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1. INLEDNING 

Utvecklingen inom miljöområdet påverkar i stort sett all verksamhet inom en 
mångfald av branscher på något sätt. Med ökade miljökrav på organisationer, bland 
annat genom kundkrav och fler och tydligare krav från myndigheter främst genom 
lagstiftning, har organisationers behov av att hantera miljöfrågor på ett strukturerat 
sätt ökat (Rivera-Camino, 2001; Terrvik, 2001; Moxen & Strachan, 2000). En 
organisations möjligheter att arbeta proaktivt; att vara förekommande i strategiska 
situationer, är en eftersträvansvärd inriktning (IVA, 1995). Detta innebär att en 
organisations förmåga att lära sig, dess möjligheter att förvalta och skapa nya idéer, 
är viktig och nödvändig och hamnar i rampljuset inte minst när det handlar om 
införandet av ett nytt ledningssystem (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att införa ett 
miljöledningssystem är ett proaktivt beteende i sig (Herreborg Jørgensen, 2000) och 
det är intressant att se hur ett sådant initiativ kan hanteras inom nya, mer eller mindre 
outforskade, verksamhetsområden. 
 
Denna studies problemområde ligger i hur en organisation, med hjälp av ett 
miljöledningssystem, kan vara lärande i den bemärkelsen att en planerad förändring 
kan genomföras och bli till en förhållandevis permanent ändring. Detta samtidigt 
som arbetet med ett miljöledningssystem ska vara dynamiskt och innovativt (jfr 
Herreborg Jørgensen, 2000; Hatch, 2002:405). En hel del forskning sker med 
utgångspunkt i organisationers arbete med miljöledningssystem där branscher med 
olika förutsättningar studeras, detta utvecklas i stycket om forskning som ringar in 
problemområdet nedan. För att illustrera ovanstående resonemang tar studien 
avstamp i försäkringsbranschen och närmare bestämt i en implementeringsprocess av 
ett miljöledningssystem. Området för denna studie har i mångt och mycket en relativt 
kort historia. Det kan nämnas att standarder om miljöledningssystem har vuxit fram 
under 1980 och 90-talen och till en början var de avsedda för att användas i 
tillverkande industrier. Standarden SS-EN ISO 14001 från 1996 är utformad för att 
passa alla typer av organisationer och ett revideringsarbete pågår för att göra 
standarden ännu tydligare (SIS, 2002:19). 
 
Försäkringsbranschen är en bransch med kort tradition när det gäller strukturerat 
arbete för minskad miljöpåverkan, men det har funnits en lång tradition med 
verksamhet som implicit bidragit till minskad miljöbelastning. Branschen är inget 
undantag från de ökade miljökraven och har därför på senare år dragit till sig 
uppmärksamhet från olika håll. Det är därför av speciellt intresse att bidra med mer 
underlag för ökad insikt i hur en verksamhet med kort tradition av miljöarbete 
hanterar ett strukturerat miljöarbete. I ett miljöledningssystems natur (se SIS, 2002:6) 
finns krav på ständiga förbättringar inbakade, för att klara dessa krav krävs det 
förutom en stark ledning att organisationen är ”lärande”. En organisations förmåga 
att ta till sig idéer, genomdriva förändring och anpassa sig till föränderliga villkor 
låter kanske som en självklarhet för många. I vissa fall är det kanske så, men det 
finns även svårare passager, bland annat eftersläpande lagstiftning och svårare 
riskbedömning förknippat med en mer komplex utveckling (Lingvide, 2003-04-24; 
Salt, 2000). ”Det stora intresset för ’den lärande organisationen’ och för 
’organisatoriskt lärande’ avspeglar vår tids ökade behov av att kunna förhålla sig till 
ständiga och oförutsägbara förändringar i omvärlden” (Haslebo & Nielsen, 1998:27). 
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Att studera en organisations förmåga eller oförmåga att lära sig är därför ett område 
av intresse och vilket denna studie har tagit fasta på. 

1.2 Syfte och ambitioner 
Uppsatsens syfte är att beskriva en miljörelaterad lärandeprocess och hur detta kan 
yttra sig i en organisations miljöarbete. Det är i detta fall förknippat med införandet 
av ett miljöledningssystem vid en organisation i försäkringsbranschen. Särskilt 
intressant är hur ett strukturerat miljöarbete implementeras och hanteras i en 
organisation som tidigare inte har varit huvudmålgruppen för ett sådant verktyg. 
Ambitionen är att utifrån analysen av det miljörelaterade lärandet kunna dra 
slutsatser om lärandeprocessen och hur detta yttrar sig i organisationen. 
 
För att uppfylla syftet har studien tagit avstamp i följande frågeställning: Hur ser den 
miljörelaterade lärandeprocessen ut vid införandet av ett miljöledningssystem och 
hur yttrar sig detta i miljöarbetet? Vid sidan av forskningsfrågan har fem frågor 
ställts med syfte att underbygga och komplettera denna. Dessa är: (1) På vilket sätt 
implementerar ett försäkringsbolag ett miljöledningssystem i dess organisation? (2) 
Hur har uppbyggnaden av miljöledningssystemet erfarits? (3) Hur fungerar 
miljöarbetet i och med införandet av ett miljöledningssystem? (4) På vilket sätt 
hanteras sådant som uppfattas som problem? Och slutligen, (5) Hur ser den framtida 
bilden ut av ett kontinuerligt miljöledningsarbete? 

1.3 Forskning som ringar in problemområdet 
Åtskillig forskning bedrivs på senare år inom området och dessa forskningsresultat 
indikerar på ett behov av vidare forskning. Nedan följer ett urval av relevant 
forskning på området som rör denna studie: Minoli & Bell (2003; 2002a; 2002b) 
forskar om försäkringsbranschens möjligheter att med hjälp av försäkringar och 
miljöledningssystem vara en aktör som kan vara med att förebygga att föroreningar 
uppstår. Zutshi & Sohal (2003) sätter betydelsen av personers eller 
intressentgruppers; eng. stakeholders, roll i fokus i en organisations införandeprocess 
av ett miljöledningssystem. Burström von Malmborg (2002) pekar på den ökande 
användningen av miljöledningssystem inom olika typer av organisationer, vilket 
väcker frågor kring vilka användningsområden verktyget har. Det är viktigt att 
fokusera på målsättningen med verktyget, inte på verktygets formella struktur. 
Emilsson & Hjelm (2002) undersöker varför svenska kommuner inför 
miljöledningssystem och hur detta ter sig i deras miljöarbete. De påpekar 
problematiken med att införandet av ett miljöledningssystem tender att bli ett projekt 
istället för en kontinuerlig process. Lundgren & Catasús (2000) visar på en 
tjänsteproducerande organisations potential att arbeta miljövänligt. Vidare visar de 
på områden där arbete har skett och andra områden där arbete kvarstår. Schaefer & 
Harvey (2000) studerar organisatoriskt lärande knutet till miljöarbete och hur en 
organisation förvärvar och sprider vidare information, internt och externt. 
Gemensamt för ovan nämnd forskning är att det handlar om organisationer och 
miljöledningsarbete på något vis. Problematiken som forskningen påvisar är till viss 
del förknippad med organisatoriskt lärande och det är på det området som denna 
uppsats är tänkt att bidra med empiriska resultat. 
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2. TEORI 

I teoridelen återfinns en redogörelse för studiens teoretiska ram. Syftet är att beskriva 
det teoretiska synsätt som utgör förutsättningarna för denna studie. Inledningsvis 
beskrivs studiens omfattning och definitioner klargörs, vilket följs av en beskrivning 
av organisationsteorin. Detta fördjupas i redogörelsen för lärande i organisation; 
individuellt-, organisatoriskt-, enkelkrets- och dubbelkretslärande, samt 
organisationsförändring och idéspridning. 

2.1 Bakgrund och omfattning 
I denna studie antas att en organisations förutsättningar är föränderliga. 
Organisationen befinner sig i en situation där delar av morgondagens spelregler 
skiljer sig från gårdagens. Ett proaktivt arbetssätt och en väl utvecklad 
anpassningsförmåga hjälper organisationen att sätta upp sina egna spelregler. Om 
detta förvaltas väl kan organisationen minska riskerna för att utsättas för oförutsedda 
händelser, inte minst genom att föregå krav från lagstiftning. 
 
Att studera en organisation innebär närkontakt med ett antal områden. För 
enkelhetens skull ligger en femcirkelmodell enligt Hatch (2002) till grund för att 
tydliggöra dessa områden. Femcirkelmodellen utgörs dels av fyra mindre cirklar som 
går in i varandra och samverkar, dessa är: Kultur – något organisationsgemensamt 
som påverkar det man gör. Fysisk struktur – organisationens geografi, layout samt 
design och inredning. Teknologi – aktiviteter, processer och kunskap som producerar 
tjänsten. Social struktur – relationen mellan delar av en organiserad helhet. Dessa 
fyra cirklar är inneslutna i en femte cirkel som utgör organisationens omgivning; 
omvärld – påverkar verksamheten via begränsningar och krav. Utifrån denna 
komplexa bild är studien begränsad till följande nyckelbegrepp, dessa är hämtade 
från Hatch (2002: kap.12) och sätts i sitt sammanhang i avsnittet om 
organisationsteorin och dess underrubriker: 
 

• Planerad förändring 
• Upptining – förändring – nedfrysning 
• Lärande organisation 
• Enkel- och dubbelkretslärande 

 
I denna studie undersöks miljörelaterat lärande vilket studerats genom att fokus läggs 
på den arbetsgrupp för miljöarbetet som ledningen tillsatt, benämnd miljögruppen. 
Då avses det lärande och dess relaterade processer; idéspridning och feedback, som 
har förekommit och förekommer i och med införandet av ett miljöledningssystem. 
Lärandet anses, i denna studie, vara miljörelaterat om det uppfyller något eller några 
av följande fyra kriterier: (i) Har direkt koppling till organisationens miljögrupp, (ii) 
Kan anses vara en effekt av miljöledningsarbetet, (iii) Har koppling till fastställda 
rutiner i miljöledningssystemet, (iv) Kan härledas till ett resultat med anledning av 
påverkan från omvärlden, d.v.s. kunder och andra intressentgrupper. Det 
miljörelaterade lärandet kan på organisationsnivå handla om hur bolaget anammar 
den planerade förändringen och utifrån det utarbetar nya tillvägagångssätt för att 
uppfylla fastställda mål med miljöarbetet. Lärande på individnivå kan handla om hur 
den enskilde medarbetaren, i den dagliga verksamhetsutövningen, utformar sitt 
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tillvägagångssätt för att direkt eller indirekt utveckla organisationens verksamhet i 
linje med fastställda miljömål. Både på organisations- och individnivå kan enkel- och 
dubbelkretslärande förekomma. Individuellt- och organisatoriskt lärande samt enkel- 
och dubbelkretslärande behandlas ytterligare nedan under respektive rubrik.   

2.2 Organisationsteorin 
Detta teorifält är mycket omfattande och studien utgår ifrån de fyra nyckelbegrepp 
som nämns ovan. I huvudsak från: Hatch (2002) om förändring och lärande i 
organisationer, detta är främst kopplat till de två första punkterna redovisade ovan. 
Jacobsen & Thorsvik (1998) och Johansson (2002) om idéspridning, lärande och 
organisationsförändring, främst kopplat till den tredje punkten som ovan. Argyris 
(1996; 1999) och Jacobsen & Thorsvik (1998) om organisatoriskt lärande vilket är 
kopplat till den fjärde och sista punkten som ovan. 
 
Planerad förändring – i det här fallet införandet av ett miljöledningssystem – är en 
förändring som igångsatts av en individ eller grupp med auktoritet; VD, 
ledningsgrupp eller en utomstående konsult, och som avsiktligt införs i en 
organisation (Hatch, 2002:384; Burström von Malmborg, 2002). Denna studie är 
begränsat till miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:1996. Ett 
miljöledningssystem är ”den del av det övergripande ledningssystem som omfattar 
organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att 
utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn” (SIS, 2002:30). En 
förändring antas genomgå tre faser: under upptiningsfasen måste behov av 
förändring uppdagas. I förändringsfasen sker förändringen med tillhörande 
organisatorisk process, vilket kan innefatta alla de fyra mindre cirklar som nämndes 
ovan. När önskad förändring är åstadkommen är det tänkt att den strategin skall 
frysas ned och gälla tills en ny förändringsprocess är nödvändig (Bruzelius & 
Skärvad, 2000; Burström von Malmborg, 2002). 

