henne för att förstå 
vad avsändaren vill meddela. Vid en s.k. effektiv kommunikation tolkar mottagaren 
informationen på det sätt som avsändaren har tänkt sig. Ofta avslutas 
kommunikationsprocessen med någon typ av feedback, dvs. att avsändaren får respons på 
informationen från mottagaren. Vid feedback sker kommunikationen åt två håll, s.k. 
tvåvägskommunikation.48 Feedbacken kommuniceras på samma sätt som den ursprungliga 
informationen. 
 
Ofta så upplevs det som svårt att skapa bra kommunikationskanaler mellan olika nivåer inom 
en organisation.49 Utebliven information, missuppfattningar och feltolkningar är vanliga 
kommunikationsproblem enligt Jacobsen och Thorsvik.50 För att undvika dessa problem är 
det viktigt att det finns lättillgängliga kanaler för kommunikation och att den information som 
sprids är tydlig, så att feltolkningar undviks. Bristen på information är ett problem som är 
vanligt förekommande på de flesta organisationer, menar de. 

2.5. Kommunikation inom ett miljöledningssystem enligt ISO-14001 
I standarden ISO-14001 ses kommunikation som en viktig del för att ett miljöledningssystem 
ska fungera.51 Kommunikation rörande miljöledningssystemet ses som nödvändig för att alla i 
organisationen ska vara delaktiga i miljöarbetet. I standarden ligger fokus på den interna 
kommunikationen. Miljösamordnarna har en viktig roll för att få en fungerande 
kommunikation inom miljöledningssystemet, då de är ansvariga för att vidarebefordra 
information från ledning ut till de anställda. Miljösamordnarna är även ansvariga för 
kommunikationen från de anställda till ledningen.52 Det finns flera fördelar för en 
organisation att kommunicera resultaten från sitt miljöarbete till intressenter både externt och 
internt.53 En organisation kan t.ex. öka kunskapen om organisationens verksamhet och hur de 
arbetar med miljöfrågorna.  
 
Standarden ISO-14063 kan ses som ett hjälpmedel för organisationer hur de kan bedriva 
miljökommunikation. Standarden tar upp fem viktiga grundregler som bör tillämpas vid 
miljökommunikation.54

− Transparens: att göra källan till informationen tillgänglig för intressenterna och att 
informera om vilken betydelse de har i kommunikationen. 

− Trovärdighet: den information som kommuniceras ut ska vara korrekt samt att 
accepterade metoder ska användas för att ta fram data och information. 

− Tydlighet: att informationen görs så tydlig som möjligt för att undvika 
missuppfattningar. 

− Lämplighet: att informationskanalerna anpassas efter intressenterna. 

                                                 
47 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 336 
48 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 336 
49 Ammenberg, 2004, s.222 
50 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 334 
51 Piper et al., 2004, s. 69 
52 Ammenberg, 2004, s. 222 
53 Piper & Carty, 2003, s. 46 
54 SS-ISO 14063:2006, 2006, s. 2 
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− Lyhördhet: att organisationen är lyhörd inför intressenternas önskemål. Detta innefattar 
även att tydliggöra hur deras synpunkter behandlas inom organisationen. 

 
Inom ett miljöledningssystem är det viktigt med en god kommunikation mellan de olika 
nivåerna inom miljöledningssystemet, för att systemet ska hållas vid liv och kunna anpassas 
efter samhällsutvecklingen.55 Att ledningen kommunicerar ut hur de anser att organisationen 
ska arbeta med miljöfrågor och vilken betydelse det har för den övriga verksamheten och för 
att öka engagemanget för miljöarbetet.56 Kommunikationen från ledningen bör även innefatta 
organisationens miljöpolicy och miljömål. Det är viktigt att det skapas en dialog inom 
organisationen kring miljöarbetet och att den resulterar i en uppdatering av 
miljöledningssystemet.57

 
Utöver rutinerna för internkommunikation skall organisationen även ha rutiner för hur de ska 
svara på frågor och synpunkter från intressenter. 58 Standarden kräver även att organisationen 
fattar beslut om de betydande miljöaspekterna ska kommuniceras externt eller inte. Om ja, 
skall en rutin införas som beskriver hur denna kommunikation ska gå till. Tilläggas bör att 
enligt standarden måste organisationens miljöpolicy erbjudas allmänheten vid förfrågan.59 Det 
är viktigt att den information som kommuniceras ut externt är korrekt och att källorna till 
informationen tydligt redovisas.60

2.6. Miljöimage och kommunikation 
Det finns olika sätt för en organisation att marknadsföra sitt miljöarbete, generellt gäller att 
organisationen på lång sikt vinner på att vara ärlig i sin marknadsföring.61 Ett förtroende 
raseras snabbt om det upptäcks att organisationen målat upp en falsk bild och det är ofta 
väldigt svårt att återskapa ett skadat förtroende. All kommunikation internt och externt från en 
organisation bör ha ett gemensamt mål, så att den information som sprids förmedlar ett tydligt 
förhållningssätt.62 Genom informationen som organisationen kommunicerar ut mot olika 
intressenter bildar sig dessa en uppfattning om organisationen och dess image. 
Organisationens mål bör vara att intressenternas uppfattning av organisationen bör likna den 
bild som organisationen vill förmedla.63 Intressenternas bilder av organisationen skapas via 
olika kontakter med organisationen, därför är det viktigt att dessa olika kontakter i grunden 
för ut samma information och att det övergripande och långsiktiga målet för 
kommunikationen är gemensamt för hela organisationen.64 Detta tankesätt gäller även för 
miljökommunikation och det är därför viktig att miljökommunikationen integreras in i 
organisationens övergripande kommunikationsstrategi.65 Miljökommunikation kan ske på 
många olika sätt och bör anpassas till den målgrupp och det budskap som ska förmedlas.66 
Burström von Malmborg menar att traditionellt så ses miljöledningssystem som ett verktyg 
för att strukturera miljöarbetet inom en organisation.67 Han menar att denna syn på 

                                                 
55 Piper et al., 2004, s. 159 
56 Piper et al., 2004, s. 159-160 och Piper & Carty, 2003, s. 46 
57 Piper & Carty, 2003, s. 46 -47 
58 Piper et al., 2004, s 68-70 
59 SS-EN 14001:2004, 2004, s. 10 
60 Piper & Carty, 2003, s. 48 
61 Ammenberg, 2004, s. 312-313 
62 Larsson, 1997, s. 140 
63 Larsson, 1997, s. 140 
64 Larsson, 1997, s. 140-142 
65 Larsson, 1997, s. 145 
66 Ammenberg, 2004, s. 313 
67 Burström von Malmborg, 2002, s. 313 
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miljöledningssystem är trångsynt och menar att ett miljöledningssystem också är ett verktyg 
för kommunikation. Detta ser han som ett problem då miljö är ett område som berör allt fler 
områden och som ständigt förändras.  
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3. STUDIENS GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts, en motivering av de val som har gjorts i samband med detta 

samt en beskrivning av hur resultatet har analyserats. 

3.1. Val av metod 
Anledningen till att jag har valt fokusgrupper som metod i denna studie är att jag ville 
undersöka en grupps åsikt kring ämnet snarare än personliga åsikter. Jag ville skapa mig en 
bild av hur arbetet med miljöledningssystemet ser ut och fungerar på olika nivåer inom 
organisationen. Wibeck beskriver att genom fokusgrupper kan det undersökas hur deltagarna 
tillsammans tänker kring ett givet ämne samtidigt som moderatorns roll minskar.68 Morgan 
beskriver fyra tillfällen då det är lämpligt att välja fokusgrupper som metod.69 Ett av dessa 
tillfällen är när studien rör människors handlande och motivation vilket stämmer väl in på 
denna studie då en av frågeställningarna handlar om hur engagemanget för arbetet inom 
miljöledningssystemet bibehålls. Min förhoppning gällande fokusgrupperna var att jag skulle 
kunna använda resultatet från dem för att förstå hur arbetet med miljöledningssystemet 
upplevs på olika nivåer inom organisationen, denna förhoppning infriades. 

3.2. Fokusgrupper som metod 
Wibeck menar att fokusgrupper är en metod för att undersöka hur olika människor tänker och 
resonerar kring ett givet tema, genom att de får diskutera fritt utan någon större inblandning 
från moderatorn.70 Morgan definierar fokusgrupper som ”… a research technique that 
collects data through group interaction on a topic determined by the researcher.”71 
Definitionen säger enligt Morgan tre viktiga saker;72

1. Fokusgrupper är en forskningsteknik för datainsamling. 
2. Data samlas in genom interaktionen i en gruppdiskussion. 
3. Ämnet för diskussionen bestäms av forskaren. 

