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Sammanfattning 
Miljöfrågan är något som har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Människans 
påverkan på miljön har blivit enorm och måste åtgärdas. Det har förr varit mycket fokus på 
industrins negativa miljöpåverkan genom utsläpp vid produktion men idag har fokus skiftat 
och det märks att alla delar i samhället påverkar miljön på något sätt. Till exempel påverkar 
verksamheter inom den offentliga sektorn miljön, trots att de inte producerar någon fysisk 
produkt. Sådana verksamheter påverkar miljön mestadels genom till exempel beslut, 
information och handlingar därefter. Deras påverkan är därmed svårare att se, den är indirekt. 
Några som har en intressant form av indirekt miljöpåverkan är utbildningsanstalter. De 
kommer i kontakt med mycket människor och har därmed en stor indirekt påverkan och denna 
påverkan kan bli både positiv och negativ beroende på organisationens engagemang och 
kunskap om sin miljöpåverkan. 
 
Ett väl fungerande miljöledningssystem som tar in samtlig miljöpåverkan skulle kunna hjälpa 
skolor att göra sin indirekta miljöpåverkan positiv. Syftet med studien är att genom en 
fallstudie på en utbildningsanstalt undersöka vad för typ av förutsättningar som behövs för att 
införande av miljöledningssystem ska fungera i organisationer med främst indirekt påverkan. 
Den utbildningsanstalt som varit fallstudie i arbetet är Göteborgs Tekniska College och 
Gymnasium (GTC/GTG) som är ett privatägt utbildningsföretag. Fallstudien har bestått av en 
miljöutredning, intervjuer samt en enkätundersökning. 
 
Uppsatsen tar upp grundläggande teorier kring organisationsförändring som till exempel hur 
en organisation påverkas av sin struktur, kultur och omgivning samt drivkrafter som behövs 
och problem som kan uppstå i processen. Utifrån dessa teorier har resultatet från 
miljöutredningen, intervjuerna och enkätundersökningen analyserats och diskuterats för att 
försöka reda ut förutsättningarna som behövs för att ett införande av ett miljöledningssystem 
ska fungera i en organisation med indirekt miljöpåverkan. 
 
De förutsättningar som behövs inom GTC/GTG är bland annat att de måste ha en ledning som 
engagerar övriga anställda i förändringen för att den ska fungera. De måste även ha god 
kontakt med sin omgivning för att vara beredd på förändringar därifrån och ha en positiv 
inställning till miljöledningssystem och vad det kan innebära för organisationen. 
Drivkrafterna som skolan har är till exempel konkurrensfördelar gentemot andra skolor och en 
vilja av att ta sitt ansvar i miljöfrågan. Skolan är dock mindre medvetna om sin indirekta 
miljöpåverkan, något som kan utgöra ett problem när miljöledningssystemet utformas 
eftersom de då kan missa sin kärnverksamhet (utbildning) i miljömål och policies. 
 
Eftersom GTC/GTG både är ett företag och en utbildningsanstalt är analysen som gjorts inte 
bara relevant för dem utan kan även appliceras på andra verksamheter med indirekt 
miljöpåverkan. 
 
De viktigaste slutsatserna som dragits i studien är att de förutsättningar som en verksamhet 
måste ha för att kunna lyckas med en förändring i form av ett miljöledningssystem är att 
organisationen måste ha koll på sin omgivning, fungerande kommunikation inom 
organisationen, ha en positiv inställning och vara beredd på de problem som kan uppstå i 
processen. Dessutom är det viktigt att organisationer med indirekt miljöpåverkan har 
definierat sin kärnverksamhet eftersom det är där som den indirekta miljöpåverkan finns. 
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1. Inledning 
Miljöfrågan har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. När frågan växte fram under 
1960-talet låg fokus mycket på punktutsläpp till luft och vatten från exempelvis stora 
industrier eller jordbruk1. Men under de senaste 50 åren har fokus skiftat när det belysts fler 
frågor som ozonnedbrytning, befolkningstillväxt och klimatförändringar, det anses inte längre 
vara en speciell industri som förorenar eller ett specifikt ämne som sprids i naturen som är det 
största problemet utan problemet är samhället i stort2. Utformningen av samhället och det sätt 
människan lever på går emot det som kallas hållbar utveckling. 
 
Uttrycket hållbar utveckling har sin grund i Brundtland-rapporten; Vår gemensamma framtid 
från FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 19923. Hållbar utveckling innebär 
enligt Brundtland-rapporten att mänskligheten ska kunna tillgodose dagens behov men att 
framtida generationer även ska kunna tillgodose sina behov. För att utvecklingen ska bli 
hållbar måste en balans mellan ekonomiska, social-kuturella och ekologiska perspektiv 
uppnås. Samtliga perspektiv behövs för att kunna lösa miljöproblem, till exempel så krävs en 
stabil ekonomi och förändrade sociala mönster samtidigt som det behövs fokus på 
miljöproblemets ekologiska ursprung. 
 
Utvecklingen har gått från att endast lokala miljöproblem uppmärksammas till att mer fokus 
lagts på de globala miljöproblemen4. Men samtidigt som det pågått en globalisering av 
miljöproblemen så har det även pågått en individualisering av dem5. Det är till stor del 
individens konsumtion och levnadsvanor som har lett till de stora globala miljöproblemen 
idag, till exempel den globala uppvärmningen. Dessa miljöproblem är svåra att lösa eftersom 
varje individ måste ta ansvar och agera. Problemen är också svåra att se eftersom de pågår 
överallt och inte vid en specifik plats. 
 
Samtidigt som det finns mindre synliga miljöproblem kan man även säga att det finns mindre 
synliga sätt att påverka miljön. Utsläpp från industrier är en direkt och synlig miljöaspekt, 
men hur verksamheter inom den offentliga sektorn eller företag som inte producerar någon 
fysisk produkt påverkar miljön är mestadels indirekt och därför mindre synlig. Indirekt 
påverkan innebär att organisationen genom sin egen verksamhet influerar andra aktörers sätt 
att påverka miljön6. Till exempel kan anställda inom en kommun ta beslut eller ge råd som 
påverkar hur kommunens företagare arbetar med miljöfrågor. Forskning och utbildning är en 
annan form av indirekt påverkan där ny kunskap och informationsspridning kan leda till andra 
sätt att agera. 
 