2.2.1 Strukturens betydelse för lärande 
Organisationsstruktur i formell bemärkelse innefattar arbetsfördelning och 
specialisering. Den påverkar inom vilket område medarbetarna söker efter nya 
lösningar på problem. Strukturen definierar vilka problem som är relevanta att jobba 
med och den påverkar i hög grad vilken information som medarbetaren söker och 
vilken information som denne exponeras för. Strukturen kan innefatta normer och 
regler som gör att vissa beteenden hindras och den planerade förändringen uteblir. 
Detta trots att medarbetaren har uppfattat att ett problem är relevant att lösa i andra 
situationer (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

2.2.2 Kulturens betydelse för lärande 
Organisationskulturen utgörs av ”mekanismer” och ”samband” som påverkar 
handlande i olika situationer (Jacobsen & Thorsvik, 1998:350). Sådana mekanismer 
och samband kan sammanfattas som gruppnormer, vilka kan vara starkt bundna till 
en avdelning och dess verksamhet, ju starkare etablerat ett handlande är desto mer tas 
det för självklart (Johansson 2002:51). Då gruppnormerna är starka och de utsätts för 
påverkan genom exempelvis ett förändringsförslag så kan det mötas av ett stort 
motstånd, vilket kan leda till kontraproduktivitet (Morgan, 1997: kap. 5). Det är inom 
detta område som individers och organisationers möjligheter till avlärning har stor 
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betydelse. Kortfattat innebär avlärning att överge gamla handlingssätt i syfte att öka 
möjligheten till inlärning av nya handlingssätt (Jacobsen & Thorsvik, 1998:353). 

2.2.3 Omvärldens betydelse för lärande 
Organisationen är beroende av omvärlden, den bidrar främst till att utgöra och skapa 
föränderliga förutsättningar som organisationen måste förhålla sig till (Larsson, 
2001:83; Dalin, 1997:31). Betydelsen för lärandet grundar sig i stor utsträckning på 
att det föreligger ett samband mellan något man gör och reaktioner i omvärlden. Det 
finns visserligen en rad komplexa resultatkedjor som kan vara svåra att upptäcka vid 
en utvärdering. Omvärldens krav kan heller inte betraktas som stabila (Johansson, 
2002:130). Om man tar sin utgångspunkt i att omvärlden i stor utsträckning består av 
normer och värderingar kompliceras bilden ytterligare (Jacobsen & Thorsvik, 
1998:193). Detta medför svårigheter att kunna dra paralleller mellan åtgärder och 
specifika effekter i omvärlden. Det blir då svårt för organisationen och dess 
medarbetare att kunna dra några erfarenheter och därmed lära sig något av 
situationen (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

2.2.4 Individuellt och organisatoriskt lärande 
För att de faser, som nämns ovan i avsnittet organisationsteorin, skall bli bestående 
krävs en lärande organisation. Lärande är att uppfatta; tankesätt, eng. thinking, ha 
kunskap; veta, känna till, eng. knowing, och minnas; eng. remembering (Argyris 
1996:8, egen översättning). Det antas här att förmågan att ta till sig och lära sig är 
begränsad (Jacobsen & Thorsvik, 1998:345). En vanlig uppdelning är att man ser på 
lärande ”på två nivåer: individuellt och organisatoriskt, där det individuella lärandet 
vanligtvis föregår det organisatoriska” (Dobers, 1998:95). Lärandet på individuell 
nivå är enligt Jacobsen & Thorsvik (1998:340) beroende av fyra punkter. (1) Lärande 
innebär en process där förändring av beteenden är ett centralt inslag. (2) Lärande 
består av två komponenter, en som bygger på kunskap och en som bygger på 
handling. (3) Resultatet av förändringen måste vara relativt permanent. Och slutligen, 
(4) Lärandet sker på grundval av erfarenhet. Individuellt lärande förutsätter att det 
finns ett samband mellan vår kunskap och vårt beteende (Jacobsen & Thorsvik, 
1998:340). Organisationer lär genom individer vilka handlar i organisationens syfte 
(Argyris, 1999:157) 
 
Om man ser krasst på lärande i organisationer så ”är det människor som lär sig, inte 
organisationer” (Argyris, 1994:8). Men det finns även ett organisatoriskt lärande och 
det uppstår ”när individuellt lärande hos många organisationsmedlemmar integrerar 
med varandra och där det individuella lärandet leder till nya gemensamma kunskaper 
inom organisationen” (Haslebo & Nielsen, 1998:30). Det organisatoriska lärandet är 
en mer komplex process än det individuella lärandet (Argyris, 1999). 

2.2.5 Enkel- och dubbelkretslärande 
Enkelkretslärande innebär att man utifrån ett fel eller misstag ändrar sitt handlande 
för att undgå att göra om felet. Argyris (1996:20) använder följande definition: ”By 
single-loop learning we mean instrumental learning that changes strategies of action 
or assumptions underlying strategies in ways that leave the values of a theory of 
action unchanged”. Dubbelkretslärande innebär att man utifrån ett fel eller misstag 
ändrar sina styrande värderingar för att undgå nya fel. Argyris (1996:20) använder 
följande definition: “By double-loop learning we mean learning that results in a 
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change in the values of theory-in-use, as well as in its strategies and assumptions”. 
Dessa två former redovisas översiktligt i figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fritt efter Argyris (1999:68) beskrivning av skillnaden mellan enkelkretslärande och 
dubbelkretslärande. Lärandeprocessen följer i huvudsak pilarnas riktning. Båda typerna av lärande kan 
förekomma i varierande omfattning. 
 
Enkelkretslärande kan vara förknippat med rutinuppdrag som ofta upprepas – det 
underlättar att få det dagliga arbetet utfört och det är inte av avgörande betydelse att 
förändra bakomliggande värderingar. Dubbelkretslärande är mer relevant att 
eftersträva när det handlar om komplexa, mer oförutsägbara frågor – det underlättar 
och hjälper organisationen framåt och ser till att den kan anpassa sig inför framtida 
behov (Argyris, 1999:69). Enkelkretslärande innebär förändrat beteende på något sätt 
men de styrande värderingarna finns kvar vilket kan leda till att samma misstag görs 
om igen (Argyris, 1994:218). Dubbelkretslärande bygger på två förutsättningar. För 
det första måste processen initieras på hög nivå i organisationen. För det andra måste 
det starta på individnivå och sedan spridas till organisationsnivå (Argyris, 1994:35). 

2.2.6 Organisationsförändring och idéspridning 
Organisationsförändring och idéspridning har en tydlig sammankoppling då idéer 
ofta kräver förändring av något slag. Det förutsätts att anammandet och 
implementeringen av en idé, inom eller mellan organisationer, inte kan bli densamma 
överallt (Johansson, 2002:111). Spridningen av en idé, i det här fallet införandet av 
ett miljöledningssystem, sker inte automatiskt utan implementeringen påverkas av de 
faktorer som nämnts ovan: kultur, struktur, teknologi och omvärld (jfr Johansson, 
2002:102). Det antas även att organisationer har en begränsad förmåga att anamma 
idéer – det har betydelse om flera liknande idéer införs eller skall införas (Johansson, 
2002:114). 
 
Det finns delar av ett miljöledningssystems utformning som inte full ut är anpassat 
för vissa organisationstyper (Emilsson & Hjelm, 2002:447). Enligt svensk standard 
(SIS, 2002:8) framhålls ledningens ansvar att ”engagera, stimulera, skapa effektiva 
processer, fördela resurser och ständigt förbättra avseende miljöledning på samma 
sätt som avseende alla andra perspektiv som är fundamentala för verksamhetens 
affärer/uppdrag” i linje med detta intas ett ledningsperspektiv i denna studie i den 
bemärkelsen att ”det är ledningen, på olika nivåer i en organisation, som har ansvaret 
för att utforma organisationen så att den är effektiv, kreativ, flexibel och 
förändringskapabel och når sina mål” (Bruzelius & Skärvad, 2000:21). Resultatet av 
tolkning och översättning är i hög grad beroende av idéns innehåll. Det är i hög grad 
beroende på antagandet om att det sker en social interaktion mellan individer, där 

 
 
 
 

Enkelkretslärande  
(ändra handlande) 

 
Dubbelkretslärande  

(ändra styrande värderingar) 

Bruksteori/styrande 
värderingar 

Fel/misstag Handlande
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tolkning och översättning genom en aktiv insats innebär en kontinuerlig förvandling 
av idén (Johansson, 2002:103). 

3. METOD 

Syftet med metoddelen är att beskriva och motivera tillvägagångssättet i denna 
uppsats. Inledningsvis ges en bakgrund till uppbyggnaden av studien, vidare beskrivs 
studieobjektet; som utgör fallstudien, därefter redovisas det för de olika 
datainsamlingstekniker som fallstudien är uppbyggd av. De beskrivs i följande 
ordning: intervju, dokumentstudie och deltagande observation, dessutom motiveras 
det varför teknikerna valts. Avslutningsvis redovisas ett teoretiskt perspektiv på 
metoden som använts. 

3.1 Bakgrund 
För att illustrera användandet av miljöledningssystem i försäkringsbranschen har en 
fallstudie genomförts på Östgöta Brandstodsbolag. Genom samtal med 
miljösamordnaren på Östgöta Brandstodsbolag lades grunden till denna studie. 
Konstruktionen har sedan successivt utvecklats och ramarna för fallstudien har 
utarbetats med utgångspunkt i organisationens miljöarbete. Miljöledningssystemet 
och därtill relevant dokumentation samt medarbetare som är direkt knutna till arbetet 
omfattas. Det är organisationens miljögrupp som har varit i huvudfokus, framförallt i 
intervjumomentet. Den valdes för att miljögruppen och dess medlemmar framstår 
som nyckelpersoner i organisationens miljöarbete. Fallstudien har använts för att 
studera organisatoriskt lärande och hur detta yttrat sig i organisationen. I denna 
studie är det huvudfokus på miljörelaterat lärande. 

3.2 Fallstudie 
Genom att studera införandet av ett avgränsat ledningssystem i en specifik 
organisation kan vi knyta ett visst beteende till en viss verksamhet. Att studera en 
organisation och dess ledning med hjälp av metoden fallstudie är vanligt 
förekommande (Yin, 1994:1). Metoden har en tydlig fördel när det handlar om frågor 
av typen ”hur” och ”varför” kopplat till nutida skeenden, vilka forskaren har liten 
eller ingen kontroll över (Yin, 1994:9). Enligt Terrvik (2001:30) finns det mångfald 
av definitioner på metoden fallstudie, vilka inte närmare berörs här. I denna uppsats 
ses fallstudien som ett hjälpmedel vars syfte är att, via teorin, ge en 
verklighetsförankrad bild i linje med studiens huvudsyfte. Det är en så kallad 
”Single-case study” som genomförs vilket kan användas för att bekräfta, utmana eller 
utvidga teoretiska påståenden, där man med fördel tittar närmare på vissa enheter 
inom organisationen (Yin, 1994:38). I fallstudien har tre tekniker för datainsamling 
använts: (1) Intervjuer, (2) Dokumentstudier samt (3) Deltagande observation. De 
beskrivs vidare nedan, men först beskrivs studieobjektet. 

3.2.1 Studieobjektet 
Östgöta Brandstodsbolag är ett kundägt försäkringsbolag i Östergötland med 
huvudkontor i Linköping och lokalkontor i Norrköping, Motala, Mjölby och Kisa. 
Bolaget ingår i Länsförsäkringsgruppen, vilken utgörs av 24 fristående 
försäkringsbolag utspridda över hela Sverige. De tillsammans äger Länsförsäkringar 
AB (LFAB) med dotterbolaget, som skall fungera som en resurs bland annat i fråga 



MILJÖLEDNING OCH ORGANISATORISKT LÄRANDE VID ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG 

 8

om utbildning och produktutveckling. Vidare finns ett centralt Miljöråd som har till 
uppgift att samordna Länsförsäkringsgruppens miljöarbete, företräda gruppen i 
externa miljösammanhang samt ge länsförsäkringsbolagen service i miljöfrågor 
(Länsförsäkringar, 2003). Miljöarbetet inleddes på Östgöta Brandstodsbolag i augusti 
2001. En projektgrupp skapades i syfte att leda miljöarbetet fram till och med 
certifiering. Därefter ska en miljögrupp ansvara för det fortskridande miljöarbetet 
inom organisationen. Sedan februari 2003 har projektgruppen och den tillträdande 
miljögruppen haft gemensamma möten, i och med det skapas en successiv övergång 
för miljögruppen. Organisationsschema för Östgöta Brandstodsbolag återfinns i figur 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Organisationsschema för Östgöta Brandstodsbolag AB. Respektive avdelning är 
representerad i miljögruppen. Förutom representanterna från varje avdelning har även de två största 
lokalkontoren representanter (Östgöta Brandstodsbolag, 2003). 