 
Enligt Wibeck kan två aspekter studeras utifrån fokusgrupper, dels innehållet och dels 
interaktionen.73 I denna uppsats så ligger fokus på innehållet, det vill säga det som sägs under 
fokusgrupperna. 
 
Liksom andra metoder så finns det både för- och nackdelar med att använda fokusgrupper. 
Positiva effekter med att använda fokusgrupper är bl.a. att jag får möjlighet att studera hur en 
grupp människor resonerar kring ett visst ämne, jag får även möjlighet att upptäcka nya 
aspekter och vinklingarna av ämnet som jag annars missat.74 Wibeck beskriver också att vid 
fokusgrupper fås s.k. positiva gruppeffekter då deltagarna ifrågasätter och utvecklar 
resonemangen i diskussionen med varandra, vilket gör att resultatet från fokusgrupperna 
innefattar mer än om enskilda intervjuer hade gjorts. En nackdel är att moderatorn i viss mån 
styr/påverkar diskussionen. Diskussionen i fokusgruppen kan också påverkas av ett visst 
grupptryck, vilket kan göra att deltagarna t.ex. undviker att säga vissa saker för att passa in i 
gruppen.75

                                                 
68 Wibeck, 2000, s. 42 
69 Morgan, 1998, s. 57-60 
70 Wibeck, 2000, s. 9-10 
71 Morgan, 1996, s. 130 
72 Morgan, 1996, s. 130 
73 Wibeck, 2000, s. 20 
74 Wibeck, 2000, s. 126-127 
75 Wibeck, 2000, s. 127-128 
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3.3. Fokusgruppernas upplägg och genomförande 
Jag har genomfört fyra fokusgrupper på Tekniska Verken med personer som arbetar med 
miljöledningssystemet på olika nivåer (se figur 1). 
 
Cheferna tillhör nivå 1 eftersom det är de som fattar beslut gällande miljöledningssystemet 
och som har det yttersta ansvaret för att det implementeras. Det är även de som bestämmer 
vilken inriktning och på vilket sätt som organisationen ska arbeta med miljöledningssystemet. 
 
Miljösamordnarna tillhör också nivå 1 och är de som mest konkret arbetar med 
miljöledningssystemet, då deras arbetsuppgifter i mångt och mycket är förknippade med det 
miljöarbete som bedrivs inom organisationen, då inte minst med miljöledningssystemet. 
Miljösamordnarna vid de olika avdelningarna är de som arbetar närmast besluten rörande 
miljöledningssystemet och det är de som ska se till att de beslut som tas av ledningen 
implementeras. 
 
Inköparna har valts för att de utgör ett ansikte utåt, mot leverantörerna. Inköparna tillhör nivå 
2 då deras erfarenheter från miljöledningssystemet är mer förknippade med dess effekter än 
systemet i sig. 
 
Säljare och informatörer utgör också ett av Tekniska Verkens ansikten utåt, men mot kunder 
istället för mot leverantörerna. Även denna grupp tillhör nivå 2 och har precis som inköparna 
en mer indirekt roll i miljöledningssystemet. 
 
Inköparna samt säljarna och informatörerna finns på den nivå (2) där de åtgärder som beslutas 
på nivå 1 genomförs. Dessa två grupper har valts ut för att de har en viktig roll i hur 
leverantörer respektive kunder uppfattar Tekniska Verkens miljöarbete. De utgör den 
sammanfogande länken mellan organisationens miljöarbete och hur leverantörer och kunder 
uppfattar det. 

ISO-14001 

Chefer Miljösamordnare

Intressenters uppfattning av Tekniska Verkens miljöarbete.

Nivå 1: Internt 

Inköpare Säljare & informatörer

Nivå 2: Internt 

KunderLeverantörer

Nivå 3: Externt 

Område som undersöks

 
Figur 1: Figuren visar på hur jag tänker mig olika nivåer inom ett miljöledningssystem. Nivåerna har bestämts utifrån hur personerna inom 
respektive nivå arbetar med miljöledningssystemet. 
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Nivå 1 består av chefer och miljösamordnare som arbetar direkt med att utforma och driva 
miljöledningssystemet. Cheferna är de som är ansvariga för miljöledningssystemet och som 
fattar besluten kring miljöledningssystemet, t.ex. vilka miljömål som ska gälla. 
Miljösamordnarna är de som sköter miljöledningssystemet och driver det framåt. Givetvis 
sker en kommunikation mellan chefer och miljösamordnarna kring hur miljöledningssystemet 
ska fungera. 
 
Nivå 2 består av inköpare samt säljare och informatörer, som har en mer indirekt kontakt med 
miljöledningssystemet i och med att de upplever dess effekter. De får information från nivå 1 
kring hur miljöledningssystemet är tänkt att fungera. Det är på denna nivå som arbetet med 
miljöledningssystemet realiseras. Inköparna samt säljarna och informatörerna har här också en 
speciell roll eftersom de fungerar som en mellanhand mellan Nivå 1 och Nivå 3. 
 
Nivå 3 är en extern nivå som består av kunder och leverantörer vars uppfattning av Tekniska 
Verkens miljöledningssystem främst beror på säljare och informatörer samt inköpare. På så 
sätt har dessa två grupper en viktig roll när det gäller hur Tekniska Verkens miljöarbete 
uppfattas externt. 
 
Vid rekryteringen till fokusgrupperna fick jag hjälp av min handledare på Tekniska Verken 
som tipsade om personer som jag skulle kunna kontakta. Knodel beskriver att det finns två 
varianter för att definiera fokusgrupperna, dels det som han kallar ”Break Characteristics”, 
som visar på skillnader mellan grupperna, och dels ”Control Characteristics”, som visar på 
det som är gemensamt för grupperna.76 I detta fall är det som är gemensamt att alla deltagarna 
arbetar på Tekniska Verken. Det som skiljer grupperna åt är att de har olika arbetsuppgifter, 
vilket gör att de arbetar med miljöledningssystemet på olika nivåer. Jag har gjort valet att sätta 
personer med liknande erfarenheter och bakgrund i samma fokusgrupp, eftersom människor 
generellt sett har lättare att dela med sig av sina åsikter till personer som är likatänkande.77 
Jag studerade skillnader i synsätt och åsikter mellan de olika grupperna kring 
miljöledningsarbetet. 
 
Den frågeguide som jag använt i denna studie (se bilaga 1) är uppbyggd kring tre 
övergripande frågor som fokusgruppsdeltagarna uppmanades att diskutera utifrån sina egna 
erfarenheter. Dessa frågor hade innan fokusgrupperna skrivits ut på papper så att 
fokusgruppsdeltagarna under diskussionens gång kunde läsa frågan på nytt och på så sätt 
påminna sig om vad jag ville ha svar på, vilket hjälpte dem att inte komma alltför långt ifrån 
frågan. Till varje övergripande fråga formulerades ett antal underfrågor, som jag ställde vid de 
tillfällen då diskussionen avstannade. Tanken med en frågeguide är enligt Knodel att 
förbereda ett antal punkter som ska diskuteras under fokusgruppen.78 Han ser det också som 
viktigt att frågeguiden hålls relativt kort. 
 
Fokusgrupperna genomfördes under januari och februari 2007 och var mellan 1-1½ timme 
långa. Wibeck menar att deltagarantalet i en fokusgrupp bör ligga mellan 4-6 personer. I 
denna studie har antalet deltagare i respektive fokusgrupp varit mellan 3-5 personer, beroende 
på att det i vissa fall har varit svårt att få tag på deltagare. Samtliga fokusgrupper spelades in 
för att jag skulle kunna transkribera och analysera materialet senare och för att jag inte skulle 
behöva anteckna hela tiden under diskussionen. Fokusgrupperna inleddes med att jag, som 
moderator, presenterade mig själv, studiens syfte och hur det insamlande materialet skulle 
                                                 
76 Knodel, 1993, s.39 
77 Knodel, 1993, s.39 
78 Knodel, 1993, s.36-37 
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användas. Efter en kort presentation av deltagarna startades diskussionen, som fördes utifrån 
frågeguiden. 
 
Jag har valt att låta deltagare i fokusgrupperna att vara anonyma vid publicering. I min analys 
har jag valt att fokusera på synsätten och tankarna som har kommit fram i fokusgrupperna och 
hänvisar till ”cheferna”, ”miljösamordnarna” eller liknande och redovisar i resultatet det 
gemensamma synsättet. Vid eventuella åsiktsskiljaktigheter inom en grupp har jag hänvisat 
till att ”en person ansåg”. 

3.4. Analys av fokusgrupperna 
Efteråt transkriberades samtliga fokusgrupper för att jag skulle få en bättre överblick över det 
insamlade materialet som jag sedan skulle kunna använda i min fortsatta analys. Linell 
beskriver att det finns tre transkriptionsnivåer som kan väljas beroende på vilket syftet med 
analysen är.79 Jag har valt att transkribera de delar som jag ansåg som viktiga ordagrant och 
andra delar som jag inte såg som lika relevanta transkriberades mindre noggrant. Några delar, 
som jag inte ansåg som alls relevanta för studien, transkriberades inte alls.  
 