Punktutsläpp från industrier har minskat med hjälp av till exempel lagar och ekonomiska 
styrmedel, men även med hjälp av frivilliga åtgärder som miljöledningssystem. Genom dessa 
system får de struktur, mål och uppföljning av sina miljöaspekter och det arbete som görs för 
att förbättra dessa7. Miljöledningssystem kan även hjälpa till för att förbättra den indirekta 
påverkan, men det är svårare eftersom denna påverkan inte tas upp i samma utsträckning som 
                                                
1 Öckerman & Friman, 2003 
2 Lidskog m.fl, 1997 
3 Söderqvist m.fl, 2004 
4 Lidskog m.fl, 1997 
5 a.a 
6 Emilsson & Hjelm, 2007 
7 Söderqvist m.fl, 2004 
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den direkta i standarder för miljöledningssystem8. Sveriges regering har lagt fram direktiv 
som fastställer att statliga myndigheter ska vara förebilder i arbetet med miljöfrågor9. 
Miljödepartementet uppmanar myndigheterna att införa miljöledningssystem som bygger på 
samma principer som de för industrin men som är anpassade till deras aktiviteter10. I Sverige 
är det därför vanligt att verksamheter i den offentliga sektorn har någon form av 
miljöledningssystem, även om de inte är certifierade sådana11. Det är bland annat många 
universitet som har tagit fram miljöledningssystem även om de har kommit olika långt i sitt 
arbete mot hållbar utveckling12. Vissa har bara formulerat policys medan andra har integrerat 
hållbar utveckling i aktiviteter eller gjort om hela universitetets system. Problemet med många 
universitet är att de ofta riktar in sig på sin direkta påverkan som till exempel pappers- och 
energianvändning när deras största miljöpåverkan egentligen är indirekt genom utbildning och 
inflytande på studenter13. 
 
Utbildningsanstalter har en intressant form av miljöpåverkan eftersom de kommer i kontakt 
med mycket människor och därmed är den indirekta påverkan stor, påverkan har även stora 
möjligheter att bli positiv eftersom utbildning är en viktig del i hållbar utveckling14. Positiv 
påverkan kan till exempel vara ökad miljömedvetenhet. Ett väl fungerande 
miljöledningssystem skulle kunna hjälpa skolan att göra sin indirekta miljöpåverkan positiv 
samtidigt som de även skulle kunna arbeta med den direkta påverkan genom material- och 
energianvändning. Men ett införande av ett miljöledningssystem är en stor förändring och det 
är många bitar som ska falla på plats för att det ska fungera. Denna uppsats kommer genom en 
fallstudie på en utbildningsanstalt att undersöka vad för typ av förutsättningar som behövs för 
att denna typ av förändring ska fungera i organisationer med främst indirekt miljöpåverkan. 
 
Den utbildningsanstalt som varit fallstudie i arbetet är Göteborgs Tekniska College och 
Gymnasium (GTC/GTG) och den förändring som undersökts är möjligheten för ett införande 
av ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Ett sådant miljöledningssystem innefattar 
en miljöpolicy, rutiner för identifiering och värdering av miljöaspekter, rutiner för 
identifiering och tillämpning av lagkrav, fastställande av miljömål samt rutiner för att nå 
dessa15. När implementering av miljöledningssystemet sker ska företaget enligt standarden 
kunna säkerställa de resurser som behövs för införande och underhållning av systemet och de 
måste ha tillräckligt med kunskap om den miljöpåverkan de medför inom organisationen. 
Företaget måste ytterligare bland annat kunna kommunicera och dokumentera sin 
miljöpåverkan samt ha utvärdering och uppföljning av arbetet inom miljöledningssystemet på 
ett korrekt sätt enligt de kraven som finns i standarden. GTC/GTG har i dagsläget inget 
miljöledningssystem utan det som undersökt i fallstudien är hur deras organisatoriska 
förutsättningar ser ut för möjligheten att införa ett sådant system. 
 
GTC/GTG bedriver, med inriktning på fordonsteknik, gymnasieverksamhet, kvalificerade 
yrkesutbildningar (KY-utbildningar) och uppdragsutbildningar. Skolan är ett självständigt 
bolag som ägs av Göteborgs kommun, AB Volvo och Volvo Cars. Skolan är mindre än 50 % 
ägd av kommunen och behöver inte rätta sig efter till exempel ramavtal vid inköp och trots att 
de har samarbete med Volvo vad gäller vissa KY-utbildningar så har Volvo inget att säga till 
                                                
8 Emilsson & Hjelm, 2007 
9 SOU, 1996 
10 Miljödepartementet, 1996 
11 Sammalisto, 2007 
12 a.a 
13 Sammalisto & Arvidsson, 2005 
14 Nicolaides, 2006 
15 SIS, 2004 
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om vad gäller hur skolan sköter sitt arbete. Idag har skolan 71 anställda, de har 435 
studerande på heltid och omsätter cirka 65 miljoner kronor per år. 
 
Just denna skola är intressant att studera eftersom den är så starkt sammankopplad med 
industrin genom Volvo och för att det är en skola där de kan arbeta med tekniska lösningar för 
att minska miljöpåverkan inom bilindustrin. De har även stora möjligheter i form av skola att 
påverka sina elever i positiv riktning gällande miljöfrågor. GTC/GTG ser positivt på ett mer 
utvecklat miljöarbete och tycker det är ett viktigt område att jobba med och ta sitt ansvar. 
Ledningen ser inte bara hållbar utveckling som en ansvarsfråga utan även som en 
konkurrensfördel mot andra skolor. Dock har det observerats att GTC/GTG, precis som andra 
utbildningsanstalter, är mindre medvetna om sin indirekta miljöpåverkan genom utbildningen, 
men det medvetandet är något som hoppas kunna ökas genom denna studie. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att studera organisatoriska förutsättningar för att införa ett 
miljöledningssystem i organisationer med främst indirekt miljöpåverkan. 

1.2 Frågeställningar 
Uppsatsens syfte kommer att belysas med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilka förutsättningar är viktiga vid ett införande av ett miljöledningssystem på en 
utbildningsanstalt eller andra organisationer med indirekt miljöpåverkan? 

- Vilka problem och möjligheter kan uppstå vid en förändring och hur kan dessa lösas 
eller förebyggas? 