3.2.2 Intervju 
Studiens empiriska material är till stora delar hämtat från intervjuer. Momentet 
omfattar tio djupintervjuer och en telefonintervju. Djupintervjuerna är genomförda 
med medarbetare på Östgöta Brandstodsbolag. Telefonintervjun är genomförd med 
miljösamordnaren på LFAB. Huvuddelen av respondenterna ingår i Östgöta 
Brandstodsbolags miljögrupp (R1-R9) vilka redogörs för i tabell 1 nedan. 
Intervjuerna utfördes på huvudkontor i Linköping bortsett från två intervjuer; en 
intervju genomfördes på lokalkontoret i Norrköping (R3) och en intervju 
genomfördes via telefon (R11). Intervjupersonerna på Östgöta Brandstodsbolag 
valdes ut i samråd med miljösamordnaren på bolaget. Genom diskussion med 
handledare på universitetet bestämdes omfattningen av intervjumomentet. Ett viktigt 
kriterium i urvalet av respondenter var att hitta en knutpunkt, en central del i 
organisationen där olika aspekter, rörande miljöfrågor, är tänkta att sammanlänkas. 
Ett sådant arbete sker i bolaget på respektive avdelning där det, en gång per år, 
utarbetas en affärsplan, i vilken olika faktorer ska beaktas. Detta kan vara faktorer så 
som ekonomi, arbetsmiljö, kompetenshöjning och miljö etc. Intervjun med 
representanten från LFAB genomfördes i syfte att få en bild av hur miljöarbetet 
inledningsvis introducerades i Länsförsäkringsgruppen. 

 

Marknadschef Sak

Fastighet och 
kontorsservice

Ekonomi/ 
Personal 

Bank/ 
Sparmarknads chef 

VD

Finanschef Skadechef Marknadschef Liv

Miljögruppen 
9 personer 



MILJÖLEDNING OCH ORGANISATORISKT LÄRANDE VID ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG 

 9

Tabell 1. Respondenterna som intervjuats är nedan angivna som R1-R11. De är representanter i 
miljögruppen för respektive avdelning. Detta gäller med följande modifikation: R7 är representant för 
två avdelningar; Ekonomi och Finans. R10 deltar ej i miljögruppen och R11 tillhör inte Östgöta 
Brandstodsbolag. 
Respondent Avdelning 
R1 Sakmarknad 
R2 Skadeavdelningen 
R3 Fastighet och kontorsservice, Lokalkontor; Norrköping 
R4 Fastighet och kontorsservice, Lokalkontor; Motala och 

Mjölby 
R5 Livmarknad 
R6 Bank 
R7 Ekonomi och Finans 
R8 Fastighet och kontorsservice 
R9 Ledningens representant och Miljösamordnare 
R10 Internrevision 
R11 Miljösamordnare LFAB, Stockholm 
 
Intervjuerna som genomförts i denna studie är kvalitativa intervjuer (Svensson & 
Starrin, 1996:52), i huvudsak så kallade djupintervjuer. Med djupintervju menas en 
kvalitativ intervju som har behandlat ett antal frågor på ett djupgående sätt. I studien 
har intervjun varit styrd såtillvida att det funnits fasta frågor, men med öppna svar. 
Under intervjuerna fördes minnesanteckningar och efter renskrivning sändes dessa 
till den intervjuade; respondenten, som fick möjlighet att kontrollera och 
kommentera anteckningarna, endast mindre kommentarer framfördes. Eftersom 
syftet var att ”fånga” vad respondenten sade, inte hur den sade det så har 
tillvägagångssättet att spela in och transkribera intervjuerna valts bort. Inför varje 
intervjutillfälle framarbetades en intervjumall som visades för respondenten i 
samband med intervjuns genomförande. Se bilaga 1 för en generell intervjumall. 
Denna inkluderade en beskrivning av förutsättningarna för intervjun samt en 
övergripande redogörelse för de frågeområden som intervjun skulle behandla och hur 
svaren skulle användas. Frågorna berörde olika aspekter rörande den miljörelaterade 
lärandeprocessen vid Östgöta Brandstodsbolag och varje intervju pågick under 40-60 
minuter. De specificerade frågorna har inte varit statiska utan har till viss del 
anpassats till respektive intervjuperson. Inför varje intervju anpassades frågorna med 
anledning av respondentens plats i organisationen. Under intervjun påverkades 
frågornas utformning till viss del av svaren på tidigare frågor och vissa spontana 
underfrågor ställdes. Det är med koppling till följande punkter, (i-iv), som 
intervjufrågorna har utarbetats. Det är samma punkter som i avsnittet omfattning och 
definitioner definierade begreppet ”miljörelaterat”. (i) Har direkt koppling till 
organisationens miljögrupp, (ii) Kan anses vara en effekt av miljöledningsarbetet, 
(iii) Har koppling till fastställda rutiner i miljöledningssystemet, (iv) Kan härledas till 
ett resultat med anledning av påverkan från omvärlden, d.v.s. kunder och andra 
intressentgrupper. 
 
Det finns ett antal möjligheter och begränsningar med intervjumomentet. 
Inledningsvis kan några möjligheter presenteras. (1) Respondenterna är utsedda 
representanter från respektive avdelning, detta bidrar till att urvalet i viss 
utsträckning representerar organisationen. (2) Att utgå från en nätverksgrupp d.v.s. 
miljögruppen, med en central plats torde ge möjlighet att studera lärandeprocessen 
där den är som tydligast d.v.s. med många informationsknutpunkter och med 
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koppling till ledningen. (3) Vissa specifika slutsatser bör kunna dras för delar av 
lärandeprocessen och ytterligare generella slutsatser bör kunna dras av den större 
delen av Östgöta Brandstodsbolags lärandeprocess. Några begränsningar är bland 
annat (1) De personer som valdes ut är förtrogna med hur det miljörelaterade arbetet 
ska genomföras, vilket troligen påverkat deras svar. (2) Urvalet är för litet för att 
kunna underbygga några specifika slutsatser kring hela Östgöta Brandstodsbolags 
lärandeprocess. (3) Urvalet representerar ett mellanskikt inom organisationen, men i 
samråd med ledningen. Detta medför bland annat att viss information bearbetas vid 
sidan om medarbetare längre ut i organisationen. 

3.2.3 Dokumentstudie 
Dokumentationen kring ett miljöledningssystem är central och mycket annan 
dokumentation är i fokus, därför har en dokumentstudie genomförts av två 
dokumenttyper (Johansson Lindfors, 1993). För det första sådan dokumentation som 
har producerats för annat ändamål än för denna studie och för det andra dokument 
som producerats i och med studien. Den första typen utgörs av styrande dokument; 
hur något skall göras, redovisande dokument; som beskriver ett händelseförlopp eller 
redogör för ett resultat, och övriga miljörelaterade dokument knutna till Östgöta 
Brandstodsbolags miljöledningssystem. Till den andra typen av dokument räknas 
t.ex. protokoll från projekt- och miljögruppsmöten, vilka förts av en 
mötessekreterare. De intervjutexter som producerats i och med intervjumomentet 
ingår även i denna typ av dokument. Genom att dessa har granskats har relevant 
kunskap inhämtas för att få en uppfattning om hur lärandet i Östgöta 
Brandstodsbolag kan tänkas fungera. Detta har sedan, i analysen, jämförts med 
resultatet från övriga metoddelar för att skapa ett slutligt resultat. Det är viktigt att 
notera att miljöledningssystemet är en föränderlig dokumentation i den bemärkelsen 
att det är tänkt att styrande dokument förändras utifrån de erfarenheter som dras från 
det fortgående miljöarbetet. Det innebär att de förutsättningar som denna studies 
resultat grundar sig på kan komma att förändras. Förändringar sker bland annat 
genom organisationens beaktande av identifierade brister vid interna och externa 
revisioner, men även via miljögruppens fortlöpande arbete. 

3.2.4 Deltagande observation 
Genom deltagande observation vid Östgöta Brandstodsbolag har det miljörelaterade 
lärandet och hur detta ter sig studerats, t.ex. hur spridande och mottagande av 
miljörelaterade budskap har gått till. Under observationen har fältanteckningar förts 
och dessa har använts i analysen som komplement till tidigare nämnd 
dokumentation. Den deltagande observationen har utgjorts av passivt deltagande i 
projekt- och miljömöten samt vid två revisioner: en intern som genomfördes av ett 
konsultbolag under perioden 2003-02-13 – 2003-02-14, och vid en extern; 
certifieringsrevision, som genomfördes av ett ackrediterat certifieringsorgan under 
perioden 2003-04-01 – 2003-04-03. Teoretiskt syftar arbetssättet till ”empiriska 
iakttagelser av händelser med så lite störning som möjligt av den sociala situationen” 
(Johansson Lindfors, 1993:126). I studiens angreppssätt förutsätts att det finns ett 
informationsutbyte och en social interaktion mellan individer, organisationer och 
omvärld. Det är med anledning av detta som den deltagande observationen har valts 
som en av teknikerna för datainsamling. Tekniken har valts i syfte att fungera som 
kontroll av hur Östgöta Brandstodsbolag säger, skriftligt och/eller muntligt, att de ska 
arbeta med miljöledningssystemet och hur det verkliga arbetet fungerar. 
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3.3 Analysteknik 
Det material som insamlats med hjälp av ovan nämnda tekniker har i huvudsak 
analyserats utifrån en textanalys som Holme & Solvang (1997:141) benämner 
helhetsanalys. Analysen omfattar de enskilda intervjuerna, miljörelaterade dokument 
samt anteckningar från den deltagande observationen och utgår ifrån följande fyra 
nyckelbegrepp; (1) Planerad förändring, (2) Upptining – förändring – nedfrysning, 
(3) Lärande organisation och (4) Enkel- och dubbelkretslärande. Dessa 
nyckelbegrepp knyter an till de frågeställningar som redogjorts för i avsnitt syfte och 
ambitioner ovan. Frågeställningarna har använts i den efterföljande systematiska 
analysen av materialet för att hitta viktiga påståenden och centrala punkter inom 
varje nyckelbegrepp. 

3.4 Teoretiskt perspektiv på metoden 
Analysen bygger på ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan den som utför studien och 
dess studieobjekt. Detta medför att förutsättningarna förändras och de bedömningar 
som sker samt de slutsatser som dras är giltiga endast med vetskap om dessa 
förutsättningar. Bedömningarna och slutsatserna är således subjektiva värderingar. 
Det är även viktigt att notera att dessa subjektiva värderingar är framtagna ur en 
direkt tolkning av studiens empiriska material. I studiens angreppssätt förutsätts att 
det finns ett informationsutbyte och en social interaktion mellan individer, 
organisationer och omvärld. I och med detta hermeneutiska angreppssätt så 
kategoriseras det teoretiska användande som induktivt, snarare än deduktivt. ”Enkelt 
uttryckt innebär det deduktiva angreppssättet att forskningen går från teori till empiri 
och det induktiva motsatsen.” (Johansson Lindfors, 1993:55). Det är viktigt att 
påpeka att det inte finns en tydlig skiljelinje mellan ett induktivt och deduktivt 
arbetssätt. Detta medför att det finns spår av båda angreppssätten och det är inte 
heller författarens avsikt att arbeta utifrån ett strikt induktivt angreppssätt (jfr 
Jacobson & Thorsvik, 1998:441). Det är även ett resultat av att fallstudiemetoden 
används där teoretiska resonemang finns med både i utformningen av studien och i 
analysen av densamma (Yin, 1994:27). 
 