För att analysera materialet har jag valt den s.k. klipp och klistra metoden (”long table” 
approach) som finns beskriven av Krueger i boken Analyzing & Reporting Focus Group 
Results.80 Jag startade med att skriva ut två kopior av varje transkription, var av en av 
kopiorna var på färgat papper. På detta sätt fick varje fokusgrupp sin egen färg så jag kunde 
hålla isär grupperna även när jag klippt isär transkriptionerna. Dubbla kopior gjordes för att 
hela tiden ha en intakt transkription som jag kunde gå tillbaka till, t.ex. för att se i vilket 
sammanhang ett uttalade hade gjorts. Analysen började med en snabb genomläsning för att få 
ett helhetsintryck, jag gjorde även visa anteckningar kring teman och idéer. Sedan lästes 
transkriptionerna igenom mer noggrant och denna gång drog jag streck där jag ansåg att 
texten bytte tema och skev vilket tema texten berörde. När samtliga transkriptioner var 
genomlästa klippte jag isär dokumenten där jag dragit strecken tidigare, vilket resulterade i en 
massa små lappar. Lapparna sorterades efter teman och alla lappar med samma tema 
klistrades upp på ett gemensamt papper. Sedan läste jag igenom lapparna från varje tema och 
sammanfattade det som togs upp. Slutligen undersöktes vad som var mest framträdande och 
utifrån det skrevs sammanfattningarna om till en löpande text, där temana blev till rubriker. 
 
Reduktionen av materialet har alltså skett i flera steg. Den första reduktionen skedde redan vid 
transkriptionen, där vissa delar inte transkriberades alls eller inte transkriberades med lika stor 
noggrannhet. En andra reduktion skedde vid tematiseringen och en tredje vid 
sammanfattningen av varje tema. Slutligen skedde ytterligare en reduktion när det slutgiltiga 
resultatet skrevs. De citat från fokusgrupperna som används i resultatet är omskrivna så att 
stakningar, mellanljud och upprepningar har tagits bort, innehållet och syftet är dock det 
samma. Samtliga deltagare i fokusgrupperna har erbjudits att få ta del av det insamlade 
materialet innan det publicerades. 

3.5. Vilka slutsatser kan dras från en fokusgruppsstudie? 
Vid användandet av fokusgrupper från en specifik situation är det viktigt att resonera kring 
vilka slutsatser som kan dras utifrån det insamlade materialet. Dvs. kan jag utifrån min studie 
på Tekniska Verken säga något om miljöarbetet på ett miljöföretag generellt sett? Enligt 
Bryman är svaret på denna fråga nej, eftersom de personer som har deltagit i fokusgrupperna 

                                                 
79 Linell, 1994, s. 8-13 
80 Krueger, 1998, s. 57-59 
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inte kan ses som representativa för något annat än Tekniska Verkens miljöarbete, dvs. de kan 
uttala sig om Tekniska Verkens miljöarbete men inte om miljöarbete på miljöföretag i stort.81 
Det samma gäller också de slutsatser som jag kan dra, jag kan med andra ord bara dra 
slutsatser om Tekniska Verkens miljöarbete. Resultaten och slutsatserna från min studie på 
Tekniska Verken kan dock ses som exempel på hur det skulle kunna vara, t.ex. vilka problem 
som det finns risk för. Utifrån dessa exempel kan sedan en annan organisation se vilka risker 
som skulle kunna bli aktuella för dem. 

                                                 
81 Bryman, 2002, s.270-271 
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4. ATT BIBEHÅLLA ENGAGEMANGET FÖR ARBETET 
INOM ETT MILJÖLEDNINGSSYSTEM 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de resultat som har framkommit från fokusgrupperna, utifrån olika 
teman som framkommit i fokusgrupperna. Kapitlet är upplagt så att först presenteras resultatet under varje 

rubrik och innan det diskuteras. Sist i kapitlet sammanfattas diskussionen med ett antal tankar och idéer om vad 
som är viktigt att tänka på för att bibehålla engagemanget förarbetet inom ett miljöledningssystem. 

4.1. Synen på Tekniska Verken som ett miljöföretag 
Tekniska Verken ser sig som ett miljöföretag i och med att flera av företagets stora 
verksamheter, t.ex. avfallsförbränning, vattenrening och energiproduktion, är starkt 
förknippade med olika miljöfrågor. Inköparna beskriver miljö som ett av Tekniska Verkens 
viktigaste kärnvärden och menar att det genomsyrar hela företaget. Detta synsätt beskrivs 
även i Tekniska Verkens dokumentation. 
 

”Miljötänkandet präglar våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi bedriver ett miljöarbete 
som vi är stolta över och som skapar förtroende för vår verksamhet. Tekniska Verken-
koncernen är miljöcertifierad. Vi strävar efter att kontinuerligt miljöcertifiera alla nya 
anläggningar enligt ISO 14001.”82

 
Miljösamordnarna menar att Tekniska Verken och dess verksamheter kan uppfattas på två 
olika sätt, å ena sidan är det en miljöstörande verksamhet eftersom de flera verksamheterna är 
klassade som tillståndspliktiga, å andra sidan har de produkter och tjänster så som 
fjärrvärme/kyla, biogas och miljöstationer, som är bra för miljön. Även cheferna resonerar 
kring hur Tekniska Verkens verksamheter uppfattas ur ett miljöperspektiv. 
 

”Vi vill ju förknippas med miljöfrågor, att vi verkar för en bättre miljö. Många kan ju vid 
första anblicken, när man t.ex. ser Gärstadverket tro att vi är några som förorenar 
miljön. Visst har vi utsläpp som påverkar miljön men om man ser till alternativen, t.ex. 
hur mycket olja vi sparar genom att vi istället eldar avfall, avfallet finns ju där ändå. Så 
vi har gjort något positivt för miljön även om vi självklart släpper ut lite föroreningar i 
luften, alternativet är ju betydligt värre. Så vi vill ju verka för att bidra positivt till 
miljön.”83

 
Till en början kan jag konstatera att Tekniska Verken är ett miljöföretag enligt min definition 
av miljöföretag (Se 1.3. Definitioner och avgränsningar). En fråga som jag ställt mig är om 
det är lättare för ett miljöföretag att arbeta med miljöledningssysten då verksamheten har en 
tydligare koppling till miljö än på andra organisationer och på så sätt t.ex. har lättare att 
engagera personalen. Enligt Ammenberg bör miljöledningssystemet anpassas efter 
verksamheten i organisationen, då verksamheten är av stor betydelse t.ex. när det gäller att 
bedöma vilka miljöaspekter som är betydande.  84 Men frågan om det är lättare för miljöföretag 
att arbeta med miljöfrågor har jag inte funnit något svar på. Jag tror att de i viss mån kan ha 
lättare att genomföra vissa åtgärder eftersom verksamhetens syfte ofta på något sätt är 
förknippat med miljö. 
 
Precis som både miljösamordnarna och cheferna beskriver, så ser jag också att Tekniska 
Verkens verksamheter uppfattas på två olika sätt, dels som verksamheter som har en negativ 
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inverkan på miljön, och dels som verksamheter som bidrar till en bättre miljö. Detta faktum 
kan både hjälpa och stjälpa Tekniska Verken i deras miljöarbete beroende på med vilka ögon 
som intressenterna ser på verksamheten. Detta gör att det är extra viktigt att de tydliggör för 
sina externa intressenter hur Tekniska Verken påverkar miljön och vad de gör för att förbättra 
sig miljömässigt. Risken är annars att de får svårt att nå ut med att de faktiskt gör något bra 
för miljön, som de själva uttrycker det. I Tekniska Verkens fjärde miljömål säger de att de ska 
kommunicera ut miljönyttan i sina tjänster, vilket är ett bevis på att de arbetar med dessa 
frågor. 

4.2. Synen på Tekniska Verkens arbete inom deras miljöledningssystem 
På Tekniska Verken har miljöfrågor varit en del av verksamheten en lång tid och är något som 
är väl etablerat inom företaget. Miljöledningssystemet har med tiden blivit en del av företaget 
i och med att de hela tiden arbetar med miljöfrågorna. Säljarna och informatörerna menar att 
den miljökultur som finns inom företaget ligger närmare de anställda än själva 
miljöledningssystemet. Miljösamordnarna beskriver att en viktig del i deras arbete är att se till 
att miljöledningssystemet integreras i verksamheten och att det ständigt förbättras. De menar 
att det är viktigt att miljömålen är anpassade till verksamheten, annars fallerar mycket av 
arbetet. Miljösamordnarna tycker att Tekniska Verken lyckats bra med detta arbete. 
 