- Hur kan denna studie appliceras på andra verksamheter med indirekt miljöpåverkan? 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom organisationsteori i sig själv är ett stort område så har det valts att endast ta upp de 
generella dragen gällande förändring och organisationer för att kunna lägga mer tid på 
analysen och fallstudien. Ett val har även gjorts att enbart studera miljöledningssystem utifrån 
ISO 14001 eftersom detta är en internationellt etablerad miljöledningsstandard16 och då Volvo 
äger mer än halva skolan och är ett internationellt företag är denna därför bäst lämpad. 
 
Ytterligare avgränsningar är att enbart nyttja en fallstudie, detta görs dels på grund av att 
tidsramarna gjort det svårt att genomföra fler djupa fallstudier och då gjordes hellre en djup 
studie än flera grundare. Detsamma gäller i fråga om varför enbart ett scenario (att införa ett 
miljöledningssystem) applicerats på fallstudien. 
 
Intervjuer gjordes enbart med hyresvärdarna och inte med andra i skolans omgivning. Detta 
eftersom GTC/GTG är så pass självständigt att Volvo och kommunen inte bedöms ha någon 
stor inverkan på skolan. Tiden har därför valts att läggas på dem som har störst påverkan i 
skolans omgivning. 
 
De avgränsningar som gjorts i miljöutredningen på GTC/GTG är att ta med yttre miljö samt 
ansvar och rutiner i arbetet. Detta innebär skolans fysiska påverkan på miljön genom 
energianvändning, avfallshantering och liknande. Rutinerna rör bland annat inköp av nya 
förbrukningsmaterial, teknik och inhyrning av entreprenörer. Enkätundersökning om attityder 
och utbildning gjordes som uppdrag av Eikman med flera från Göteborgs Universitet, 
resultaten därifrån har tagits del av och analyserats. 
                                                
16 Brorson & Larsson, 1998 
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2. Metod 
På uppdrag av GTC/GTG gjordes en miljöutredning som blev en fallstudie av vilka 
förutsättningar utbildningsanstalter och andra med indirekt miljöpåverkan behöver för att 
införa miljöledningssystem. Uppdraget beskrivs närmare i avsnitt 2.1. Frågeställningarna 
utformades så att de skulle täcka in området organisationsförändring och miljöledningssystem 
på en mer generell nivå. Fallstudie är den valda metoden för studien och innehåller olika 
delmetoder för att samla in data. Fallstudien är en miljöutredning med en kartläggning av 
fysisk påverkan, en enkätundersökning och tre intervjuer. Fallet GTC/GTG och förändring i 
form av miljöledningssystem har analyserats utifrån organisations- och förändringsteorier. 

2.1 Fallstudie 
När valet av metod görs är det viktigt att fundera på vilka frågor som ska besvaras17. Olika 
metoder lämpar sig bättre eller sämre till olika frågor. I denna studie ska främst frågor som 
hur och varför besvaras och då finns det tre metoder att besvara dessa genom. De tre 
metoderna är historia, experiment och fallstudie. Historia passar bra när de eller det som ska 
undersökas inte går att intervjua eller titta på i dagsläget. Experiment passar när studien vill 
påverka objektet i fråga på olika sätt. I denna studies fall har författarna varit på plats och 
observerat och dessutom intervjuat nyckelpersoner. Detta är något som utmärker sig för en 
fallstudie. Yin har definierat fallstudier, oavsett typ, vilket citeras nedan. 
 

 ”A case study is an empirical inquiry that 
 investigates a contemporary phenomenon in depth and within its 

real-life context, especially when 
 the boundaries between phenomenon and context are not clearly 

evident.” 18 
 

och 
 
 ”The case study inquiry 
 copes with the technically distinctive situation in which there will be 

many more variables of interest than data points, and as one result 
 relies on multiple sources of evidence, with data needing to 

converge in a triangulating fashion, and as another result 
 benefits from the prior development of theroretical propositions to 

guide data collection and anlysis.”19 
 
Inhämtning av data har skett i enlighet med boken Synthesizing research. Enligt denna bok 
börjas det alltid med att formulera ett problem20. Detta har gjorts och resultatet blev studiens 
syfte och frågeställningar. Därefter ska data samlas in. Detta har gjorts på olika sätt. En 
kartläggning av företaget har gjorts som utgör vårt fall där den faktiska situationen för 
företaget beskrivs. Denna kartläggning har gjorts genom observering och antecknig på plats. 
Eikman med flera från Göteborgs Universitet gjorde en enkätundersökning bland företagets 
personal för att ta reda på attityder kring miljöfrågan. Detta resultat spelar en stor roll i 
analysen eftersom personalens attityder är en viktig del i skolans påverkan på eleverna. I 
                                                
17 Yin, 2009 
18 a.a 
19 a.a 
20 Cooper, 1998 
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utredningen ingick även intervjuer med tre personer för att ta reda på omgivningens syn på 
GTC/GTG:s miljöarbete. Detta har sedan analyserats genom att jämföra med valda 
organisations- och förändringsteorier. 

2.1.1 Kartläggning 
Uppdraget som erhölls via Miljöbron, ett företag som syftar till att knyta kontakter mellan 
verksamheter och studenter, gick ut på att göra en miljöutredning av GTC/GTG och utefter 
resultatet av den ge konkreta förslag på hur skolan kan arbeta vidare med hållbarhetsfrågor 
och minska sin miljöpåverkan. Det som skolan såg som syfte med miljöutredningen var att 
den skulle vara ett första steg i ett långsiktigt miljöarbete som de känner ett ansvar att jobba 
med. Sen kan en eventuell bonus med miljöarbetet vara att det ger dem en konkurrensfördel 
och lockar fler studenter samtidigt som skolan bemöter nuvarande och kommande kundkrav. 
Uppdraget har använts som en fallstudie och miljöutredningen finns bifogad som bilaga till 
denna studie. 
 
Studien initierades med att en checklista för den fysiska miljöutredningen togs fram. Denna är 
utformad med rubriker efter olika typer av rum som skulle undersökas. Under varje rubrik 
finns olika faktorer uppradade som var viktigt att ta hänsyn till i varje rum. Vid skapandet av 
checklistan användes bland annat boken Miljörevision som stöd21. Andra examensarbeten, där 
miljöutredningar gjorts i liknande verksamheter som denna, har väglett oss med specifika tips 
på saker som kan gälla denna typ av verksamheter. 
 