Datainsamlingen har, som nämnts tidigare, skett på flera olika sätt: intervjuer, se 
tabell 2 för en teoretisk bild, dokumentstudier vars teoretiska bild återfinns i tabell 3 
och slutligen deltagande observation där en sammanställning av teknikens teoretiska 
bild finns i tabell 4. Detta brukar kallas triangulering av data, och innebär att studiens 
data har kompletterats på en mängd olika sätt. (Svensson & Starrin, 1996:14; Yin, 
1994:10). 
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Tabell 2. En teoretisk bild av den kvalitativa intervjun som teknik för datainsamling. Fritt efter 
Svensson & Starrin (1996: kap.2)  
 Den kvalitativa intervjun 
Syfte Syftar till att upptäcka eller identifiera icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 
innebörder. 
 
Är ett sätt att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 
beskaffenheten eller egenskapen hos någonting. 

Förfarande Är en vägledd konversation, det finns inga givna 
svarsalternativ. Intervjun utformas till viss del av 
respondentens svar. 

Intervjuarens 
roll 

Ses som en medskapare till intervjuns resultat. Det sker 
en interaktion mellan intervjuaren och respondenten där 
båda påverkar varandra. 

 
Tabell 3. En teoretisk bild av dokumentstudien. Gäller generellt för studiet av miljörelaterade 
dokument i Östgöta Brandstodsbolags miljöledningssystem samt för de intervjutexter som producerats 
från intervjumomentet. Fritt efter Svensson & Starrin (1996: kap. 7) 
 Dokumentstudier 
Syfte Att tolka en text och beskriva dess betydelse, klargöra 

författarens mening och budskap. 
Förfarande Klargöra texttypen och textens syfte, vilket kan leda till 

en kombination av olika textanalys. 
Genom-
förarens roll 

Förförståelse. 
Tolkande (hermeneutisk) 

 
Tabell 4. En teoretisk bild av den deltagande observationen som teknik för datainsamling. Fritt efter 
Svensson & Starrin (1996: kap. 1) 
 Deltagande observation 
Syfte Att försöka se verkligheten som gruppmedlemmarna 

själva ser den. 
Förfarande Att studera en grupps inre liv, upptäcka och avtäcka de 

normer, värderingar, tolknings- och 
kommunikationsmönster som är typiska, genomsyrar 
eller styr tillvaron för medlemmarna. 

Deltagarens 
roll 

Passivt deltagande. 
Tekniken har en fundamental paradox: att vara nära, 
men ändå långt ifrån, på samma gång. 

 
Ovanstående del har presenterat grunden till fortsättningen av studien. Nästa del 
syftar till att ge en ökad förståelse angående en organisations lärande och dess 
användande av ett miljöledningssystem i syfte att förbättra möjligheterna att minska 
den negativa miljöpåverkan. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I denna del presenteras resultat, analys och diskussion med utgångspunkt från 
intervjuer, dokumentstudier och deltagande observation. Resultat- och 
diskussionsdelen knyter an till de områden och nyckelbegrepp som tidigare 
introducerats. Det behandlar införandet av ett miljöledningssystem; den planerade 
förändringen, utifrån stadierna upptining – förändring – nedfrysning, detta i skenet av 
organisatoriskt lärande vilket yttrar sig i enkel- och dubbelkretslärande. 

4.1 Idén kommer till organisationen 
Igångsättandet av ett miljöarbete med hjälp av ISO 14001 är det som avses med 
begreppet idé. Idén ses här som ett halvfabrikat i den bemärkelsen att struktur och 
specificeringar finns vilka tillåter lokal anpassning (jfr Johansson, 2002:106). 
Miljöarbetet inom Länsförsäkringsgruppen inleddes under 1996 då en gemensam 
miljöpolicy formulerades. I och med denna formulering sattes en stor 
utbildningsplanering igång och det ledde till att en miljöansvarig utsågs vid varje 
enskilt bolag. Variationen mellan de 24 länsförsäkringsbolagen var stor i fråga om 
hur långt de kommit i deras kvalité- och miljöarbete. Till en början användes ett 
internt utvecklat miljöledningssystem, som var enklare utformat i jämförelse med 
ISO 14001 och baserat på nyckeltal, men det framgick ganska snart att det inte skulle 
hålla måttet (jfr IVA, 1995:22). Ett visst kvalitetsarbete fördes inom gruppen med 
hjälp av kvalitetssystemet ISO 9001 och det var en av anledningarna till att ett 
miljöarbete enligt ISO 14001 valdes. Standarden ISO 14001 dominerar marknaden 
och har fått stor genomslagskraft i Sverige (Ammenberg et al., 2001:183). Detta 
utgjorde ytterligare en anledning till varför standarden valdes, dessutom fanns det 
inget bättre miljöledningssystem utarbetat för tjänsteföretag (Lingvide, 2003-04-24). 
Startdatumet för miljöarbetet skiljer sig mellan bolagen och i augusti 2001 togs 
beslutet att Östgöta Brandstodsbolag skulle införa ett miljöledningssystem enligt ISO 
14001 (Bergqvist, 2003-03-11).  

4.1.1 Införande… 
Det sker ett centralt arbete med införandet av miljöledningssystem i hela 
Länsförsäkringsgruppen. Det var med anledning av detta gemensamma beslut som 
miljöarbetet tog fart på Östgöta Brandstodsbolag under hösten 2001. Miljöarbetet har 
byggts upp enligt en central mall, med utgångspunkt i LFAB, och ligger därmed i 
linje med övriga länsbolag. Även om Länsförsäkringsgruppen inför samma idé så bör 
det påpekas att implementeringen inom gruppen inte kan antas bli lika överallt (se 
Johansson, 2002:111). I miljöpolicyn uttrycks de övergripande riktlinjer som finns 
för det totala miljöarbetet. Riktlinjerna är här sammanfattade i följande tre punkter: 
(i) ta miljöhänsyn i verksamhetsförknippade handlingar, (ii) uppfylla lagar och 
förordningar samt (iii) öka miljökompetensen och påverka kunder och leverantörer. 
De gestaltar de områden som bolaget har sett som viktiga att bygga vidare sitt 
miljöarbete på. Förutsättningarna hos bolagen är olika, men grundläggande likheter 
genomsyrar hela verksamheten och varje bolag har i stort sett samma utbud och 
tjänster, dock kan omfattningen variera på utbud och tjänster (se Länsförsäkringar 
AB, 2002). Bolaget i denna fallstudie har ett relativt stor fastighetsinnehav vilket ger 
dem ett speciellt område som de fokuserar på, vilket skiljer sig jämfört med många 
andra bolag i Länsförsäkringsgruppen (Pilemalm, 2003-03-18). 
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Utformningen av implementeringsfasen i miljöledningsarbetet är av stor betydelse 
för mottagandet av bland annat nya arbetsrutiner som är förknippade med 
miljöledningssystemet (jfr Johansson, 2002:112). Det handlar om en stor 
informationsmängd som på relativt kort tid skall hinna förankras hos varje 
medarbetare. Den kunskap som tidigare certifierade bolag har erfarit finns tillgänglig 
och utnyttjas av Östgöta Brandstodsbolag under införandet och utvecklandet av 
miljöledningsarbetet. Sedan hösten 2001 fram tills idag har tre revisioner 
genomförts, två internrevisioner samt en certifieringsrevision. Det förutsätts att för 
att få ut det miljörelaterade budskapet i hela organisationen så krävs det en bred och 
väl genomtänkt förankringsstrategi. Stycket som följer ger en närmare bild av den 
förankringsprocess som uppfattats i och med denna studies ramar. 

4.1.2 …förankring… 
Ledningen och övriga chefer har ett uttalat ansvar vad gäller understödjandet av den 
linje som bolaget har beslutat. Detta innebär bland annat att chefen har ett ansvar att 
möta miljökrav i respektive avdelnings beslutsfattandeprocess. Det har framkommit 
att det upplevs positivt och det miljörelaterade arbetet underlättas om det tydligt 
sanktioneras av ledningen och övriga chefer. Den projektgrupp som har ansvar för 
uppbyggandet av miljöarbetet fram till och med certifiering har successivt ersatts av 
en miljögrupp vars uttalade uppgift är att kontinuerligt bevaka och samordna det 
fortsatta miljöarbetet inom bolaget. Denna grupp fyller en tillsynes viktig funktion 
som förmedlingsorgan av stora delar av det miljörelaterade budskapet inom bolaget. 
Bland annat ställer detta stora krav på hanteringen av det arbete som skall göras och 
den information som skall spridas. Med avdelningarnas skiftande verksamhet i 
baktanke verkar det vara angeläget att utformningen av innehållet och den kanal man 
använder sig utav i informationsspridningen anpassas till de skiftande förutsättningar 
som råder. Detta görs idag inte i tillräckligt stor utsträckning. 
 
Miljöarbetet knyts till respektive avdelning i bolaget via en representant i 
miljögruppen. Denne har till uppgift att medverka till att det miljörelaterade 
budskapet etableras hos den enskilde medarbetaren, fungera som bollplank till 
avdelningen samt utgöra en kanal mellan medarbetaren och ledningen. Dessutom 
skall representanten bevaka att budskapet får det utrymme som ledningen avsett. Ett 
sådant arbete kan vara förknippat med vissa svårigheter. Här har ett viktigt 
arbetsområde identifieras. För att stärka hela miljöarbetet är det viktigt att öka 
medvetenheten och delaktighet hos medarbetarna vid avdelningskontoren och vid 
varje avdelning (se Zutshi & Sohal, 2003). Som framkommit vid revideringarna är 
medvetenheten om miljöledningssystemet hos medarbetarna idag varierande. Utifrån 
studien kan en anledning härledas till den varierande omfattning i de avdelningar 
som representanten har informationsansvar för. Variationen gäller både i antalet 
medarbetare och i antalet avdelningar. Ett exempel är avdelningskontoret i 
Norrköping som har fullt sortiment i utbudet, men endast en representant. Den 
geografiska spridningen inom bolaget tycks påverka det kommunikativa avståndet 
vilket i sin tur kan inverka negativt på det miljörelaterade budskapet och dess 
mottagande (Martinsson & Papinski, 1997:94). 
 
Varje avdelning utarbetar årligen en affärsplan där det bland annat är tänkt att 
miljörelaterade frågor skall beaktas. Det är vid detta tillfälle som stora delar av 
avdelningens personal träffas och har möjlighet att gemensamt påverka 
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verksamhetens utformning för den kommande ettårsperioden. Affärsplanerna utgör 
sedan verksamhetens riktlinjer för perioden, men den kan revideras efter behov 
(Pilemalm, 2003-03-18). Det har ur samtliga intervjuer framkommit att den 
personliga kontakten är viktig i förankringsarbetet. Detta syftar på att tankar och 
funderingar ska kunna ha en naturlig väg att färdas. Här tolkas detta som att det är 
viktigt att det är kort mellan ord och handling. 
 
Utbildning finns tillgänglig som ett annat redskap för att öka effektiviteten, i den 
betydelsen att den utbildade förutsätts öka sin förmåga att upptäcka behov av 
förändring och därmed komma med förslag på åtgärder. Att utbilda medarbetarna, i 
de sammanhang då befintlig kunskap kompletteras, kan bidra till att delar av nya 
kompetensbehov kan täckas internt (Dalin, 1997:90). En grundläggande 
”miljöutbildning” genomförs och omfattar samtliga anställda inom bolaget. Denna 
utbildning är utformad av en extern konsult och omfattar en halvdags genomgång av 
mer övergripande miljökunskap. Det har blivit tydligt i vissa intervjuer att 
utbildningen har varit på en generell nivå och att det i viss mån saknas en tydlig 
koppling till den konkreta nivån som avdelningarnas respektive verksamhet utgör. En 
idé kan vara att komplettera denna generella bild, som den grundläggande 
utbildningen kan tänkas ge, med en utbildning som är anpassad till respektive 
avdelningsverksamhet. Det kan troligen åstadkomma en djupare förståelse och ett 
bredare engagemang för miljöarbetet. Det har framstått att det är ute i verksamheten 
som miljöarbetet ska vara förankrat, de som jobbar med det är närmast verkligheten 
och har då stor potential att upptäcka ämnen att behandla inom ramarna för 
miljöledningssystemet. Syftet med utbildningen måste därför vara att den enskilde 
ska få ökad kunskap om ämnen relevanta för den verksamhet som medarbetaren 
utför. 