Cheferna anser att de anställda har ett engagemang för att arbeta med miljöfrågor, bl.a. för att 
de känner att det är något viktigt. De påpekar att även revisionerna visar på att det finns ett 
stort engagemang bland personalen för miljöarbetet. De tror att engagemanget är 
sammankopplat till den verksamheten som Tekniska Verken bedriver, att de gör bra saker 
som är till nytta för både miljön och samhället. Samtliga fokusgrupper tycker att Tekniska 
Verken har en tydlig och bra miljöimage, som ofta nämns när de t.ex. ska sälja sina produkter 
och tjänster. 
 

”Miljöimage det har vi och det är ju ett riktigt avtryck Tekniska Verken, det är ju vad vi 
har. Det är ju mer det här att vi inte somnar in utan att vi vidareutvecklar det vi har, för 
då har vi en miljöimage som följer med i tiden.”85

 
De påpekar dock att det är viktigt att miljöimagen utvecklas i takt med att samhället förändras 
för att de ska bibehålla sin starka miljöimage. Säljarna och informatörerna menar att deras 
arbete blir lättare i och med att Tekniska Verken har en tydlig miljöimage, eftersom de sällan 
behöver förklara var Tekniska Verken står miljömässigt. Några av miljösamordnarna tror 
dock att miljöimagen skulle kunna bli ännu tydligare om Tekniska Verken blev bättre på att 
nå ut i samhället och berätta om vad de gör för miljön. 
 
Det är tydligt och genomgående hos samtliga fokusgrupper att de tycker att Tekniska Verken 
bedriver ett bra miljöarbete som är väl implementerat i hela organisationen. Detta 
överrensstämmer också med min bild av Tekniska Verkens miljöarbete, men jag ser samtidigt 
risker med detta synsätt. En risk är att i och med att de tycker att miljöarbetet är så bra så 
slutar de med att arbeta med miljöfrågorna lika aktivt som tidigare. Faran är då att 
miljöarbetet på företaget inte hänger med i miljöfrågornas utveckling. Det finns också en risk 
att engagemanget för miljöfrågorna sjunker om synsättet att ”det är redan fixat” sprider sig 
inom organisationen. Det är nu tio år sedan Tekniska Verken startade sitt 
miljöcertifieringsarbete miljöarbetet har pågått i ännu längre tid, jag anser att det är dags att 
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de ställer sig frågan hur de ska bibehålla engagemanget för miljöfrågorna inom organisationen 
och hur miljöledningssystemet bör utvecklas för att anpassas efter framtida miljöfrågor. 

4.2.1. Nedbrytning av miljömål 
Miljöpolicys för olika organisationer är ganska lika oberoende av organisation eftersom det är 
vissa delar som måste ingå enligt standarden, menar miljösamordnarna och tycker samtidigt 
att miljömålen säger mer om det miljöarbetet som bedrivs inom företaget än miljöpolicyn. 
Miljömålen visar mer vad de fokuserar på varje år och är specificerat för varje avdelning. 
Inom varje affärsområde finns minst en miljösamordnare som arbetar för att bryta ner de 
övergripande miljömålen till detaljerade mål för de tre affärsområdena och underliggande 
avdelningar.  
 
Att miljömålen bryts ned vid respektive avdelning ser inköparna som enbart positivt, eftersom 
det gör att målen blir mer konkreta och på så sätt blir lättare att arbeta med. Inköparna 
påpekar att när de upphandlar åt olika avdelningar är det viktigt att de tittar på avdelningens 
specificerade miljömål och inte de övergripande för Tekniska Verken. Därför anser de att det 
är viktigt att miljömål är konkret nedbrutna. Inköparna kan ibland se att de små lokala 
avdelningarna har svårt att bryta ned miljömålen, eftersom de inte har någon vana av att bryta 
ner mål och se vad de övergripande miljömålen betyder för deras avdelning. Även 
miljösamordnarna tycker att det fungerar bra med att bryta ner miljömålen vid respektive 
avdelning och menar att det gör miljöarbetet mer hanterbart och att det kan öka engagemanget 
eftersom det är roligare att jobba med något som ses som möjligt att uppnå. Miljösamordnarna 
hoppas att miljöpolicyn och de nedbrutna miljömålen leder till nya idéer och att dessa sprids 
till allmänheten så att de också ger en bra publicitet. Miljösamordnarna menar att det skiljer 
sig mellan olika avdelningar hur mycket de arbetar med miljöfrågorna, delvis beror det på hur 
aktiv miljösamordnaren på avdelningen är. 

 
”En del (miljösamordnare) är jätteaktiva och är med i arbetet när vi bestämmer om de 
koncernövergripande delarna. Är man med redan från början och bestämmer vilka 
övergripande mål man ska ha för hela koncernen och sen hjälper till att bryta ner dem 
till egna mål för avdelningen, så blir det lättare att ha den kopplingen att försöka tänka 
igenom sin egen verksamhet och hur de arbetar utåt mot kunderna, till exempel. Men det 
är beroende på vilken avdelning man är på.”86

 
Att miljömålen är nedbrutna vid respektive avdelning beskriver Ammenberg som ett sätt att 
specificera de övergripande miljömålen.87 Jag ser att Tekniska Verken skulle kunna använda 
de nedbrutna miljömålen ännu mer i den interna kommunikationen för att visa på hur de 
arbetar mot gemensamma mål och på så sätt stärka samhörigheten mellan de olika 
avdelningarna. Dessa tankar kan kopplas till målstyrningsteorin. Svensson skriver t.ex. att det 
är viktigt att mål på olika nivåer i organisationen hänger samman med varandra.88 Han menar 
också att det är viktigt att alla medarbetare inom organisationen är engagerade och att det sker 
en ständig kommunikation för att visa på de resultat som uppnåtts i och med miljömålsarbetet. 
Enligt förväntansteori är det viktigt med feedback för att visa hur medarbetarna bidrar till 
uppfyllelsen av de övergripande miljömålen.89 Denna feedback tycker jag att de på Tekniska 
Verken skulle kunna göra tydligare. Som jag ser det kan miljöstyrningsprocessen jämföras 
med kommunikationsprocessen, där själva målet är koden och målstyrning är kanalen som 
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används. Med detta synsätt tydliggörs vikten av feedback. Jag ser även att det finns en risk 
med nedbrytningen av de övergripande miljömålen som sker på respektive avdelning eftersom 
det möjliggör att de kan tolkas på olika sätt. 

4.2.2. Stora vs. små miljöfrågor – synen på miljöfrågor 
Miljösamordnarna beskriver de anställda som ambassadörer utåt och att det därför är viktigt 
att de inom Tekniska Verken blir bättre på att arbeta med miljöfrågorna internt. De beskriver 
att de är duktiga på miljöarbetet ute i verksamheten, men att de är sämre på kontoret om de 
jämför med andra organisationer. Det finns många småsaker som skulle kunna genomföras, 
t.ex. på kontoret, för att förtydliga miljöprofilen, menar dem och ger exempel som 
källsortering och kravmärkt kaffe. Besökare som kommer till kontoret ska se att Tekniska 
Verken är ett företag som arbetar med miljöfrågor på alla nivåer. Miljösamordnarna beskriver 
att dessa småsaker är viktiga för att förändra folks inställning till miljöfrågor, men att dessa 
småsaker inte ses som lika viktiga inom företaget som de stora miljöåtgärderna som 
genomförs ute på de stora produktionsanläggningarna, som är tillståndspliktiga. 
Miljösamordnarna menar också att småsakerna har ett viktiga symboliska värden, för att visa 
på att Tekniska Verken är ett mänskligt företag som bryr sig om både miljö och människor. 
Även inköparna diskuterar detta problem. 
 

”Problemet är att när man tittade på koncernperspektivet från början så såg man på de 
stora produktionsenheterna, alltså den tillståndspliktiga verksamheten. Så man har 
fortfarande lite svårt att få stöd i de lite mindre verksamheterna, alltså skala ner kraven 
till de mindre verksamheterna. Där kompetensen finns inom koncernen där är vi 
jätteduktiga, det är på våra produktionsanläggningar, tillståndspliktiga verksamheter 
alltihopa, och där har vi en jättekompetens och det finns en målinriktning på att jobba 
med miljö. Det är som du säger, det genomlyser allting här, det är bara det att om man 
tittar lite organisatoriskt på det så skulle man kanske behöva ha mera stöd för de små 
verksamheterna som inte kan hålla med miljöingenjörer själva exempelvis. Det är så jag 
uppfattar det som ett problem i det här.”90

 
Inköparna menar att även de små verksamheterna behöver stöd. De beskriver att det finns 
miljöingenjörer som är inriktade på de tillståndspliktiga verksamheterna men att Tekniska 
Verken har många verksamheter som inte är tillståndspliktigt verksamhet men som ändå har 
en miljöpåverkan, vilket förbises. 
 