GTC/GTG hyr lokaler i tre olika byggnader i Göteborg. Under totalt fyra dagar inventerades 
skolans byggnader med hjälp av checklistan. Förutom inventering fördes samtal med skolans 
VD/rektor, ekonomiansvarig, informations- och inköpsansvarig och personalansvarig. 
Frågorna till samtalen var liksom checklistan förberedda med hjälp av och inspirerade av 
boken Miljörevision. Några av frågorna rörde själva verksamheten och dess funktioner och 
ställdes för att få en djupare förståelse av skolans fysiska och indirekta miljöpåverkan. Svaren 
antecknades och skrev sedan rent men inspelning och transkribering gjordes inte vid dessa 
samtal. 
 
Resultaten av den fysiska miljöutredningen utifrån checklistan sammanställdes i ett Excel-ark 
för att skolan skulle få en bättre översikt över sina lokalers miljöpåverkan. Detta material har 
ihop med informationen från samtalen, intervjuerna och de resultat som Eikman med flera fått 
fram i sin enkätundersökning sammanställts i en nulägesbeskrivning och har legat till grund 
för den identifiering och värdering av miljöaspekter som gjorts. Värderingen gjordes med stöd 
i litteraturen från Ammenbergs Miljömanagement och det han kallar för ”enkel 
bedömningsmetod”22. Utifrån värderingen och i samråd med VD/rektor på GTC/GTG har 
förslag på miljömål och miljöpolicy utformats samt förslag på åtgärder (se bilaga). 
 
Under kartläggningen kunde författarna till denna uppsats egna ögon se hur GTC/GTG:s 
fysiska situation såg ut. Detta var en fördel då det blev en mer objektiv bedömning än om 
skolans personal skulle ha varit ute och undersökt samma sak och sedan vidarebefordrat 
informationen. Detta förhindrade eventuella försköningar av läget som skolans personal själva 
kunde ha gjort. Nackdelen med metoden är att författarna har begränsade kunskaper inom 
vissa områden som undersökts. Hur sanningsenlig bedömningen av till exempel isolering i 
energieffektiviseringssyfte är, är därför svår att avgöra. 
                                                
21 Almgren & Brorson, 2003 
22 Ammenberg, 2004 
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2.1.2 Enkätundersökning 
Samtidigt som den fysiska miljöutredningen gjordes så genomförde Eikman med flera från 
Göteborgs Universitet en enkätundersökning och studerade attityder och värderingar bland 
skolans personal, vilket spelar en viktig roll för att undersöka skolans kärnverksamhet. Nedan 
har det sammanfattats utifrån rapporten Attitydundersökning på två utbildningsföretag hur 
Eikman med flera gick till väga för att genomföra sin enkätundersökning23. 
 
Enkätundersökningen var indelad i tre delar. Eikman med flera (2009) kallar delarna för A, B 
och C. Syftet med del A var att ta reda på personalens syn på hållbar utveckling och samtidigt 
få en bild av deras generella miljövänlighet. Del A var uppdelat i flera mindre avsnitt. I första 
avsnittet fick respondenten jämföra sig själv med hypotetiska personer. Några av dessa hade 
tydliga ideologiska ställningstaganden kring miljöproblemens ursprung och lösningar. I nästa 
avsnitt frågades respondenten mer konkret vilka lösningar de föredrar. Exempel på frågor är 
”Skulle du vilja se lagstiftning till förmån för följande förslag?” På frågorna kunde 
respondenten svara från ”Ja absolut” till ”Nej, definitivt inte”. I det tredje och sista avsnittet i 
del A frågades frågor om respondentens syn på hållbar utveckling. Denna syn har författarna 
försökt fånga med hjälp av olika exempel som rikdagens miljömål och sen bett respondenten 
uttrycka om dessa borde ingå i begreppet hållbar utveckling eller inte. 
 
Del B var också indelad i avsnitt. Första avsnittet handlade om frågor kring GTC/GTG och 
om respondenten ansåg att miljöfrågor i dagsläget är integrerade i skolans undervisning. 
Sedan kom ett avsnitt där respondentens åsikter huruvida miljöfrågor bör finnas med i 
undervisningen. Ett exempel på en fråga är ”I vilken utsträckning är det en passande roll för 
en yrkesinriktad skola att förmedla kunskap om miljöfrågor?”. 
 
Sista delen i enkäten, del C, gick ut på att ta reda på hur optimistiska eller pessimistiska de 
anställda på skolan är gällande miljöfrågor. Det har Eikman med flera försökt få fram med 
hjälp av faktabaserade frågor kring världsläget med svarsalternativ där endast ett alternativ 
var korrekt. Del C avslutades med påståenden där respondenten fick avgöra om situationen 
var sämre eller bättre eller som påståendet beskrev. 
 
Enkätundersökningar har fördelen att det är en enkel metod att ta reda på hur varje individ 
ställer sig till valda frågor. Det är en relativt snabb metod om man jämför med intervjuer och 
dessutom är den anonym och svaren kan föras statistik på. Nackdelen som kan ses med 
enkätundersökningar är att det är svårt att förutse eventuella missförstånd som kan uppstå. 
Respondenten kan inte fråga om utformningen och svarar därmed utefter hur denne tolkat 
frågan, även om enkätundersökningens skapare hade en annan avsikt. En annan fallgrop kan 
vara att frågorna är ledande, men då Eikman med flera gick en kurs på Göteborgs Universitet 
som delvis behandlar ämnet psykologi har de lagt ner mycket energi på att formulera enkäten 
på bästa psykologiska sätt för att motverka denna typ av fallgropar. 

2.1.3 Intervjuer 
För att få in fler aspekter i fallstudien har ett antal intervjuer gjorts. Intervjuerna valdes utifrån 
ett område som behövde utforskas närmre, nämligen skolans omgivning. Eftersom studien 
undersöker vilka förutsättningar skolan skulle ha för att införa ett miljöledningssystem kan det 
vara bra att veta hur omgivningen ställer sig till det hela. Valet gjordes att intervjua skolans 
tre hyresvärdar eftersom dessa är ansvariga för huruvida skolan ska investera i miljösparande 
utrustning eller inte. Tre stycken intervjuer har genomförts. Dessa förbereddes med hjälp av 
                                                