4.1.3 …och vidareutveckling. 
En grundläggande del i ett miljöarbete med hjälp av ISO 14001 utgörs av ständiga 
förbättringar. Detta torde bland annat innebär att miljöarbetet många gånger måste 
vara innovativt för att utvecklas. Införandet av miljöledningssystemet enligt ISO 
14001 upplevs av några respondenter vara byråkratiskt och förknippat med en 
tungrodd administrativ apparat. Till viss del kan det vara befogat. Trots detta är det 
just det som borgar för att bolaget följer ett strukturerat miljöarbete vilket följer vissa 
givna normer och regler (Moxen & Strachan, 2000:85). Till en större del finns 
möjligheten att utforma ledningssystemet till att passa en mångfald av 
förutsättningar. Genom fallstudien har det framkommit tre faktorer som i alla fall till 
en början har en stor betydelse för implementeringen av miljöledningssystemet. För 
det första fungerar inte implementeringen av miljöledningssystemet till fullo om inte 
verktyget konkretiseras till de lokala förutsättningar som råder. En effekt av detta kan 
återfinnas i den inledande uppmärksamhet som aktiviteter förknippade med 
kontorsverksamheten drar till sig t.ex. återvinning och minskad energiförbrukning. 
Den andra faktorn är att verktyget måste implementeras och följa bolagets ”vanliga” 
flöde av information etc. I delar av bolagets nuvarande miljöledningssystem har nya 
funktioner skapats vars motsvarighet redan finns etablerade i organisationen t.ex. 
avvikelserutinen. Slutligen är det av tillsynes avgörande betydelse att informationen 
och resultatet av det miljörelaterade arbetet görs tillgängligt för alla medarbetare på 
ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt. Förekommer det uppfattningar om att 
miljöarbetet bara är förknippat med viss typ av verksamhet inom organisationen, 
vilket det gjorde på certifieringsrevisionen (1-3/4 2003), motverkas målsättningen 
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med miljöarbetet, vilket innebär att miljöarbetet inte genomsyrar hela verksamheten. 
För att underlätta ett arbete mot ständiga förbättringar är det nödvändigt att all 
verksamhet och dess effekter, både direkta och indirekta, hamnar under lupp. 

4.2 Miljögruppen 
I och med certifieringen under första halvåret 2003 träder miljögruppens 
arbetsuppgifter ikraft (Pilemalm, 2003-03-18). Miljögruppen och dess medlemmar 
inklusive miljösamordnaren framstår, utifrån studien, som nyckelpersoner i 
miljöarbetet. Miljögruppen är som Martinsson & Papinski (1997:89) benämner det 
en ”kompetensgrupp” där medarbetare med olika kunskapsområden möts och utbyter 
erfarenheter. Sådana kompetensgrupper kan med fördel användas i flera 
sammanhang för att öka kunskapen om potentiella arbetsområden inom miljöarbetet. 
För att miljögruppen skall kunna vara delaktig och drivande i spridandet av ett tydligt 
budskap i organisationen krävs att gruppens medlemmar har möjlighet att utöka sina 
kunskaper om miljöarbetet för att i sin tur engagera andra (jfr IVA, 1995:63). 
Fördjupad kunskap är eftersträvansvärt även med tanke på samordning och 
tillgodogörande av den erfarenhet som produceras i miljögruppen. En begränsande 
faktor tycks vara att miljöarbetets uppgifter läggs på utöver redan existerande 
arbetsuppgifter. Till en viss gräns kanske det kan öka effektiviteten i organisationen, 
men det är viktigt att definiera var en sådan gräns går. Resurser måste då tillsättas, 
om inte så sker finns risken att arbetet hämmas och resultatet blir annat än önskat 
(Emilsson & Hjelm, 2002:446). Det finns heller inga särskilda kunskapsbehov 
identifierade i dokumentationen, utöver den allmänna miljöutbildningen för 
deltagarna i miljögruppen, vilket kan ses som en begränsning i utnyttjandet av den 
yrkeskompetens som är samlad i gruppen. 

4.3 Omvärlden 
Utifrån denna studies empiriska material framgår det att det är i huvudsak från 
omvärlden som kraven ställs, vilket har lett till att Länsförsäkringsgruppen har börjat 
arbeta med miljö. Organisationen måste ständigt förhålla sig, i varierande 
omfattning, till olika aktörer i omvärlden, men det är många gånger svårt att helt och 
full definiera vilka som utgör denna omvärld (Jacobsen & Thorsvik, 1998:171). 
Generellt gäller att till omvärlden räknas allt som organisationen kommer i kontakt 
med och måste förhålla sig till när de bedriver sin verksamhet, förenklat handlar det 
om andra organisationer och individer (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Det är i 
omvärlden som organisationen, genom miljöarbetet, ska etablera en god image så att 
marknadsfördelar skapas, detta kan åstadkommas exempelvis genom reklam, dialog 
eller krav (jfr Rivera-Camino, 2001). I intervjuerna framhålls marknadsföringsvärdet 
av införandet av miljöledningssystemet som en positiv post som bör kommuniceras 
till omvärlden. ”Att implementera ett miljöledningssystem är en affärsstrategisk 
investering som inom många branscher är en förutsättning för att vara kvar på en allt 
mer miljömedveten marknad” (SIS, 2002:7). Att införa ett miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 innebär att man till viss del ”köper” ett koncept, ett halvfabrikat, 
som är erkänt av många aktörer i omvärlden. Detta resonemang fördjupas i avsnittet 
om individuellt och organisatoriskt lärande nedan. 
 
Det är med omvärlden som delar av erfarenhetsutbytet bör ske. Vid samarbete med 
entreprenörer och kunder måste en dialog föras för att ett utbyte av erfarenheter skall 
kunna göras möjlig (jfr Schwartz, 1997). Det är också i detta sammanhang som 
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strategiska beslut och tillvägagångssätt kan komma till hands för att etablera grunden 
till ett utvecklande miljöarbete. Detta innebär förenklat att bolaget arbetar 
förekommande och är med och påverkar förutsättningarna på marknaden (IVA, 
1995:22; Lundgren & Catasús, 2000:192). I försäkringsbranschen förekommer det en 
tredjepartsrelation som utgör svårigheter t.ex. vid upphandling vid reparation av 
skador, det innebär att kundens vilja och intresse skall beaktas i första hand (Östgöta 
Brandstodsbolag, 2001:7). Det skapas ytterligare en speciell situation då alla 
länsbolag ägs av dess kunder. Det kan skapa intressekonflikter som inte är lätta att 
hantera. Här tycks det vara viktigt att utnyttja möjligheten att samarbeta mellan 
länsbolagen för att se hur andra bolag har löst liknande problem. Även internationella 
samarbeten är viktiga, vilka kan bidra med alternativa lösningar till problemen. Det 
har framhållits i intervjuerna att vissa situationer kan uppfattas som problemområden 
i detta sammanhang. Ett tydligt exempel är i de fall där bolaget skall ställa 
miljörelaterade krav på entreprenören, kunden eller motsvarande. Då kan det 
uppfattas att det uppstår en form av ”polisroll”, i betydelsen ”kontrollerande”, från 
bolagets sida. En sådan situation är inte eftersträvansvärd och bör kunna undvikas 
genom dialog där parterna klargör sina respektive förutsättningar för samarbete (jfr 
Zutshi & Sohal, 2003). Det är även viktigt att eventuella krav går längre än att bara 
handla om att den man ställer krav på har ett miljöledningssystem (Ammenberg et 
al., 2001:191). Vad man borde fokusera på är det aktiva miljöarbetet och dess 
resultat relaterat till det verksamhetsområde som är aktuellt t.ex. entreprenörens 
rutiner för materialhantering vid ombyggnad av vattenskada. 

4.4 Kommunicering och mottagande av miljöarbetet 
Mottagarens tolkning av budskapets är beroende av tre faktorer enligt Jacobsen & 
Thorsvik (1998:271). Mottagaren påverkas av hur budskapet är formulerat, vilken 
motivation och förväntningar den har och slutligen uppfattningen om och 
inställningen till avsändaren. Detta påverkar möjligheten till feedback som är ett 
viktigt inslag i lärandeprocessen, här gäller det att hamna rätt med kommuniceringen. 
En erfarenhet som framkommit är att det redan i ett tidigt skede borde finnas en 
arbetsgrupp som arbetar med att etablera förankring i hela organisationen (jfr 
Haslebo & Nielsen, 1998:32). Från några respondenter har det framhållits att det är 
viktigt att uppgifterna fördelas ut till avdelningarna i syfte att skapa uppmärksamhet 
och anknytning långt ut i organisationen till det pågående miljöarbetet. För att 
underhålla det fortgående arbetet med miljöaspekter och tillhörande 
värderingsprocess krävs feedback från verksamheten för att uppföljning och 
utvärdering samt utveckling av pågående miljöarbete skall underlättas (se Ankelius 
& Blomquist, 1995:119). Östgöta Brandstodsbolag har som mål att alla anställda 
skall känna till miljöpolicyn. Detta ska enligt dokumentationen ske genom att 
policyn kommuniceras ut via utbildning samt att den finns tillgänglig på intranätet 
för alla medarbetare. Miljöpolicyn finns även tillgänglig för omvärlden på bolagets 
hemsida på Internet. 
 
I studien av organisationen har det framkommit att det finns ett antal olika 
kommunikationsvägar där det miljörelaterade budskapet kan förmedlas, dessa är 
illustrerade i figur 3. Den främsta kanalen är intranätet ”Öbnet”, vilket finns 
tillgängligt för samtliga medarbetare, men även miljögruppen används som kanal. En 
extern kanal som används är ett centralt informationsblad från LFAB, som riktar sig 
till dem med uttalat miljöansvar; miljösamordnare och miljögruppen etc. Ledningens 
budskap kommuniceras via dessa kanaler och via miljörelaterade beslut som tas. 
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Miljögruppen, med miljösamordnaren som huvudansvarig, har ett visst eget 
beslutsutrymme utifrån förutsättningarna och ramar som ledningens beslut utgör 
(Bergqvist, 2003-03-11). Ledningsgruppsmöte, avdelningsmöte, gruppmöte och 
”fikarummet” är andra kanaler som framträder som betydelsefulla. Den sistnämnda 
kanalen karaktäriseras av en mer informell genomgång och spridning av information. 
Kanalerna illustrerar en kedja där informationen tolkas och sprids vidare mellan olika 
avsändare och mottagare. Detta påverkar givetvis vilket budskap som ligger till 
grund till diskussionen i fikarummet, vilket inte ska underskattas (se Martinsson & 
Papinski, 1997:94; Jacobsen & Thorsvik, 1998:270). ”Om inte ledningen ger de 
anställda information som de kan diskutera under den informella samvaron på jobbet, 
fylls detta tomrum oundvikligt av privata funderingar och spekulationer om vad som 
pågår i organisationen” (Jacobsen & Thorsvik, 1998:285). Enligt dokumentationen är 
det varje chef som har ansvaret för den interna kommunikationen inom det egna 
ansvarsområdet. Utifrån den ovan beskrivna kedjan framgår det vilken stor betydelse 
en enhetlig informationsspridning har, med tanke på vikten av den grundläggande 
förståelsen för miljöarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kommunikationsvägar för det miljörelaterade budskapet inom Östgöta Brandstodsbolag. 
”Omvärlden” påverkar samtliga rutor och organisationen påverkar omvärlden. Miljögruppen ses som 
navet i kommunikationshjulet. Enkelpil illustrerar envägskommunikation och dubbelpil 
tvåvägskommunikation. 
 
Ett område att arbeta med är att skapa goda förutsättningar för ökad kunskap och 
förståelse hos alla medarbetare rörande miljöarbetet. Förutsättningar kan skapas 
genom ett flertal tänkbara strategier. Ett sätt kan vara att man använder sig av redan 
etablerade och fungerande kanaler inom organisationen, detta minskar eventuell 
dubbeladministration av närliggande arbetsområden t.ex. avvikelsehantering inom 
olika ledningssystem. Idén med en miljögrupp med förankring i stora delar av 
organisationen är mycket god och förhoppningsvis kan det leda till en ökad 
delaktighet i olika beslut från medarbetarnas sida. Genom förankringen finns kanaler 
till en individuell nivå som är viktig att utnyttja. Det framstår ur studien som om det 
är i detta sammanhang som det är viktigt med ett enhetligt budskap, bland annat med 
tanke på följande anledning. Utifrån Länsförsäkringsgruppens gemensamma policy 
för hur miljöarbetet skall genomföras sker tolkning och anpassning till respektive 
bolags förutsättningar. Den lokala anpassningen är viktig och en förutsättning för 
lokal framgång, men den kan leda till målkonflikter om inte vissa målspecificeringar 
görs. Då är det viktigt att ett enhetligt och samstämmigt budskap sprids inom 
respektive bolag, detta i syfte att minska variationen i resultatet av mottagandet.  
 