Som jag ser det kan företag som Tekniska Verken göra aktiva val kring vilka miljöfrågor som 
ska stå mest i fokus, men detta val tycker jag bör tydliggöras så att alla medarbetare vet vilken 
miljöinriktning organisationen har och vart de vill nå med miljöarbetet. Om detta tydliggörs 
vet alla vad som gäller och hur de ska tänka och vilken nivå de ska lägga sig på när de arbetar 
med miljöfrågor. Då tror jag även att det kommer att tydliggöras vilken roll de mindre 
miljöfrågorna har, som har ett viktigt symboliskt värde. Jag ser att det finns risker med att ett 
stort miljöföretag som Tekniska Verken inte ser små (mjuka) miljöfrågor som lika viktiga, 
eftersom dessa småsaker kan få stora effekter för hur de uppfattas som miljöföretag. 
 
I arbetet med fokusgrupperna har jag sett att de stora tillståndspliktiga verksamheterna oftare 
nämns och får mer utrymme än de mindre verksamheterna. På Tekniska Verken arbetar de 
ständigt med vissa miljöfrågor eftersom de är tillståndspliktiga och det är då naturligt och ett 
måste att arbeta med dessa verksamheter. Jag ställer mig frågan om finns det risk för att de 
mindre miljöfrågor som hamnar utanför detta område glöms bort i skuggan av de stora 
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miljöåtgärderna? Här går det i sådana fall att se en skillnad mellan s.k. miljöföretag och 
organisationer som inte har en direkt koppling till miljö genom sin verksamhet. ”Vanliga” 
organisationer måste vid införandet av ett miljöledningssystem sätta sig ner och fundera 
igenom vilken miljöpåverkan som organisationen har. På ett miljöföretag ses det kanske mer 
som självklart vilka delar av verksamheten som är viktigast att arbeta med eftersom de regeras 
av sina tillståndpliktiga verksamheter. Finns det då risk att de små och mjuka miljöaspekterna 
hamnar i skuggan av de stora och svåra miljöaspekterna? Vilken betydelse får i så fall detta 
för företagets miljöledningssystem? Ammenberg menar att inom industrin inriktas ofta 
miljöarbetet på de s.k. hårda miljöaspekterna och att de mjuka miljöaspekterna hamnar i 
skymundan.91 Han menar att en förklaring till detta kan vara att det är svårt att reda ut vilken 
effekt de mjuka miljöaspekterna har på miljön och de är på så sätt svåra att följa upp. Jag tror 
att en annan förklaring också kan vara att många inte inser de mjuka miljöaspekternas 
betydelse för miljöarbetets resultat. 

4.3. Vad säger en miljöcertifiering? 
Inköparna menar att det inom en organisation alltid finns folk inom organisationen som tycker 
att miljöledningssystem är en pappersgroda men att andelen medarbetare som har den 
inställningen på Tekniska Verken är förhållandevis låg. Miljösamordnarna menar att intresset 
för miljöfrågorna inom organisationen är varierande, bl.a. beroende på vilka frågor det 
handlar om. För cheferna är det en självklarhet att Tekniska Verken ska ha ett 
miljöledningssystem. 

 
”Att man ska ha ett miljöledningssystem är nästan en självklarhet idag, och det innebär 
också att vi är certifierade. Man kan givetvis ha ett miljöledningssystem som inte är 
certifierat men det är ju lite konstigt om man kan få det certifierat om man gör det 
ordentligt. /…/ Och det uppfattar alla våra intressenter som positivt, det är en 
manifestation för att man har ordning och reda i verksamheten framförallt. Det är ju det 
som ett miljöledningssystem och certifiering innebär. Det går ju igenom andra områden 
också, att det är ordning och reda, och alla intressenter uppfattar det som positivt, 
nästan självklart idag.”92

 
Cheferna anser att ett miljöledningssystem visar på att det finns en struktur och rutiner för hur 
miljöarbetet ska bedrivas och skötas. Miljösamordnarna påpekar att en miljöcertifiering i sig 
inte är det centrala utan att det som är viktigt är det arbetet som bedrivs inom 
miljöledningssystemet. Detta gör att det är viktigt att visa på vad det innebär att vara 
miljöcertifierad. 
 
Inköparna beskriver att de stöter på problem när de ska bedöma olika leverantörers 
miljöarbete. De menar att det å ena sidan finns organisationer som har sina egna modeller för 
hur de ska arbeta med miljö, men som inte är certifierade, som arbetar med miljöfrågorna på 
ett bra sätt. Å andra sidan så finns det organisationer som är certifierade, men som inte aktivt 
arbetar med miljöfrågorna. Inköparna beskriver miljöledningscertifikatet som en 
pappersgroda, de menar att det som är viktigt är hur de arbetar med miljöfrågor och menar att 
det blir orättvist i den poängmodell de använder vid bedömningen av leverantörerna då en 
certifiering ger mer poäng. De berättar vidare att vid upphandlingar ska leverantörerna skicka 
in papper om vem som är miljöansvarig och om de är miljöcertifierade eller inte. De ställer 
sig frågan vilken egentlig betydelse detta har, som de ser det är det intressantare att undersöka 
produkten som ska upphandlas och undersöka om det finns miljövänligare alternativ. 
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Jag kan se en skillnad mellan hur å ena sidan miljösamordnarna och cheferna ser på 
miljöledningssystemet, som ett sätt att strukturera miljöarbetet, och på andra sidan inköparna 
samt säljarna och informatörerna, som ser effekterna av ett bra miljöarbete men inte riktigt 
kopplar ihop det med miljöledningssystemet. Detta gör att de ifrågasätter vilken betydelse ett 
miljöledningssystem har. De ser miljöledningssystemet som mål och dokument, vilket är 
skiljer sig från den miljökultur som finns inom företaget. Inköparna nämner inte i 
fokusgrupperna de fördelarna med miljöledningssystemet som cheferna talar om. De pratar 
istället om vilken betydelse det har om leverantörerna är miljöcertifierad eller ej och vad en 
certifiering egentligen säger om det miljöarbete som de bedriver. Därför tycker jag att det är 
viktigt att tydliggöra och diskutera vad det innebär för ett företag, som Tekniska Verken, att 
vara certifierat. Vilken betydelse har det? Vilka är styrkorna/svagheterna med ett 
miljöledningssystem? Vilka delar inom systemet ses som mest viktiga? Skiljer sig detta 
mellan olika avdelningar? Den viktigaste frågan är vad det innebär för organisationen att vara 
miljöcertifierat. Jag tycker att det är viktigt att det inom organisationen fortlöpande förs en 
diskussion kring dessa frågor. Jag ser att det finns en skillnad i sättet att se på 
miljöledningssystemet och vad det ska och används till. Detta bör tydliggöras så att alla har 
samma uppfattning. I en övergripande beskrivning av Tekniska Verkens miljöarbete beskrivs 
syftet med Tekniska Verkens miljöledningssystem, vilken stämmer väl överens med chefernas 
uppfattning.  
 

”Miljöledningssystemets uppgift är att säkerställa att mål sätts och följs upp, att 
nödvändiga rutiner för att säkra miljön finns och att verksamheten sker enligt beslutande 
rutiner.”93  

 
Jag anser att en förklaring till att inte alla anställda vet vilket syftet med 
miljöledningssystemet är och vilken funktion det har är brister i kommunikationen. Som jag 
har konstaterat tidigare är de på Tekniska Verken duktiga på att kommunicera själva 
miljöarbetet, men har delvis missat bitarna med att kommunicera syftet med 
miljöledningssystemet. Jag kan även ana brister i feedbacken gällande vilka resultat som 
miljöledningssystemet för med sig. Enligt Dimbleby och Burton så innebär feedbacken två 
saker.94 Dels är det ett meddelande som skickas som ett svar på ett tidigare skickat 
meddelande. Dels så resulterar detta svar i en reaktion, t.ex. genom en förändring av 
meddelandets innehåll. 
 
Piper et al. menar att det finns två typer av miljökommunikation som ständigt bör finnas inom 
en organisation.95 Dels är det kommunikation kring hur miljöledningssystemet är uppbyggt 
och är tänkt att fungera och dels är det den kommunikation som behövs i händelse av 
avvikelser. På Tekniska Verken är de duktiga på att kommunicera ut miljöarbetet i form av 
miljöpolicy och miljömål medan de missar att kommunicera ut syftet med 
miljöledningssystemet, varför de har ett miljöledningssystem, och hur det är tänkt att det ska 
fungera. Detta gör att en del av de anställda inte helt klart vet varför de har ett 
miljöledningssystem. 
 