23 Eikman m.fl., 2009 
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litteratur inom intervjumetodik. Inledningsvis valdes form på intervjun vilket blev 
halvstrukturerad intervju24. Halvstrukturerad intervju innebär att intervjuaren har 
frågeområden i en bestämd följd och sedan följdfrågor inom dessa. Det är en kombination av 
öppna och fasta svar. Det är intervjuaren som bestämmer vad som är meningsfullt och utifrån 
det får respondenten ge sin syn på saken. Av detta får intervjuaren en uppfattning om hur 
meningsfulla frågorna är för respondenten. Anledningen till att denna intervjuform valdes är 
för att vissa specifika områden skulle täckas in, men ändå skulle inget uteslutas vilket inte 
görs när svaren är delvis öppna. Intervjuns upplägg och innehåll planerades. Vetskapen fanns 
vilka frågor som behövdes svar på, och därför studerades Lantz (2007) för att se hur frågorna 
kunde ställas för att inte bli ledande, uppfattas som oartiga och vilken ordning frågorna skulle 
stå i. Intervjuerna valdes att öppnas upp med bakgrundsfrågor som ”Vad är din roll på 
företaget?” för att få respondenten bekväm i situationen. Efter bakgrundsfrågorna undersöktes 
hur hyresvärdarna såg på samarbetet med GTC/GTG. Intervjuerna avslutades med frågor 
kring hyresvärdarnas syn på miljöfrågor och om de var intresserade av att investera i 
miljöförbättrande åtgärder. Intervjuerna genomfördes per telefon och samtalen spelades in och 
transkriberades. Därefter gjordes en analys på intervjusvaren och slutsatser har dragits därur. 
 
Fördelen med intervjuer är att både respondent och intervjuare får chans att utveckla sina 
påståenden om behov finns. Om intervjuaren kommer på följdfrågor är det möjligt att ställa 
dessa. Det finns även möjlighet att höra eller se om en person ljuger eller inte i sina svar och 
detta är omöjligt att avgöra i till exempel en enkätundersökning. Nackdelen med intervjuer är 
att respondenten kanske känner sig utsatt då svaren inte är anonyma. 

2.2 Analys av resultat 
För att studien ska kunna appliceras på olika typer av verksamheter har valet gjorts att inte 
specificera till någon speciell teori inom organisations- och förändringsområdet som kanske 
endast passar in på fallet GTC/GTG. Den vetenskapliga förankring som gjorts i uppsatsen är 
istället generell organisations- och förändringsteori för att förstå de grundläggande 
processerna vid förändring. Analysens rubriker är desamma som för rapportens teoridel. I 
analysen har punkter plockats ut ur resultatet som kan ses likheter med i teorin. Utifrån dessa 
punkter har det sedan systematiskt diskuterats på vilket sätt de stämmer in med valda teorier 
och slutsatser har även dragits kring huruvida skolans faktiska situation är till deras för- eller 
nackdel vid ett eventuellt införande av ett miljöledningssystem. 
 
Den studie som utförts går att göra om. Men eftersom företaget är en levande organism och 
kan förändras och omvärlden likaså, är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma. Det 
resultat som framkommit i denna studie gäller för våren 2010. Skulle studien göras om senare 
kommer resultatet troligtvis bli annorlunda om än innehålla vissa likheter. 
 
I och med att en medvetenhet om metodernas brister finns hos författarna till denna uppsats är 
förhoppningen att de fallgropar som kan ha uppstått i studien har kunnat förebyggas och den 
negativa påverkan som dessa skulle kunna ha haft på resultatet minskats. 
                                                
24 Lantz, 2007 
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3. Teori 
Nedan behandlas organisations- och förändringsteori på en övergripande nivå utifrån 
litteratur. Det första som behandlas i detta avsnitt är kontext, i vilket sammanhang en 
förändring ska ske, sedan tas det upp om inställningar inom organisationen och hur de 
påverkar förändringsprocessen. Efteråt kommer det att tas upp olika drivkrafter och problem 
som kan uppstå i processen och till sist behandlas olika typer av strategier för 
förändringsprocesser. 

3.1 Kontext 
Organisationer kan hantera förändringar på olika sätt och en del som styr förändringens 
genomförbarhet är i vilket sammanhang, i vilken kontext, den ska ske25. Att förstå denna 
kontext är viktigt eftersom det då går att se vilka förutsättningar som finns, vad som kan 
tänkas fattas samt vilka begränsningar och möjligheter det finns på den spelplan där 
organisationen ska fungera. Om organisationen har bra kontextuella förutsättningar så blir 
chansen större att förändringen kan ske på ett mer lyckat sätt. När det talas om en 
organisations kontext kan det vara både inre och yttre kontext. Det handlar både om vilken 
typ av organisation det är och hur ramarna ser ut inom denna (inre) men samtidigt handlar det 
om organisationens omgivning och i vilken miljö organisationen ska fungera i (yttre). 
 
En organisations struktur är en viktig del i den inre kontexten och generellt sett finns det två 
olika typer av organisationer26. En typ är de så kallade maskinbyråkratiska, exempelvis stora 
produktionsföretag som arbetar utifrån manualer och ständigt gör små förbättringar och 
förändringar i produktionen men inte på mer organisatorisk nivå, där hierarkin är stark och 
saknar en flexibel uppbyggnad. Den andra typen av organisationer kallas för ad-hoc-kratier 
som har en mer flytande struktur och ofta är en mindre organisation eller en organisation som 
är uppdelad i mindre och mer självständiga delar. Sådana här typer av organisationer är mer 
utåtriktade och har därför framförhållning gällande förändringar genom iakttagelser av 
omgivningen och kan då hantera förändringar mer proaktivt. Enligt Jacobsen har en 
organisation lättare för att förändra sig om de är tätt knutna med omgivningen, som en ad-
hoc-krati, eftersom detta innebär att de får en bättre innovationsförmåga, de ser hur andra gör 
och kan uppfinna vägar att göra på samma sätt. Inom maskinbyråkrati blir det lätt att 
organisationen gör på ett sätt eftersom de alltid har gjort så. 
 
Något annat som påverkar förändringsprocessen är hur starka kopplingarna inom 
organisationen är27. Exempel på starka kopplingar kan vara om en anställd är beroende av 
någon annans arbete för att kunna göra sitt eget jobb (till exempel i ett produktionsled) eller 
om den anställde jobbar självständigt utan att behöva anpassa sig efter någon annan (till 
exempel på ett kontor). Lösa kopplingar inom organisationen kan enligt Jacobsen vara en 
fördel eftersom det innebär att man kan förändra delar av organisationen utan att hela 
organisationen behöver förändras på en gång. Samtidigt som detta är en fördel ibland så kan 
lösa kopplingar försvåra en revolutionär förändring där allt behöver ske på en gång, då måste 
det finnas en stark ledning som kan föra organisationen genom förändringen. 
 