En förutsättning för att etablera och legitimera det fortskridande miljöarbetet tycks 
vara nödvändigheten av att kommunicera inriktningen på arbetet och dess resultat 
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såväl internt som externt på ett lättillgängligt sätt. Detta är även ett av de 
övergripande syftena med användandet av ett miljöledningssystem (SIS, 2002:6). I 
första hand kan det vara viktigt att klargöra vad miljöarbetet skall uppnå, snarare än 
på vilket sätt något skall uppnås (Jacobsen & Thorsvik, 1998:348; Burström von 
Malmborg, 2002). Om inte målet är i fokus kan barriärer skapas som försvårar 
arbetet med ledningssystemet (Moxen & Strachan, 2000:88). Ur analysen har det 
blivit tydligt att den interna kommuniceringen kräver en balansgång där man, å ena 
sidan, med för lite information riskerar att centrera miljöarbetet till en organisatoriskt 
liten skara; miljögruppen och någon avdelning, å andra sidan, med för mycket 
information riskerar man att medarbetarna inte hinner ta till sig budskapet (jfr 
Jacobsen & Thorsvik, 1998:345). Det optimala är antagligen då informationen sker 
på ett sådant sätt att det gynnar en utvecklande och innovativ process inom 
avdelningen, där miljötänkandet ingår som en naturlig del i ordinarie arbete. Finns 
tänkandet naturligt med i arbetsrutinerna så innebär det implicit att 
informationsflödet tas emot i högre utsträckning och uppfattas mer positivt vilket kan 
bidra till att informationstrycket upplevs som lägre. Det handlar i mångt och mycket 
om en psykologisk påverkan av individers bakomliggande inställningar som finns 
angående miljöarbetet samt de normer och värderingar som är förknippat med 
tidigare arbetssätt; arbetsrutiner och normer etc., jfr dubbelkretslärande. Huvudsyftet 
med att kommunicera miljöbudskapet internt bör därför vara att var och ens 
medvetande ska präglas av miljöarbetets övergripande mål. 
 
Ur studien framstår det att ett väl förankrat miljöarbete bland annat grundar sig i att 
det är kort mellan ord och handling. Det krävs ett kreativt nytänkande och nya 
perspektiv för att minska effekter av olika barriärer (Moxen & Strachan, 2000:85). 
Vissa geografiska barriärer har identifierats inom organisationen och det skärper 
kraven på utnyttjandet av lämpliga informationskanaler. Här är bolagets intranät en 
väl utnyttjad kanal med att föra ut budskap som riktar sig till samtliga medarbetare. 
Kanalen har både för- och nackdelar. Den tillsynes främsta fördelen är att man når en 
stor mängd folk på kort tid, och den tillsynes största nackdelen är att det är svårt att 
kontrollera i vilken mån budskapet når fram till målgruppen. Det framkom i och med 
den andra internrevisionen (13-14/2 2003) att delar av det miljörelaterade budskapet 
inte hade nått ut i hela organisationen, trots en förekommande 
”informationskampanj” på intranätet. Nyheter på intranätet exponeras tydligt på dess 
förstasida så det måste finnas andra anledningar till att budskapet inte nått ut i 
tillräcklig omfattning. En faktor som kan vara betydande är att det tar tid att etablera 
ett väl förankrat miljöarbete, men det är även intressant att söka efter andra 
anledningar. Lokalkontoren har en representant i miljögruppen, vilket är sunt i sig, 
men på förekommen anledning räcker det inte för att förankra miljöarbetet på 
lokalkontoren. Ett exempel som stödjer ett sådant resonemang är det faktum att 
huvuddelen av medlemmarna i miljögruppen finns på huvudkontoret. Det visade sig 
på den andra internrevisionen (13-14/2 2003) att det är där som förankringsarbetet 
har kommit en bra bit på väg – det är en koppling som är svår att bortse ifrån. En risk 
med för få utsedda representanter på ett större lokalkontor verkar vara att 
miljöarbetet tappar den avdelningsspecifika anpassning som t.ex. är inledd på 
huvudkontoret. Vikten av muntlig information samt möjligheter till att kunna vända 
sig till en person gällande miljöarbetet och därtill relaterade spörsmål framhålls både 
i intervjumaterialet och på revisionerna. 
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4.5 Individens och organisationens lärande 
Teorin säger att det grundläggande lärandet utgår från individer. Hinder för lärande 
finns och Jacobsen & Thorsvik (1998:352) nämner att det är ”de grundläggande och 
dolda värderingarna och handlingsmodellerna som förhindrar lärande”. Det 
framställs av Bakka et al. (2001:142) att ”värderingarna i sig skapas genom en 
inlärningsprocess”. Detta gör individuellt och organisatoriskt lärande till 
svårdefinierade fenomen. I viss omfattning kan man peka på lärande i specifika fall, 
men svårigheten kan uppstå då man vill identifiera avlärningsbehov för att kunna 
styra lärandet t.ex. mot miljörelaterade frågor. 
 
Miljöledningssystemet är beroende av organisationens medarbetare genom dess roll i 
att genomföra det som sägs genom styrande dokument, i den dagliga verksamheten. 
Vilket är en förutsättning för en lyckad implementering enligt Zutshi & Sohal (2003). 
Införandet av miljöledningssystemet ställer ett antal krav på organisationens 
medarbetare, bland annat bidrar karaktären med ständiga förbättringar som motto en 
aktiv insats av olika individer; förändring av beteende. Dessa insatser föregås bland 
annat av medarbetarens tillgodogörande av kunskap om miljöledningssystemets mål 
och medel; kunskaps- och handlingskomponenten (jfr Jacobsen & Thorsvik, 
1998:277). Forskning visar på två grundläggande förutsättningar för att individen i 
en organisation skall lära sig. För det första måste de få feedback på det de gör, och 
för det andra måste organisationen vara tillåtande så att individen kan utforska och 
pröva nya metoder och angreppssätt (Bruzelius & Skärvad, 2000:374). Enligt bolaget 
är funktionen för avvikelsehanteringen och förbättringsförslag i 
miljöledningssystemet en kanal för feedback. Där kan organisationen få viktig 
information dels om åtgärders effekter dels om nya områden att fokusera på. När 
individen får nya kunskaper, färdigheter eller attityder, och beroende på om det är 
enkel- eller dubbelkretslärande, så förändras eller förstärks de tankesätt, 
reaktionssätt, arbetsvanor och kontaktformer som individen präglas av (Dalin, 
1997:86). Resultatet av en förändring kan i vissa fall sakna tidigare resultat att 
jämföra med, vilket kan försvåra möjligheterna till utvärdering och 
erfarenhetsmässigt lärande (Jacobsen & Torsvik, 1998:345). 
 
Införandet av miljöledningssystemet i Östgöta Brandstodsbolag innebär till viss mån 
framväxten av ett nytt organisationsmönster med nya arbetsrutiner som följd; 
förhållandevis permanent ändring. Detta kräver ett individuellt lärande där 
organisationens medlemmar interagerar med varandra och utbyter erfarenheter (jfr 
Ankelius & Blomquist, 1995:78). Utifrån analysen av erfarenheterna drar 
medarbetarna gemensamt slutsatser, kommer överens om förändringar och genomför 
sedan dessa; lärande på grundval av erfarenhet (Dalin, 1997:86). Implementeringen 
av ett bra miljöarbete ”usually requires changes in organizational structure, the 
delegation of responsibilities, the training of personnel and the management of 
communication and control” (Riviera-Camino, 2001:136). Resonemanget styrks även 
hos Zutshi & Sohal (2003) där de bland annat presenterar ett statistiskt säkerställt 
samband mellan delaktiga medarbetare och fördelar dragna av införandet av ett 
miljöledningssystem. 
 
Följande knyter an till det som nämndes ovan i avsnittet omvärld angående konceptet 
ISO 14001. Införandet av ett erkänt miljöledningssystem innebär, förutom att man 
slipper marknadsföra själva ramarna för miljöarbetet, att organisationen fått ökad 
kunskap om olika områden där andra aktörer, med samma typ av ledningssystem, 
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tydliggjort potentiella utvecklingsmöjligheter för miljöarbetet. Här kan 
organisationer ta hjälp av andras erfarenheter och genom att ta till sig dessa 
åstadkomma ett organisatoriskt lärande där miljöarbetet utvecklats på områden som 
tidigare inte hanterats (se Schaefer & Harvey, 2000:76). I litteratur på området finns 
en rad tips om hur lärande i en organisation kan underlättas. Mayo & Lante 
(1995:76) har på en konkret nivå ställt upp åtta punkter som kan kopplas till både 
individuellt och organisatoriskt lärande, dessa är: 
 

- göra upp och revidera inlärningsplan 
- begrunda dagens händelser 
- göra interna och externa jämförelser, ”benchmarking” 
- ge och ta emot feedback 
- ta reda på och få tillgång till andra människors synpunkter 
- meddela andra vad man lärt sig 
- göra egna experiment 
- förbättra egna kunskaper 

 
Ett exempel kopplat till försäkringsbranschen tar utgångspunkt i det ökande intresset 
hos branschen för strategiskt miljöarbete. Detta ses, i föreliggande fall, som inlärning 
på organisationsnivå, där organisatoriskt handlande genom yttre stimuli i form av 
introducerandet av ett miljöledningssystem skapar en reaktion – att identifiera 
organisationens miljöpåverkan. Idén behandlas av organisationen och bryts ned till 
individuella handlingsmodeller; exv. arbetsrutiner, som styr det individuella 
handlandet – arbetsrutinerna präglas av ökad miljöhänsyn där individens arbete 
bidrar till att uppsatta mål uppfylls t.ex. genom dialog med kunder. Därefter 
återknyter individens handlande till det organisatoriska handlandet – där 
organisationens image stärks och möjlighet till marknadsfördelar skapas (se 
Schwartz, 1997). Tittar vi närmare på lärande på individnivå i organisationen så 
skapar bolagets förankringsstrategi och nya arbetsrutiner förknippat med 
miljöarbetet, upplevelser för medarbetaren som den måste förhålla sig till. Individen 
måste reflektera över hur rutiner ska utformas för att passa till den nuvarande 
verksamheten. En fråga medarbetaren bör ställa sig är – Vad är det i den specifika 
verksamheten som kan utformas för att bidra till miljömålsuppfyllelse? Utifrån det 
skapas nya begrepp och förhållningssätt som ger förutsättningar för individen att 
ändra beteende i syfte att förhålla sig till den inledande förändringsstrategin. 
Processerna som är beskrivna ovan kan jämföras med de lärcykler på individ- 
respektive organisationsnivå som Jacobsen & Thorsvik (1998:340) redogör för. Det 
är viktigt att framhålla att dessa processer inte följer några linjära samband utan 
uppkommer i varierande omfattning och i olika situationer. Lärandet tar sin 
utgångspunkt i miljöarbetet som till viss del utvecklas i etapper. Vissa förhållanden 
samt den erfarenhetsbaserade utvecklingen av miljöarbetet tillåter många gånger inte 
heller någon annan utveckling – systemet måste få tid att mogna. I vilket fall verkar 
det viktigt att det finns en långsiktig strategi som är tillräckligt väldefinierad och 
konkret för att de enskilda åtgärderna som genomförs i organisationen kan ses i ljuset 
av den strategin. 
 
En rad effekter har visat sig i och med införandet av det strukturerade miljöarbetet i 
Östgöta Brandstodsbolag. Först och främst har en grundläggande miljöutredning 
genomförts under hösten 2001 (se Östgöta Brandstodsbolag, 2001). Det 
rekommenderas i ISO 14001 att en sådan skall genomföras och resultatet ligger till 
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grund för det fortsatta miljöarbetet. Miljöarbetet har, enligt bolaget, skapat ordning 
och reda på avtal, bidragit till ökade krav på entreprenörer, skapat förutsättningar för 
en tydligare ansvarsfördelning och lett till en ökad överblick på omsättning av varor. 
Upphandlingen av förbrukningsmaterial; kontorsmaterial etc., sker i huvudsak från 
huvudkontoret, när det gäller entreprenörtjänster så sker det en lokal upphandlingen. 
Inom dessa områden har arbetsrutinerna påverkats och utbildningsinsatser har skett 
framförallt gällande upphandling. 