Inköparna beskriver att de vid vissa upphandlingar har svårt att bedöma leverantörernas 
miljöarbete och ställer sig frågan om vad ett certifierat miljöledningssystem egentligen säger 
om en organisations miljöarbete. Denna fråga är högst relevant inte minst med tanke på att 
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Ammenberg konstaterar i sin doktorsavhandling att ett certifierat miljöledningssystem inte är 
någon garant för ett bra miljöarbete.96 Ammenberg menar att när företag ställer miljökrav på 
sina leverantörer så frågar de ofta om det har ett certifierat miljöledningssystem eller inte, 
utan att närmare undersöka hur de arbetar med miljöfrågor.97 Detta ser han som olyckligt 
eftersom ett miljöledningssystem inte garanterar en viss miljökvalitet. Han tycker det vore 
bättre om företagen ställde mer detaljerade krav istället. Företag som gör upphandlingar 
tycker jag ska ställa sig frågan om de ska ställa miljökrav på leverantörens miljöarbete eller på 
den produkt som ska upphandlas. Ställs kraven på leverantörens miljöarbete bör de besluta 
vad det är i miljöarbetet som ska bedömas. 

4.4. Miljökommunikation på Tekniska Verken 
I Tekniska Verkens riktlinjer för kommunikation och information förklaras Tekniska Verkens 
syn på kommunikation. 
 

”Kommunikation har inget egenvärde, syftet med kommunikation är att bidra till att 
organisationens övriga mål uppfylls. Den ska skapa förståelse för och tydliggöra vad 
Tekniska Verken och våra produkter står för, tillföra kunskap och öka motivation och 
engagemang bland kunder, medarbetare och andra intressenter.”98

 
Kommunikation beskrivs av miljösamordnarna som konsten att informera, ett samförstånd 
mellan två parter. Bäst sker kommunikation genom dialog, alltså inte en 
envägskommunikation. De menar när de resonerar vidare, att med enbart information är det 
osäkert huruvida den andra parten tar till sig informationen eller ej, utan feedback går det inte 
att stämma av informationen med mottagaren. Säljarna och informatörerna säger att 
kommunikation är ett sätt att både få och ge information, det är det som gör skillnaden mellan 
att informera och att kommunicera, vid kommunikation förväntas någon slags respons. 
Tekniska Verken har i sina riktlinjer för kommunikation och information definierat 
kommunikation som den process som används för att sprida ett budskap/information. 
 
Säljarna och informatörerna beskriver att kommunikation är en förutsättning för att få ut 
miljöarbetet. De menar att Tekniska Verken informerar mycket, men måste bli bättre på att 
kommunicera för att skapa en diskussion kring miljöarbetet. Även cheferna ser 
kommunikationen som viktigt för att framföra ett budskap, utan kommunikation kan de inte 
påverka sin miljöimage, menar de. Miljösamordnarna beskriver att kommunikation är en 
väldigt viktig del i deras miljöarbete. 
 

”Det är väldigt svårt att komma någon vart om man inte har någon kommunikation för 
då kan man ju sitta där som miljösamordnare i sin egna lilla hörna och jobba febrilt men 
får man inte ut det till dem som ändå har yttersta ansvaret då händer ingenting.”99

 
Fokusgruppsdeltagarnas syn på vad som är kommunikation är inte enhetlig, men de diskuterar 
ändå kring samma sak och mening. Tekniska Verkens definition av kommunikation skiljer sig 
från både Jacobsen och Thorsviks samt Burström von Malmborgs definitioner (se kap 3. 
Kommunikation). Jacobsen och Thorsvik ser kommunikation som något mer än enbart 
överföring av information. De menar att vid mottagarens tolkningsprocess tilläggs mer är den 
ursprungliga informationen, t.ex. en reaktion på informationen. Jag anser att om avsändaren är 
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medveten om att mottagaren kan tolka informationen olika beroende på t.ex. tidigare 
erfarenheter så kan missförstånd ofta undvikas. Detta är något som de på Tekniska Verken 
delvis gör idag, men som de skulle kunna bli bättre på. 

4.4.1. Intern miljökommunikation 
”En väl fungerande intern kommunikation skapar motivation, engagemang, underlättar 
samarbete och är dessutom en förutsättning för en effektiv extern kommunikation. Det är 
hur våra kunder bemöts av våra medarbetare som avgör hur de uppfattar koncernen som 
helhet.”100

 
Den miljöpolicy och de miljömål som formuleras inom Tekniska Verken är en del i att 
kommunicera ut det interna miljöarbetets riktning inom koncernen och är också ett måste för 
att de ska lyckas uppfylla miljömålen. Cheferna anser att det är en grundsten att alla 
medarbetare känner till miljömålen. Kommunikationen startar redan vid 
målformuleringsprocessen och den sker både uppifrån och ned och tvärtom, det gör att det är 
lättare att få mål och policy implementerade internt. Personalen får information om 
miljöarbetet bl.a. på avdelningsmöten, via intranätet och vid budgetens fastställande. En 
förstärkt kommunikation sker också varje gång som det är dags för uppföljning av 
miljömålen. 
 
Miljösamordnarna tycker att det lättaste sättet att kommunicera miljömålen och policyn är att 
prata direkt med de anställda, att skicka mail eller papper får inte samma resultat. På så sätt 
blir det är mycket lättare att ta informationen muntligen och då fås eventuella synpunkter och 
kommentarer direkt. 
 
Burström von Malmborg skriver att i och med miljöledningssystem skapas ofta nätverk med 
personer från olika avdelningar av organisationen för att öka förståelsen och 
kommunikationen mellan de olika avdelningarna och för att skapa en förståelse för hur de 
måste samarbeta för att lösa miljöproblem relaterade till organisationens verksamhet.101 På 
Tekniska Verken finns redan flera olika nätverk, t.ex. träffas miljösamordnarna regelbundet. 
Detta anser jag generellt skulle kunna utnyttjas mer, att i olika nätverk mellan de olika 
avdelningarna/affärsområdena diskutera miljöarbetet för att skapa en förståelse och en 
samhörighet kring vilka miljöfrågor de arbetar med och hur de arbetar med detta. För att det 
ska bli så effektivt som möjligt anses jag att det är viktigt att det inte bara är 
miljösamordnarna som diskuterar dessa frågor utan även de som har mer praktisk erfarenhet 
av hur miljöarbetet fungerar. 

4.4.2. Extern miljökommunikation 
Cheferna anser att Tekniska Verken är duktiga på att marknadsföra sig som ett företag som 
arbetar med miljöfrågorna på ett bra sätt, de menar att Tekniska Verken är en viktig del i 
marknadsföringen av Linköpings kommun. Cheferna uttrycker det som att Tekniska Verken 
kanske inte förändrar världen i och med sitt arbete, men genom att de ligger långt framme i 
utvecklingen och tar emot mycket studiebesök så är det många som tar efter deras modeller 
och deras sätt att arbeta. På så sätt sprider sig deras kunskap och de kanske indirekt påverkar 
resten av världen.  
 
Säljarna och informatörerna anser att det är viktigt att de på Tekniska Verken berättar vad de 
gör och att kommunikationssättet anpassas efter mottagaren, t.ex. om det är en företagare 
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eller en privatperson. De menar att de ofta lägger sig på en för hög nivå när de pratar med 
privatpersoner och resultatet blir att de pratar förbi varandra. Detta är något som Tekniska 
Verken har uppmärksammat i sin dokumentation kring hur kommunikation sker på Tekniska 
Verken. 
 

”Informationen ska vara korrekt. För att målgruppen ska ta till sig budskap måste rätt 
information förmedlas till rätt mottagare, vid rätt tillfälle via rätt kanal. Budskapet ska 
vara anpassat efter mottagarens kunskap och intresse så att mottagaren förstår de ord 
och formuleringar som används.”102

 
Säljarna och informatörerna tror också att det är viktigt att det är lätt för olika intressenter att 
kunna nå Tekniska Verken för att ställa frågor. De menar att för en fungerande 
kommunikation så måste det vara lätt att komma i kontakt med Tekniska Verken och det är 
någonting som de hela tiden jobbar på att förbättra. De anser också att torgstånden är viktiga 
för kommunikationen med kunderna. Öppet hus på Gärstadverket är ytterligare ett sätt som 
de använder för att kommunicera med kunderna. 
 