                                                
25 Jacobsen, 2005 
26 a.a 
27 a.a 
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En organisations inre kontext består inte bara av struktur, det finns även mer informella 
förutsättningar att ta hänsyn till28. Organisationens kultur är en sådan förutsättning. Med 
kultur menas i det här fallet människornas värderingar och uppfattning om saker och ting 
inom organisationen (se avsnitt 3.2). 
 
Historisk bakgrund utgör en del av organisationens inre kontext29. Denna bakgrund kan 
exempelvis vara att veta varför en förändring behöver ske. Vart organisationen kommer från 
är lika viktigt som dit den ska och kanske har organisationen gjort förändringar tidigare som 
de kan lära sig utav. En annan viktig kontext är vilka resurser som finns och vilka resurser 
som behövs, kanske är förändringen i sig en resursfråga30. Informell makt är ännu en kontext 
att ta hänsyn till31. All makt på ett företag handlar inte om vem som är vems chef utan det kan 
finnas anställda som företag inte vill förlora eller stöta sig med. Organisationen kan se en 
person med viktiga kompetenser som grundstenen i förändringen, trots att denne inte har 
någon direkt makt utan mest ses som en drivkraft och en förebild, ifall denne person då slutar 
så påverkar det förändringsprocessen radikalt. 
 
Det som hittills har tagits upp är inre kontexter; struktur, maktförhållanden, kultur, historia 
och resurser. Men det finns även en hel del yttre kontexter att ta med i beräkningarna32. 
Teknisk omgivning är en av dessa, här ska organisationen helst ha en stabilitet i konkurrens, 
teknisk förändring i omvärlden, ekonomi och politik. Ju lugnare förändringar sker inom dessa 
områden desto stabilare bli den tekniska omgivningen för organisationen. Befinner sig 
organisationen i en mindre stabil kontext i dessa områden så måste organisationen även vara 
uppbyggd så den klarar av det, exempelvis vara beredd på revolutionära förändringar. 
 
En annan av de yttre kontexterna är institutionell omgivning33. Här handlar det om ifall 
organisationen är en del av en större omgivning, exempelvis som dotterbolag till större 
koncern eller har kontakt med offentliga myndigheter. De kan genom sin institutionella 
omgivning få en annan kultur inom organisationen än om de stod för sig själva. Det kan även 
vara svårare att genomföra en förändring i en stark institutionell omgivning eftersom det är 
fler som organisationen måste anpassa sig till då. 

3.2 Inställningar 
Att förändra en organisation kan vara svårt, men att förändra en organisationskultur kan enligt 
vissa teorier ses som omöjligt, enligt andra teorier är det ytterst svårt och enligt en tredje 
kategori teorier är det möjligt34. Oavsett vilken teori som väljs kan det konstateras att det är 
betydligt svårare att förändra en organisations kultur än själva organisationen i sig. 
 
Att förändra organisationen på ytan handlar till exempel ofta om att de vill internationalisera 
företaget, införa ny teknik eller modifiera den administrativa strukturen35. Det finns olika 
teorier om hur sådan förändring kan gå till men i korta drag handlar det mycket om hur 
ledningen hanterar förändringsprocessen. Ledningen kan antingen ge order till de anställda, 
något som gör att organisationen förändras på ytan eller så kan ledningen involvera de 
                                                
28 Jacobsen, 2005 
29 a.a 
30 a.a 
31 a.a 
32 a.a 
33 a.a 
34 Alvesson & Sveningsson, 2008 
35 a.a 
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anställda i hela förändringsprocessen och låta dem komma till tals. Även om båda sätten leder 
till en förändring så är valet av hur organisationen går till väga viktigt för att kunna lyckas. 
Om man tittar djupare in i organisationen så märks det kanske att förändringen som försökts 
göras inte har gått som organisationen tänkt sig36. Ofta beror detta på att ledningen sett på sin 
organisation på ett homogent sätt, alltså att alla anställda tänker likadant och handlar på 
samma sätt. Oftast är en organisation heterogen vad gäller inställningar och kultur och 
ledningen behöver då även planera förändringen utifrån att organisationen är olikartad. De 
måste vara beredda på att samtliga individer eller grupper inom organisationen har sitt eget 
sätt att tolka information på. 
 
Hur information inom en organisation tolkas är beroende på en mängd olika faktorer, kultur är 
en av dessa37. Kultur är något som växer fram under lång tid inom organisationen och ju 
längre historia organisationen har desto svårare är det att förändra dess kultur. En 
organisationskultur består till exempel av antaganden om verkligheten och dessa antaganden 
styr tankar och handlingar inom organisationen. Värderingar ligger på en mer medveten nivå 
hos de anställda och beror på kulturen inom organisationen. På den mest medvetna nivån 
inom organisationen finns de anställdas beteenden och det är de anställdas beteende som i 
slutändan förändrar en organisation. När ledningen förstår att beteendet härstammar från 
organisationskultur så är det lättare att förstå varför det är viktigt att titta på djupet i en 
organisation om de vill nå en lyckad förändring. 
 
Det finns enligt Jacobsen tre olika perspektiv på en organisations kultur38. Det första är 
integreringsperspektivet, här har de anställda samma värderingar och normer som företaget 
och tar beslut utifrån samma grunder, alla har samma drivkrafter och fungerar som en stark 
enhet. Det som är bra med det här perspektivet är att det underlättar kommunikation och 
organisationen behöver inte lägga lika mycket resurser på rutiner. Samtidigt kan de med en 
stark kultur gärna motsätta sig andra perspektiv som kan behövas vid en förändring och det 
kan också skapa starkare motstånd mot eventuell förändring. Detta kallas den kulturella 
paradoxen. Det andra perspektivet på organisationskultur är differentieringsperspektivet. Här 
har anställda inom samma organisation olika kulturer och värderingar, exempelvis olika 
kulturer på olika avdelningar. En organisation med fler kulturer kan vara lättare att förändra 
eftersom de får in fler intryck från omvärlden och har därför en bättre innovationsförmåga. 
Sista perspektivet kallas fragmenteringsperspektivet och kännetecknar organisationer som har 
en splittrad kultur och motstridiga värderingar eller uppfattningar om hur beslut ska tas och så 
vidare. Även om detta perspektiv kan se mörkt ut så ska det ligga i åtanke att det är innehållet 
i kulturen som är det viktiga. Exempelvis kan det vara lättare att genomföra en förändring i en 
organisation där alla vill förändra och förnya men på olika sätt, än i en organisation med en 
enhetlig kultur som är emot förändringar. 