4.6 Enkel- och dubbelkretslärande 
Miljöledningssystemets implementering och lärandeprocessen i Östgöta 
Brandstodsbolag har i stor utsträckning påverkats av den grad av konkrethet som 
karaktäriserar respektive avdelnings verksamhet. Intervjumaterialet pekar på att det 
finns problem förknippat med att införa ett miljöledningssystem i ett 
försäkringsbolag. Detta resonemang relaterar i huvudsak till frånvaron av konkreta 
verksamhetsområden att arbeta utifrån. Med anledning av bolagets relativt stora 
fastighetsinnehav har avdelningen Fastighet och kontorsservice en rad verksamheter; 
fastighetsunderhåll, inköp etc., som är konkreta och lätta att relatera till i ett 
miljöarbete. Ytterligare ett exempel på en konkret nivå finns inom skadeavdelningen 
där verksamheten är kopplad till sådan aktivitet som bidrar till tydliga 
arbetsområden; bygg- och bilskador etc., för minskad negativ miljöpåverkan. Det 
finns en tendens att fokus hamnar på konkreta områden, som givetvis är mycket 
viktiga områden att jobba med. En finslipning, d.v.s. enkelkretslärande, av 
verksamheten på sådana områden är dock inte bolagets huvudsakliga arbetsområde. 
En risk föreligger om detta fenomen påverkar sättet att förhålla sig till övrig 
verksamhet, vilket kan resultera i att andra mindre ”lättfångade” arbetsområden faller 
i skymundan.  
 
På de mer administrativa avdelningarna: Sak, Liv, Bank, Ekonomi/Personal och 
Finans, handlar idag miljöarbetet i stor sett om pappersåtervinning, effektivare 
resande och lägre energiförbrukning kopplat till arbetsplatsen. Det förekommer en 
uppfattning om att det är de huvudsakliga områdena att arbeta med, vilket kan 
kategoriseras som enkelkretslärande. Forskning pekar på skeptiska åsikter om 
försäkringsbolags eventuella roll i arbetet för minskad miljöförstöring i samhället 
(Minoli & Bell, 2002b:357). Enligt Lundgren & Catasús (2000) finns det dock en 
potential inom ett antal områden: fysiska, immateriella och finansiella flöden, för en 
tjänsteproducerande organisation att arbeta vidare med, vilket framhåller möjligheter 
till dubbelkretslärande. Exempel på immateriella områden kan vara genomförandet 
av ett systematiskt och proaktivt sökande efter relevant kunskap angående 
ekonomiska och ekologiska samband. På det finansiella området kan ett arbete föras 
som påverkar vad pengar används till t.ex. en ”miljöfarlig” kund blir inte försäkrad 
eller ett projekt med stor eller osäker miljöpåverkan får inte låna pengar. Det 
framstår som viktigt att miljöarbetet sker på flera nivåer. Gällande 
pappersåtervinning och liknande, som uppfattas som en konkret nivå på 
kontorsarbetsplatsen, så är det inget fel i det. Däremot måste perspektivet lyftas och 
man bör se på verksamhetens betydelse i relation till omvärlden. Det kan handla om 
att påverka kunder och leverantörer (se Minoli & Bell, 2003:108). Detta kan ske 
genom dialog för att utveckla miljöarbetet, då kanske åtgärderna får en annan 
karaktär och berör mer indirekta miljöaspekter (Lundgren & Catasús, 2000:191). Ett 
sådant tillvägagångssätt kan bidra till ökade möjligheter för dubbelkretslärande. 
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Möjligheter till dubbelkretslärande kan åstadkommas om det finns tillräckligt med 
resurser; personal, tid och pengar, avsatta för de uppgifter som ska lösas. En 
begränsning i lärandet är om det är knutet till vissa personer vilket leder till att 
kunskapen försvinner när en sådan person lämnar organisationen (Argyris & Schön, 
1996:18; Schaefer & Harvey, 2000:79; jfr Emilsson & Hjelm, 2002:447). Så kallade 
eldsjälar är vanliga och mycket arbete genomförs av sådana personer (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998:346). En pressad arbetssituation tycks hämma inspirationen och 
experimentlustan, vilka är några av förutsättningarna för dubbelkretslärande, och här 
finns stor risk för enkelkretslärande vilket kan leda till ytlig implementering av delar 
av miljöledningssystemet. Problemet kan t.ex. yttra sig i att ett komplext 
miljörelaterat problemområde hanteras för ytligt inom organisationen. Det kan 
innebära att en kunskapssökning producerar otillräckligt underlag där flera möjliga 
alternativ inte upptäcks, vilket kan leda till att man drar förhastade slutsatser 
(Schaefer & Harvey, 2000:80). 
 
Avlärningsbehovet är intimt förknippat med dubbelkretslärande, då det är viktigt att 
förändra de grundläggande och dolda värderingar och handlingsmodeller som är 
förknippade med problemområdet. Det är inte alltid lätt att identifiera vad man 
behöver göra för att åstadkomma förutsättningar för dubbelkretslärande (se Ankelius 
& Blomquist, 1995:78). Ur studien har det framkommit att avlärning i ett 
försäkringsbolag kan röra flera områden. Ett område är möjligheten att påverka 
omvärlden. En sak som talar för det är faktumet att större delen av reparationer i 
samband med skador utförs av en avtalsentreprenör, vilket framhölls under 
certifieringsrevisionen (1-3/4 2003). Ett annat område är samband mellan 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, vilket i stor utsträckning påverkar 
sättet att definiera potentiella arbetsområden för miljöarbetet. Med ett mer kognitivt 
synsätt kan ytterligare ett område handla om betydelsen av ett centralt begrepp, vilket 
kan innebära tydliggörande av begreppet ”avvikelse” inom ramarna för 
organisationens miljöledningssystem.  

4.7 Organisationsförändring 
Vanliga hinder mot förändring, kopplat till en organisations miljöarbete, kan ha sitt 
ursprung i en variation av orsaker. Förändringsarbetet kan stöta på en rad hinder och 
IVA (1995:20) ger exempel på några sådana hinder (a-e). Hindren har i varierande 
omfattning identifierats inom den studerade organisationen och nämns i anslutning 
till varje hinder nedan, främst verkar det vara kopplat till branschens relativt korta 
erfarenhet av strategiskt miljöarbete. Exempel på hinder är: (a) Otillräcklig hänsyn 
till långsiktiga fördelar; miljöfrågornas hantering följer många gånger inte andra 
”affärsmässiga” tidsperspektiv så lätt. (b) Otillräcklig kunskap leder till 
felbedömningar; många miljörelaterade problem har en gränsöverskridande karaktär. 
(c) System och organisation är inte anpassade; det tar tid att anpassa hanteringen av 
miljörelaterade problem till ursprunglig verksamhet. (d) Olika kulturer försvårar 
samarbete; internt och externt samarbete försvåras av arbetsrutiner, vetenskapssyn 
etc. som kan skilja mellan avdelningarna. (e) Motstånd från chefer; integreringen av 
en bred och förankrad miljöhänsyn är beroende av deras stöd. För att kunna 
minimera effekter och förekomsten av hinder finns flera områden som kan anpassas 
vid implementeringen av ett miljöledningssystem. Argyris (1999:159) ställer upp sju 
rekommendationer som grundar sig utifrån en omfattande litteraturgenomgång, dessa 
är översiktligt sammanställda i tabell 5 nedan. De avser visserligen införandet av 
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informationsledningssystem, men ses här vara kompatibelt med införandet av ett 
miljöledningssystem. 
 
Tabell 5. Modifierade rekommendationer vid införandet av ett informationsledningssystem; Eng. 
Management Information Systems, hämtade från Argyris (1999:159 min översättning). 
Rekommendation  
1 Tydliggör och förklara de underliggande 

antagandena/tankarna med systemet. 
2 Inblandning och delaktighet av ledningen som 

påverkar övriga. 
3 Vattensäker – bättre sätt att upptäcka fel och 

förebygga fel. 
4 Utforma systemet så enkelt som möjligt. 
5 Utbilda personal. 
6 Kognitivt lärande. 
7 Introducering av systemet ska ses som en del av 

hela organisationens utveckling. 
 
Det är viktigt att påpeka att förändringar inte alltid behöver innebära något stort eller 
nytt (jfr Schaefer & Harvey, 2000:76). Att ändra pappershanteringen på avdelningen 
så att medarbetarna hanterar den på egen hand är ett exempel som givit vinster på 
flera områden inom organisationen. Ytterligare ett tydligt exempel på detta är det 
skadeförebyggande arbete som finns inbyggt i organisationens verksamhet. En 
skadeförebyggande verksamhet har funnits en längre tid, men har med anledning av 
miljöledningsarbetet blivit mer strukturerad. Detta för upp en annan tanke angående 
identifiering av miljöaspekter med tillhörande värderingsprocess. Det är betydelsen 
av att identifiera och framhäva positiva aspekter, som redan existerar inom 
verksamheten, som är eftersträvansvärt. Det är inte bara eftersträvansvärt i betydelse 
att framhäva sådant man är bra på utan det har ett värde i den bemärkelsen att ringa 
in verksamhetens goda och dåliga sidor i syfte att tydliggöra potentiella 
arbetsområden för organisationen. 

5. SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att beskriva en miljörelaterad lärandeprocess och hur 
detta yttrar sig i en organisations miljöarbete. Den övergripande forskningsfrågan är: 
Hur ser den miljörelaterade lärandeprocessen ut vid införandet av ett 
miljöledningssystem och hur yttrar sig detta i miljöarbetet? För att kunna besvara 
den har fem beskrivande och undersökande frågor ställts. Nedan återfinns ett 
sammanfattat svar på respektive fråga, genom dessa svar skapas ett svar på den 
övergripande forskningsfrågan. 
 
PÅ VILKET SÄTT IMPLEMENTERAR ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG ETT 
MILJÖLEDNINGSSYSTEM I DESS ORGANISATION? Med tanke på den korta 
erfarenhet som försäkringsbranschen har på området så innebär det att mycket arbete 
måste formuleras från grunden. Organisationen måste dra lärdom av den feedback 
som kommer in via olika kanaler. En gemensam policy för Länsförsäkringsgruppen 
formulerades och en utbildningsplanering sattes igång. Detta gjorde att en 
miljöansvarig på varje länsbolag tillsattes. Idén med införandet av ett 
miljöledningssystem formulerades ytterligare och det uttrycks i policyn att man ska 
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arbeta med att ta miljöhänsyn i verksamhetsförknippade handlingar, uppfylla lagar 
och förordningar samt öka miljökompetensen och påverka kunder och leverantörer. 
Implementeringen utgår ifrån ett beslut att införa miljöledningssystemet med 
förankring i hela organisationens verksamhet. Därför genomförs en grundläggande 
miljöutbildning vilken kommer att ges till samtliga medarbetare. Det har framhållits 
att mer verksamhetsknuten utbildning behövs, bland annat för att medarbetarna ska 
kunna identifiera potentiella arbetsområden för miljöarbetet. Det är en projektgrupp 
som har genomfört det utredande och utformande arbete som har föranlett 
certifieringsproceduren av miljöledningssystemet. Under implementeringen har det 
skett ett erfarenhetsutbyte med andra länsbolag och därifrån har organisationen till 
viss del lärt sig av tidigare problem. 
 
HUR HAR UPPBYGGNADEN AV MILJÖLEDNINGSSYSTEMET ERFARITS? Det 
har visat sig att miljöledningssystemet som verktyg har vissa begränsningar vid 
införandet i en tjänsteproducerande organisation. Ledningens och chefers stöd har 
visat sig ha stor betydelse för hur budskapet mottages. Det har konstaterats att 
miljöarbetet skulle ha varit bredare och gått längre ut i organisationen redan från 
början och att det är helt avgörande att medarbetarna är delaktiga. Det är viktigt att 
man använder rätt kanal när det miljörelaterade budskapet skall kommuniceras ut i 
organisationen. Utifrån det har vissa återgärder provats för att öka medvetenheten 
hos medarbetarna. Det finns tydliga begränsningar i informationsspridningen, 
speciellt när det gäller användandet av Intranätet. Det är svårt att veta om budskapet 
har nått fram eller uppfattats på ett riktigt sätt, därmed begränsas förståelsen för 
miljöarbetet. Gällande den interna kommuniceringen så har det framkommit att en 
enhetlig och balanserad informationsspridning krävs i strävan efter ett utvecklande 
och innovativt miljöarbete. Det har framkommit att det är viktigt att ytterligare öka 
medvetenheten om miljöarbetet inom organisationen. Det kommunikativa avståndet 
måste minska, detta kan åstadkommas med hjälp av utökade möjligheter till 
personlig kontakt i hela organisationen och dess verksamhetsområden samt genom 
verksamhetsområdesrelaterad utbildning. 
 