”Vi är väldigt öppna med vad vi sysslar med t.ex. så att man talar om att vi eldar sopor, 
vi gör såhär /…/ att man talar om vad man håller på med. Då kanske man kan få lite 
hjälp och synpunkter och att man är överens. Alla runt omkring oss är ju våra kunder 
och då bör man tala om lite grann. När det gäller miljö är det ju väldigt noga tror jag, 
att man talar om vad man gör. För det är väldigt mycket jobbigare att ta en debatt när 
någonting har gått igång än att man resonerar lite i början.”103

 
Inköparna tycker att det är viktigt att Tekniska Verken går ut och talar om för folk vad de gör 
och varför de gör det, på så sätt skapar de en kommunikation med intressenterna så att de vet 
vad Tekniska Verken håller på med. Cheferna menar att i kommunikationen med kunderna är 
det en konkurrensfördel att Tekniska Verken har ett varumärke som är förknippat med en 
stark miljöprofil. På så sätt anser de att det är en marknadsfördel att bedriva ett aktivt 
miljöarbete. Cheferna anser också att eftersom de öppnar verksamheten och visar upp vad de 
håller på med och samtidigt försöker svara på frågor så undviker de missuppfattningar kring 
deras verksamheter samtidigt som information om dem sprids ut.  
 
I marknadsföringen används inte ISO-certifieringen speciellt mycket, vilket miljösamordnarna 
tycker är underligt, det skulle de kunna göra mer på olika typer av material, menar de. De 
menar att Tekniska Verken skulle kunna ha ISO-logotypen och bredvid en lite text om vad det 
innebär för dem att vara miljöcertifierade och hur de arbetar med miljöfrågor, på olika 
broschyrer och liknande. 
 
Säljarna och informatörerna för en intressant diskussion där de menar att det är viktigt att 
kommunikationssättet och kommunikationsnivån anpassas efter mottagaren, d.v.s. att prata 
med bönder på bönders vis. Detta sätt att resonera stämmer överens med Wibeck et al.s 
resonemang om att ord och meddelanden kan tolkas på olika sätt i olika situationer och 
kontexter (Se kap. 3. Kommunikation).104 Detta anser jag är viktigt att ha i åtanke vid 
kommunikation med externa intressenter och att budskapet och sättet att kommunicera 
anpassas efter mottagaren. Säljarna och informatörerna, inköparna samt cheferna pratar om 
vikten av att kommunicera ut vad de håller på med ute i verksamheten för att undvika 
ryktesspridning. På detta sätt undviker de, vad Jacobsen och Thorsvik beskriver som några av 
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de vanligaste kommunikationsproblemen, nämligen utebliven information och 
missuppfattningar.105 Jag ser det som viktigt att de hela tiden fortsätter med kommunikationen 
externt om deras verksamheter och vilka förändringar de gör. 

4.4.3. Hantering av externa frågor och krav 
Det skiljer sig mellan de olika personerna i grupperna hur mycket externa krav och frågor de 
upplever att Tekniska Verken får, detta märks tydligast i gruppen med miljösamordnare. 
Vissa anser att det är sällan intressenterna ställer krav på deras miljöarbete, medan andra 
menar att de får en hel del krav och frågor från bl.a. engagerade privatpersoner. 
 

”Ja, det kommer ju in en del (krav) om t.ex. fjärrvärmetaxan, svanenmärkning. Det har 
ju kommit upp sådana saker och det får vi ju ta upp när vi gör miljöaspektslistan. Så det 
är ju en del engagerade privatpersoner. Sen börjar de fråga oss också, varför använder 
ni så mycket olja? De är engagerade och vill ha information och ifrågasätter.”106

 
Miljösamordnarna anser även att kunden är den viktigaste intressenten. Inköparna berättar att 
en del företagskunder frågar om miljöarbetet, t.ex. hur fjärrvärmen produceras, eftersom de 
har med det i sina bokslut och årsredovisningar. Tekniska Verken arbetar med 
kundanpassning genom att t.ex. hjälpa olika företag att sluta använda olja i framtiden. 

 
”Alla som ser att det ryker ur en skorsten undrar ju över vad det är som kommer ut 
naturligtvis. För många år sedan var man glad att det rök ur skorstenen för då fick man 
värme kanske eller el, nu vet man att man får det och då vill man veta resten också. Och 
det är ju rätt bra att ha med sig att det som kommer ut inte är speciellt mycket.”107

 
Säljarna och informatörerna menar att de kundkrav som kommer in behandlas olika beroende 
på vad de handlar om och de menar att det finns olika system för hur kundkrav ska föras 
vidare inom organisationen, men inget övergripande system. De menar att de får ha en känsla 
för vilka saker de kan lösa på kammaren och vilka de ska skicka vidare.  
 
De frågor och krav som kommer in från externa intressenter kommer in från många olika håll. 
En del frågor kommer till säljarna, informatörerna och inköparna i deras direktkontakt med 
kunder respektive leverantörer, andra frågor kommer till kundservice. Samtliga grupper tror 
att frågor och krav som ställs oftast får ett svar, så där finns inget problem. Det som jag 
istället ser som ett problem är att i och med att frågorna och kraven inte har någon gemensam 
samlingspunkt har de inte möjlighet att sammanställa vilka frågor och krav som kommer in 
och med vilken frekvens de kommer i till organisationen. Om de sammanställde de frågor och 
krav som kommer in skulle de kunna anpassa den externa kommunikation efter de frågor som 
är mest frekvent ställda. De skulle även på ett lättare sätt se vilka delar av miljöarbetet som 
deras intressenter ser som mest intressanta. Detta skulle även kunna ses som en viktig del i 
den externa kommunikationen då det är viktigt att de får en enhetlig respons från företaget 
som helhet och att intressenterna känner att de kan påverka och förändra i och med 
kommunikationen. Lyhördhet bör vara nyckelord. 
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4.5. Sammanfattade diskussion – hur bibehålls engagemanget för arbetet 
inom ett miljöledningssystem? 
För ett miljöföretag, som Tekniska Verken, som har arbetat med miljöledningssystemet en 
längre tid finns det en risk för att miljöengagemanget inom organisationen svalnar. Jag ser det 
som viktigt att denna risk synliggörs och att de anställda inom organisationen aktivt arbetar 
för att förhindra att engagemanget svalnar. Pedersen och Nielsen menar att detta kan göras 
genom att de inom organisationen synliggör mål, handling och resultat och på så sätt skapar 
motivation för miljöarbetet.108 Utöver de åtgärder som Pedersen och Nielsen beskriver för att 
bibehålla engagemanget så anser jag även att de frågor som jag skrivit samman nedan, med 
inspiration från Ammenberg, med jämna mellanrum bör aktualiseras och diskuteras inom 
organisationen, för att det ska vara klart för alla medarbetare vilket som är syftet med 
miljöledningssystemet och vilken betydelse det har för organisationens miljöarbete.109

 
• Vad är ett miljöledningssystem? Vilket är syftet? Det viktigt att tydliggöra att ett 

miljöledningssystem är ett verktyg för organisationen att strukturera miljöarbetet på och 
att ett miljöledningssystem inte garanterar en viss miljöprestanda. Det är även viktigt att 
tydliggöra vilket som är organisationens syfte med miljöledningssystemet och att 
uppmärksamma att syftet inte är något fast utan kan förändras med tiden. 

 
• Vilken ambitionsnivå har organisationen för miljöledningssystemet? I och med att ett 

miljöledningssystem inte är någon garant för en viss miljöprestanda är det viktig att 
tydliggöra, både internt och externt, vad det innebär för organisationen att vara 
miljöcertifierad och vilken ambition de har för miljöarbetet. Detta är också viktigt att 
kommunicera ut och inte nöja sig med att säga att organisationen är miljöcertifierade. 

 
• Varför har vår organisation ha ett miljöledningssystem? Hur ska det användas och vilken 

roll ska det spela inom vår organisation? Dessa frågor är viktiga att tydliggöra inom 
organisationen så att alla medarbetare har samma uppfattning om varför organisationen 
har ett miljöledningssystem och hur det ska användas. 

 
• Vilken funktion ska miljöledningssystemet ha i det fortsatta miljöarbetet? Vilka resultat 

vill organisationen nå med hjälp av miljöledningssystemet? För att miljöledningssystemet 
även i fortsättningen ska vara till nytta för organisationen är det viktigt att de funderar 
igenom vad organisationen vill med miljöledningssystemet och hur de vill att det ska 
utvecklas för att anpassas till utvecklingen. Detta kan göras genom att organisationen 
arbetar fram en vision för vart de vill med miljöarbetet. 