3.3 Drivkrafter och problem 
Viljan eller behovet att förändra organisationen kan ha många orsaker. Det finns drivkrafter 
som är generella och påverkar många organisationer på samma gång, dessa kommer från 
organisationens omgivning och nya krav därifrån39. Sådana drivkrafter kan vara till exempel 
nya marknads-, leverantörs- och konkurrensförhållanden, teknologiska framsteg, politiska 
direktiv, byte av ägare eller personal, tryck från massmedia och kulturella förändringar, men 
även oförutsägbara händelser som naturkatastrofer eller börsras. Det som ska kommas ihåg är 
                                                
36 Alvesson & Sveningsson, 2008 
37 a.a 
38 Jacobsen, 2005 
39 Paton & McCalman, 2000 
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att varje organisation tar till sig drivkraften på olika sätt40. Det vill säga, även om katalysatorn 
till förändring är densamma, till exempel en kraftig nedgång i den nationella ekonomin, så 
kommer alla organisationer lösa förändringen med olika metoder och med olika resultat. Det 
en organisation kan göra för att vara bättre förberedd på förändringar, och då kunna hantera 
dem på ett bättre sätt, är att ständigt vara uppmärksam på omgivningen41. Då kan de upptäcka 
externa drivkrafter till förändringar tidigt så att de eventuella negativa effekterna av 
omgivningens nya krav kan förebyggas. 
 
Planerad förändring börjar alltid med idéer och en utvärdering av ett antal åtgärder som 
behöver göras för att få den förändring organisationen vill ha42. Drivkrafterna till dessa idéer 
kan vara många och tolkas på olika sätt. Ofta är det kanske ett upptäckande av att något inte är 
riktigt rätt i organisationen, till exempel att de inte går med vinst eller tappar medlemmar, som 
väcker impulsen att en förändring behövs. Men det kan också vara att organisationen vill 
förbättra redan fungerande delar på grund av principer eller mål. Men även om alla inom 
organisationen har samma drivkraft och vilja så innebär inte det att alla vill utföra 
förändringen som behövs på samma sätt. 
 
Alvesson och Sveningsson skiljer på två olika typer av förändring; planerad och 
framträdande43. Den planerade förändringen syftar till att tillgodose ledningens ambitioner 
och behov medan den framträdande planeringen tar hänsyn till samtliga medarbetare. I många 
fall görs en planerad förändring vilket enligt Alvesson och Sveningsson brukar leda till att de 
anställda får en negativ inställning till förändringen. När den anställde inte får känna sig 
delaktig blir denne också misstänksam mot förändringen och dess eventuella baktankar. Då 
fungerar den negativa inställningen som en bromskloss i förändringsarbetet. I de fall där 
ledningen involverat de anställda redan från början har inställningen varit mer positiv44. När 
ledningen ser organisationen som ett team och försöker ta vara på alla anställdas erfarenheter 
och begåvningar främjas en framåtanda inom företaget och här kan istället de anställda vara 
drivande i förändringen. 
 
Problem i förändringsprocessen kan komma i många former och i alla led45. Det kan 
exempelvis vara motsättningar på grund av en stark kultur eller en för spridd kultur som 
försvårar planeringen eller genomföringen av en förändring. Ett annat exempel kan vara att 
det är en för svag hierarki i organisationen som ger för mycket utrymme för motsättningar 
eller en för stark hierarki som inte ger utrymme för nya idéer och tankesätt. Andra problem 
kan vara kommunikationen inom företaget på grund av för starka eller för svaga 
sammankopplingar mellan personalen, eller problem med att kommunicera med omvärlden. 
Ytterligare exempel på problem i förändringsprocessen är att en typ av kontext kan ha svårt 
för revolutionära förändringar medan en annan kan ha problem med evolutionära 
förändringar. Organisationen kan även ha för dåliga resurser eller så kan de vara dåliga att 
översätta drivkrafter till konkreta åtgärder. Organisationer måste vara medvetna om vart och 
när det kan uppstå problem så att de lättare kan förutse och förebygga dessa. 
 
                                                
40 Jacobsen, 2005 
41 Paton & McCalman, 2000 
42 Jacobsen, 2005, Bakka m.fl., 2006 
43 Alvesson & Sveningsson, 2008 
44 a.a 
45 Jacobsen, 2005 
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Enligt Paton och McCalman kan en organisations kultur vara hur öppen för förändring som 
helst, förändringen kommer ändå någonstans att möta motstånd i någon form46. Anledningen 
är helt enkelt att människor är rädd för det okända. Det kan vara lätt att säga ja till en 
förändring när organisationen bara är i planeringsfasen och sen bli mer skeptisk när 
förändringen verkligen ska drivas igenom och det kan börja krångla. Paton och McCalman 
menar att rädsla för förändring aldrig helt kan raderas inom en organisation men de kan 
minska den genom kreativ utveckling och kommunikation hos organisationen, organisationen 
måste försöka framställa förändringen som något som är positivt och något som kommer att 
bidra till företagets överlevnad. 
 
Motstånd till förändring kan yttra sig på många sätt och trappas ofta upp med tiden47. Det kan 
exempelvis börja med likgiltighet eller negativa inställningar och gå vidare till 
ifrågasättningar och vägran att samarbeta. Men det finns även en form av positivt motstånd, 
kritik och debatt kan i många fall leda till en förbättrad åtgärd eller förändringsprocess. Det 
kan nämligen vara svårt att se alla möjliga tillvägagångssätt när besluten om förändring sker 
och då kan det vara bra att någon ifrågasätter tillvägagångssätten och öppnar organisationens 
ögon för nya perspektiv. 

3.4 Strategier 
Förändringsprocessen är, som påvisats, lång och komplicerad och det är mycket som kan gå 
fel längs vägen48. Och mitt i alla drivkrafter, strukturer, maktförhållanden, attityder och 
kontexter behöver organisationen även en strategi att genomföra själva förändringen när de 
kommit överrens om hur de ska göra. 
 