HUR FUNGERAR MILJÖARBETET I OCH MED INFÖRANDET AV ETT MILJÖ-
LEDNINGSSYSTEM? Miljöarbetets nuvarande fokus ligger på de mer konkreta 
delarna av verksamheten där en form av optimering av verksamheten har tagit form, 
vilket indikerar på enkelkretslärande. Miljöledningssystemet måste utformas på ett 
enkelt sätt för att vara ett effektivt verktyg. I viss utsträckning uppfattas 
miljöledningsarbetet som en byråkratisk och tungrodd administrativ apparat. Detta 
kan ha sitt svar i att vissa funktioner utarbetats trots att liknande funktioner redan 
existerar, exv. avvikelsehantering. Studien har identifierat tre faktorer som har stor 
betydelse för detta problem. Nämligen att verktyget måste konkretiseras till lokala 
förutsättningar, följa bolagets ”vanliga” verksamhetsflöde samt att miljöarbetet och 
dess resultat görs tillgängligt för samtliga medarbetare och i valda delar 
kommuniceras till omvärlden. Miljögruppen som har förankring i stora delar av 
verksamheten är en mycket god idé, den utgör en kompetensgrupp som har en 
nyckelfunktion i miljöarbetet. På vissa avdelningar fungerar miljöarbetet på ett bra 
sätt. Dels beror det i stor utsträckning på individuella insatser, men det beror även på 
hur konkret verksamheten är. Miljöledningsarbetet har skapat ordning och reda samt 
överblick på en rad områden, exempelvis på avtal, produktval och 
materialförbrukning samt ansvarsfördelning, där har nya arbetsområden identifierats 
vilket tyder på att dubbelkretslärande har ägt rum. 
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PÅ VILKET SÄTT HANTERAS SÅDANT SOM UPPFATTAS SOM PROBLEM? 
Problemområden som är kopplade till miljöledningssystemet är tänkta att hanteras 
inom det avvikelsehanteringssystem som utarbetats i och med införandet av 
miljöledningssystemet. Det är idag ett fåtal avvikelser som inkommit via den 
funktionen. Trots det faktum att det finns en rad områden där miljöarbetet kan 
identifieras och utvecklas med hjälp av feedback från dem som utför organisationens 
verksamhet. Skapandet av goda möjligheter för feedback är ett centralt inslag för 
lärandet inom organisationen och ett erfarenhetsmässigt utvecklingsarbete pågår. 
Dessutom är det betydelsefullt att det är kort mellan ord och handling, vilket är tänkt 
att underlättas via miljögruppens spridning i organisationen. I miljögruppen deltar en 
ledningsrepresentant, vilket ska borga för att miljöarbetet följer ledningens riktlinjer. 
Bolaget ställer i viss omfattning ett antal krav på kunder och entreprenörer, men de 
måste gå längre än att bara behandla eventuellt innehav av ett miljöledningssystem. I 
nuläget sker en dialog med kunder och entreprenörer enbart på vissa avdelningar. 
Kompetensgrupper kan utnyttjas på fler områden, bland annat för att utreda 
alternativa lösningar till uppkomna problem och därmed bygga på möjligheterna till 
dubbelkretslärande. Det finns även ett mer generellt problemområde och det handlar 
om de insatser som dem med uttalat miljöansvar, t.ex. deltagarna i miljögruppen, 
utför. Problemet ligger i att arbetsuppgifterna läggs på utöver de ursprungliga 
uppgifterna vilket kan bidra till minskad inspiration och mindre kreativitet hos dessa, 
vilka i sig är förutsättningar för lärande i organisationen. 
 
HUR SER DEN FRAMTIDA BILDEN UT AV ETT KONTINUERLIGT MILJÖ-
LEDNINGSARBETE? I viss omfattning ligger fokus i allt för stor utsträckning på 
den konkreta nivån som kontorsarbetsplatsen utgör. Perspektivet måste lyftas och i 
högre utsträckning inkludera interna och externa aspekter med beaktande av 
ekologiska, ekonomiska och social samband. En sådan avsaknad av kunskap kan till 
viss del täckas genom att komplettera den kompetens som finns inom organisationen. 
Det uppfattas som viktigt att marknadsföra sitt miljöarbete via t.ex. reklam, dialog 
och krav. I förlängningen måste nya områden för miljöarbetet identifieras, dels med 
hjälp av medarbetarna, dels genom att utnyttja samarbetsmöjligheter inom 
Länsförsäkringsgruppen i större utsträckning, men även internationella samarbeten är 
viktiga att utnyttja. 

6. AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Ett generellt syfte med ett strukturerat miljöarbete grundar sig i två skäl (SIS, 
2002:6). Det första skälet är att alla har ett ansvar att arbeta med miljöskydd och 
förebyggande av föroreningar. Det andra skälet är att marknaden alltmer kräver 
produkter och tjänster vars miljöpåverkan har minimerats. Det kan konstateras att ett 
miljöledningssystem kräver ett aktivt arbete för att fungera som ett effektivt och 
utvecklande verktyg i en organisations miljöarbete. Samtidigt är det svårt att säga om 
ett miljöledningssystem hjälper ett försäkringsbolag t.ex. i deras riskbedömning 
(Minoli & Bell, 2002a:339). Det är svårt att avgöra utifrån forskningen som denna 
studie relaterar till i vilken grad miljöledningssystem, hos försäkringsgivare eller –
tagare, bidrar till att vända den många gånger allt för stora negativa miljöpåverkan 
som dagens samhälle har. 
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Det är en nödvändig utveckling att banker och försäkringsbolag agerar bestämt i en 
sådan riktning enligt en artikel av Salt (2000). Minoli och Bell (2003; 2002a) hävdar 
att regeringars intresse har ökat för finanssektorns; bland annat banker och 
försäkringsbolag, möjligheter att med hjälp av miljöledningssystem fungera styrande 
för minskad miljöpåverkan i samhället. Minoli & Bell (2003) konstaterar att det finns 
en stor potential i försäkringsbranschen att vara en betydelsefull aktör och 
påverkande faktor i framtidens miljöarbete. Ett betydande arbete kvarstår dock innan 
finanssektorn kan bli en kraftfull aktör på miljöområdet. Lingvide (2003-04-24) 
nämner potentiella arbetsområden med konkret miljöpåverkan t.ex. tjänster inom 
producentansvar och arbete med förorenad mark. Inom dessa områden finns en 
potentiell marknad, men den är förknippad med en stor oförutsägbarhet vilket medför 
en problematisk riskbedömning för försäkringsbolaget (se Minoli & Bell, 2003:115). 
För att minska osäkerheten i riskbedömningen behövs ökad kunskap om potentiella 
områden. För försäkringsbranschen kan ett samarbete leda till att kunskapsnivån 
ökar. Ett internationellt samarbete mellan FN:s miljöorgan (UNEP) och 
försäkringsindustrin kan nämnas. Samarbetet har resulterat i ”UNEP:s uttalande om 
miljöåtagande för försäkringsbolag”, vilket flera svenska försäkringsbolag har 
signerat (UNEP, 2003). Dessa avslutande kommentarer har satt problematiken med 
organisatoriskt lärande i ett större sammanhang, det har även påvisat ett antal 
områden inom vilka det kan vara intressant att söka efter fördjupad kunskap. 
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Intervjumall 
För intervjuer på Östgöta Brandstodsbolag under VT-2003 

 
Inledning: Jag heter Michael Jacobson och går fjärde året på 
Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 
NORRKÖPING. 
 
Beskrivning: Syftet med intervjun är att jag ska få svar rörande hur den 
miljörelaterade lärandeprocessen (vid miljöledningsarbetet) ser ut och hur detta 
yttrar sig i Östgöta Brandstodsbolag. Mitt mål är att intervjuresultatet skall 
bidra, som en del av studiens empiriska material, till att kunna dra slutsatser 
kring lärandeprocessen i och med införandet av miljöledningssystemet. 
 
Jag börjar med att klargöra den intervjuades roll i miljöledningsarbetet (arbetet). 
Därefter berörs det inledande arbetet, det nuvarande arbetet och slutligen synen 
på det framtida arbetet. Efter detta kan den intervjuade ställa ev. frågor. 
Intervjun beräknas ta omkring 60 minuter. Jag för minnesanteckningar under 
intervjun vilka kan behandlas anonymt om så önskas. Ni får möjlighet att 
kommentera dessa anteckningar innan de används. Dessa anteckningar 
analyseras av mig och det är i första hand resultatet av denna analys som ska 
användas.  
 
Frågeområden:  
Del A. Inledande: 

1. Den intervjuades bakgrund. Hur och vad gjorde att du är med i 
miljögruppen? 

2. Vad har blivit nytt i din tjänst med tanke på kopplingen till miljögruppen? 
 
Del B. Djupgående: 

3. Hur har du erfarit uppbyggnaden av miljöledningssystemet? 
Hur har förändringar genomförts? Vad har förändrats fram till idag? 

4. Hur uppfattar du att processen; miljöarbetet fungerar idag? 
Vad görs åt sådant som uppfattats som misstag/problem? Vilka 
möjligheter finns att påverka det pågående arbetet? 

5. Vad tror du om framtiden? Intressenter och externa relationer. 
Kan de olika avdelningarna påverka den kommande utformningen? 

 
Del C. Avslutande: 

6. Övergripande; företagets utveckling. 
7. Information, frågor från den intervjuade? 

Får jag återkomma om det saknas något eller om jag senare uppfattar att 
något är oklart? 
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Underfrågor till frågeområdena: 
Del A.  
1. Vilken avdelning representerar du i 
miljögruppen? 
Hur betecknas din tjänst?  
Hur länge har du varit på ÖB? 
 
2. Vilken kundrelation har avdelningen du 
representerar? 
Vilken roll har miljögruppen? 
Vilken typ av arbetet innebär deltagandet i 
miljögruppen?  
Från vilka källor får du utbyte/ kunskap/ 
influenser till ert miljöarbete? 
Behandlades miljöfrågor tidigare inom 
ÖB; isf på vilket sätt? 
 
Del B. 
3. Varför har ni valt att införa MLS (enligt 
ISO 14001)? 
Vart har ÖB hämtat inspiration och idéer 
till MLS-arbetet? 
Hur uppfattar du att MLS ska användas? 
Vad har du upplevt positivt, till dags dato, 
med MLS arbetet ? Stora svårigheter? 
Hur har MLS motsvarat dina 
förväntningar?  
 
4. Hur tas miljörelaterade beslut?  
Är besluten förankrade i de olika 
avdelningarna? 
Vilken strategi finns för att förankra MLS-
arbetet i organisationen? 
Hur går det till när du vidarebefordrar 
miljörelaterad information? 
Vilka kanaler har du i detta arbete? 

Hur har du bemötts av din avdelning när 
du ska vidarebefordra informationen?  
Hur följs informationsspridningen upp? 
Vilka möjligheter finns det att ge feedback 
/respons på miljöinformationen? 
Hur hanteras sånt man inte är nöjd med? 
 
Har man möjlighet att få hjälp och ta del av  
erfarenheter från andra avdelningar, 
Länsbolag etc? 
Har miljöarbetet stöd från ledningen? På 
vilket sätt? 
 
5. Kan du ge exempel på hur era 
arbetsrutiner kan/har utformas för att 
underlätta det miljörelaterade arbetet i 
relation till övrigt arbete? 
Vilken betydelse har ÖB’s miljöarbete i 
relation till ägare och övriga intressenter? 
Hur kan kunder och övriga intressenter 
påverka ÖB’s miljöarbete? Sker det? 
Var ligger den största potentialen i MLS-
arbetet (att uppfylla kraven som verktyg)? 
 
Del C. 
6. Hur tycker du att miljöarbetet bidrar till 
ÖB’s sätt att se på problem; hantera 
problem? 
Upplever du att MLS arbetet är integrerat i 
organisationen? 
Kan du beskriva dina förväntningar inför 
framtiden? 
Är det något som du, så här i efterhand, ser 
att ni skulle ha gjort annorlunda? 

 
 