 
Att med jämna mellanrum diskutera dessa frågor ser jag som viktigt av flera olika 
anledningar. För det första så är det som Pedersen och Nilsen påpekar att även ny personal 
måste för en förståelse för varför miljöarbetet bedrivs inom organisationen. För det andra så är 
det viktigt att dessa frågor ställs för att se om svaret har ändrats, t.ex. så kan syftet med 
miljöledningssystemet ändras i och med nya externa krav. Min uppfattning om att dessa 
frågor bör diskuteras med jämna mellanrum påminner även om Davis tanke om att de inom 
organisationen bör tänka igenom hur miljöledningssystemet även i fortsättningen ska vara till 
nytta för organisationen.110
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För Tekniska Verken så innebär detta att jag tycker att de återigen bör ställa sig de 
ovanstående frågorna inom organisationen för att tydliggöra vilken roll miljöledningssystemet 
ska ha i det fortsatta miljöarbetet. Under en av fokusgrupperna nämndes idén om Tekniska 
Verken som ”det mänskliga företaget”, där både stora och små miljöfrågor ses som lika 
viktiga. Det är lika viktigt att arbeta med att påverka folks attityder som att genomföra 
konkreta miljöåtgärder ute i verksamheterna. Detta skulle kunna vara en vision för hur 
Tekniska Verken skulle kunna utveckla sitt miljöarbete. Det är dock viktigt att tydliggöra vad 
visionen innebär och hur de ska arbeta för att uppnå den. 
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5. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har dragits utifrån resultat och diskussion utifrån uppsatsens tre 

frågeställningar. 
 

Syftet med denna uppsats är att studera hur interna aktörer på ett miljöföretag kan uppleva 
arbetet med ett miljöledningssystem, utifrån tre frågeställningar. Studien har genomförts på 
Tekniska Verken med hjälp av fyra fokusgrupper med personer som arbetar med 
miljöledningssystemet på olika nivåer. Resultatet från fokusgrupperna har sammanställts och 
diskuteras och följande slutsatser har dragits. 
 
Hur uppfattar interna aktörer på ett miljöföretag, så som Tekniska Verken, arbetet med ett 
miljöledningssystem? Vilka skillnader i synsätt finns? 
Miljöföretag, så som Tekniska Verken, har ofta en verksamhet som kan ses på två olika sätt, 
dels som en verksamhet som kan bidra till en bättre miljö och dels som en verksamhet som är 
miljöförstörande, vilket gör det extra viktigt att ha en tydlig och öppen kommunikation. I 
denna studie har det bl.a. framkommit att olika personer inom en verksamhet har olika syn på 
vad ett miljöledningssystem är och vilken betydelse det har för organisationens miljöarbete. 
En förklaring till detta kan vara bristande feedback som har gjort att de anställda inte har sett 
vilka resultat som miljöledningssystemet har fört med sig. En koppling till detta kan göras till 
att miljömålen bryts ned vid respektive affärsområde. På detta sätt blir miljömålen mer 
konkreta och på så sätt lättare att arbeta med. Det är dock viktigt att det detaljerade målen på 
de olika avdelningarna hänger samman med varandra så att de tydliggörs att alla arbetar mot 
samma mål. För att miljömålsarbetet ska fungera är det även viktigt att det sker en ständig 
kommunikation bl.a. gällande vilka resultat som uppnåtts. 
 
Hur uppfattar interna aktörer på ett miljöföretag, så som Tekniska Verken, 
miljökommunikationen? 
På Tekniska Verken ses kommunikation framförallt som ett sätt att överföra ett budskap och 
på så sätt tas inte hänsyn till t.ex. hur mottagaren tolkar budskapet beroende på erfarenhet. 
Samtidigt så är de på Tekniska Verken medvetna om att kommunikationssättet måste 
anpassas efter mottagaren, detta är något som de skulle kunna arbeta mer med. Genom att en 
organisation bedriver en öppen extern kommunikation, så som Tekniska Verken gör, kring 
sina verksamheter kan de på så sätt minska risken för att missförstånd kring verksamheterna 
uppstår. Ett sätt att utveckla miljöarbetet skulle vara att vara mer lyhörd gentemot 
intressenterna och de frågor som de ställer till organisationen, för att tydliggöra deras 
miljöinriktning. Finns det ingen samordning av de frågor som kommer in innebär det att 
organisationen går miste om viktig information kring hur olika externa intressenter uppfattar 
verksamheten. En sammanställning av frågorna skulle bl.a. kunna användas för att ta reda på 
vilka frågor som intressenterna ser som mest viktiga. 
 
Hur kan en organisation arbeta för att bibehålla engagemanget för miljöarbetet inom sitt 
miljöledningssystem? 
Ett miljöföretag som Tekniska Verken, som arbetat med miljöfrågor en längre tid och som 
tycker att de bedriver ett bra miljöarbete bör vara observanta så att inte intresset för 
miljöfrågorna sjunker i och med att miljöfrågorna ses som ”redan är fixade”. I denna studie 
har vikten av att tydliggöra vad ett miljöledningssystem är och vilket syfte det har 
framkommit. Miljöledningssystem är ett verktyg för att bedriva ett miljöarbete och inte någon 
miljömärkning. Detta bör hållas i åtanke t.ex. gällande de krav som ställs i samband med 
upphandlingar. Det är även viktigt att tydliggöra vilken inriktning och ambition som det är 

 27



tänkt att det framtida miljöarbetet ska ha så att det är klart för samtliga medarbetare hur 
organisationen ska arbeta med miljöfrågorna. Tydliggörs ambitionsnivån för 
miljöledningssystemet och vilka frågor som det ska fokuseras på så minskar risken att de stora 
(och hårda) miljöaspekterna hamnar mer i fokus p.g.a. att de är en naturlig del i miljöarbetet i 
och med att de i, detta fall, är tillståndspliktiga. Detta kan föra med sig att de mindre (mjuka) 
aspekterna hamnar i skymundan. 
 
Detta gör att jag ser det som viktigt att organisationen ställer sig frågor kring varför de är 
miljöcertifierade, vilket syftet är, vilken funktion det ska ha inom organisationen, vilken 
ambitionsnivå (vision) som miljöarbetet inom organisationen ska ha samt vilka resultat som är 
önskvärda. 

 

6. ERFARENHETER OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
Här presenteras mina erfarenheter samt några idéer till fortsatta studier. 

 
Jag har fått med mig flera olika typer av erfarenheter i och med att jag skrivit denna uppsats, 
inte minst har jag fått inblick i hur ett stort företag kan bedriva till ett miljöarbete. Extra roligt 
har det varit eftersom Tekniska Verken har lyckats med sitt miljöarbete. En intressant 
observation angående litteraturen är att mycket av det som finns skrivit kring 
miljöledningssystem handlar om implementeringsfasen och ofta på små- eller medelstora 
företag och att det finns begränsat med information om de problem som kan uppkomma några 
år efter implementeringen. Här skulle jag gärna se att det skrevs mer om dessa problem 
eftersom att fler och fler organisationer nu varit certifierade en längre tid. Min förhoppning är 
att denna uppsats ska vara till ett stöd för dessa organisationer. 
 
Ett uppslag på vidare studier som framkommit under studiens gång är frågan om det skiljer 
sig mellan hur ett miljöföretag arbetar med sitt miljöledningssystem gentemot ett s.k. 
traditionellt företag. 
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8. BILAGA 

8.1. Bilaga 1: Frågeguide 
Namn, arbetsuppgift samt beskriv Tekniska Verkens miljöarbete med 3 ord. 
 
Introduktionsfrågor  
• Hur ser ni på Tekniska Verkens miljöarbete? Miljöledningssystemet? 
• Vad är ett miljöföretag? (ställ frågan om det kommer upp) 
 
Hur bidrar kommunikation till uppfyllelsen av Tekniska Verkens miljöpolicy och 
miljömål? Hur sker denna kommunikation lämpligast?  
• Vad anser ni att kommunikation är? Inom ett miljöarbete? Är det viktigt med en 

fungerande kommunikation? Varför? 
• Hur viktiga är miljömålen i miljöarbetet? Vilken del i arbetet har de? 
• Skulle kommunikationen kring miljöarbetet göras tydligare? Hur? 
 
Hur tror ni att Tekniska Verkens olika intressenter uppfattar miljöledningssystemet? 
Vilka skillnader i synsätt finns? 
• Ses miljöfrågor som viktiga av de anställda? varför/varför inte? 
• Anser ni att det bedrivs ett aktivt miljöarbete på Tekniska Verken? Varför? 
• Varför anser Tekniska Verken att det är viktigt att arbeta med miljöfrågor? Är det viktigt? 
• Vilka krav och åsikter har kunderna och leverantörerna på företagets miljöarbete? Hur tror 

ni att Tekniska Verkens miljöarbete uppfattas? 
 
Bidrar kommunikationen inom miljöledningssystemet till att göra Tekniska Verkens 
miljöimage tydligare? Hur? 
• Vilka är Tekniska Verkens viktigaste intressenter? 
• Vilken är Tekniska Verkens miljöimage? Hur uppfattas den av externa intressenter? Hur 

kan göras tydligare?  
 
Avslutande fråga 
• Vilken roll tror ni att ett bra miljöarbete och en bra miljöimage kommer att spela för 

framtidens företag? 
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