Planerad förändring går enligt Jacobsen att genomföra endast om två villkor uppfylls49. För 
det första måste organisationen ha valt rätt strategi för sin förändring, alltså att de strukturerat 
upp processen utifrån den typ av förändring som ska ske. För det andra måste de ha rätt form 
av ledning som passar processen och organisationens kontext. Jacobsen menar också att det 
finns två huvudstrategier för förändring, strategi E och strategi O, och att det till dem finns två 
olika perspektiv på ledarskap. De två typerna av strategier och ledarskap är i teorin tydligt 
uppdelade men i verkligheten går de ofta in i varandra och blandas upp med ytterligare 
strategier. 
 
Strategi E är en ekonomisk strategi, målet med detta sätt att förändra är att öka det 
ekonomiska värdet genom planerad och strukturerad förändring50. I denna strategi är det 
ledningen som styr processen och strategin är systematiskt och lineärt utformad. Detta innebär 
att en fas i processen inte påbörjas förrän föregående fas är genomförd och i slutändan vill 
ledningen gärna ha mätbara resultat. Inom denna strategi har ledningen den största rollen, inte 
bara som stöd för förändringen utan som dess drivkraft, trots att de gärna tar in extern hjälp. 
Det är ledningen som har bäst insikt i organisationen, kommer åt mest information och har 
den formella makten att genomföra förändringar trots motstånd. Ledningen är även central i 
förhandlingar, som kan leda till kompromisser, och de innehar en stark symbolisk makt som 
organisationens huvudfigurer. 
 
                                                
46 Paton & McCalman, 2000 
47 Jacobsen, 2005 
48 a.a 
49 a.a 
50 a.a 
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Förutsättningarna för att strategi E ska lyckas är enligt Jacobsen (1) att det är en förändring i 
organisationens strategi, struktur eller system, exempelvis vid problem med 
omgivningsförhållandet och konkurrens. (2) Att motstånd uppstår men att ledningen samtidigt 
har tillräckligt med makt och stöd för att möta det. Och (3) det måste finnas en acceptans 
inom organisationen och dess omgivning att använda strategin51. Strategi E har tydliga 
maktförhållanden som kan tydas provokativt av vissa anställda, därför måste denna typ av 
strategi vara accepterad för att den ska fungera, annars blir motståndet helt enkelt inte 
hanterbart. Så med dessa tre förutsättningar kan strategi E vara ett lyckat val, det som har 
mindre påverkan på strategin är förändringens omfattning och tidsramar. 
 
Strategi O är en organisk strategi och har som mål att utveckla kulturen och människorna 
inom organisationen så att de själva kan genomföra strategin52. Till skillnad från den 
ekonomiska strategin är denna process mindre planerad och systematisk och anses vara mer 
cirkulär än lineär. Förändringen sker mer successivt och kallas gärna hellre för utveckling än 
förändring. De resultat denna strategi förhoppningsvis leder till är en organisation som 
kontinuerligt förändrar sig för att anpassas till omgivningen. Ledningen vill ha en lärande 
organisation, alltså en organisation som kontinuerligt kan förbättra sin förmåga att skapa sin 
egen framtid, inte bara sin överlevnad. I denna strategi har ledningen en mindre makthavande 
roll, de ska främst skapa engagemang och vilja bland de anställda eftersom det är 
människorna i organisationen som måste utvecklas och genomföra förändringen. 
 
För att strategi O ska vara ett lyckat val krävs enligt Jacobsen tre förutsättningar53. Den första 
förutsättningen är tid. Eftersom strategin byggs på att många människor ska vara med och 
tycka och tänka om saker så sker det inte några snabba förändringar utan processen måste få 
ta tid. För det andra så får motståndet till förändringen inte bli för stort. Kommunikationen 
inom strategin kan ta udden av motstånd som orsakas av känslan av orättvis behandling eller 
rädsla och ångest för att någon annan bestämmer ens framtid, men orsaker till motstånd kan 
vara fler än så. Strategin bygger på harmoni, samarbete och förhandling, detta är inte 
genomförbart om det finns ett för aktivt motstånd. Den tredje förutsättningen är samma som 
för strategi E, det måste finnas en acceptans inom och utanför organisationen för hur 
maktförhållandena i strategin ser ut. Dessa tre villkor krävs alltså för strategi O, det som är 
mindre viktigt är förändringens innehåll, så länge det inte handlar om att inom organisationen 
förändra de grundläggande maktförhållandena. 
                                                
51 Jacobsen, 2005 
52 a.a 
53 a.a 
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4. Resultat 
Det som redovisas nedan är de resultat som miljöutredningen på GTC/GTG har lett till. Det 
som kommer tas upp här är resultat från samtalen och intervjuer, resultat från 
enkätundersökningen som gjordes av Eikman med flera, iakttagelser som gjorts på skolan 
under miljöutredningen, miljöaspekter och skolans syn på miljöledningssystem. Resultatet 
kommer sedan att analyseras i avsnitt 5 utifrån uppsatsens teori. All information nedan 
kommer från intervjuer med hyresvärdar och muntligt från personal på GTC/GTG, 
enkätundersökningen samt iakttagelser som gjordes under miljöutredningen. Utredningen 
finns i bifogad bilaga. 

4.1 Organisation, ledning och ekonomi 
GTC/GTG är en mindre organisation med 71 anställda och skolan är ett självständigt bolag 
som ägs till 51 % av Volvo och 49 % av Göteborgs kommun. Eftersom skolan är mer än 
hälften privatägd så behöver de inte rätta sig efter kommunens ramavtal och liknande. 
GTC/GTG samarbetar med bland andra Volvo när de utformar KY-utbildningar men i övrigt 
så har Volvo inget att säga till om vid utformning av utbildning eller annat inom skolans 
arbete utan GTC/GTG är ett självständigt bolag inom Volvokoncernen. Skolan omsätter cirka 
65 miljoner kronor per år. 
 
Skolans VD/rektor har, enligt honom själv, god kontakt med övriga anställda och var 14:e dag 
har de ledningens genomgång där det tas upp viktiga frågor och utvärderas arbeten som gjorts. 
VD/rektor, ekonomiansvarig, personalansvarig och inköps- och informationsansvarig på 
skolan ser positivt på ett mer utvecklat miljöarbete och tycker det är ett viktigt område att 
jobba med. 
 
Det har observerats att de anställda inom organisationen jobbar mycket självständigt men har 
också genomgångar i arbetsgrupper. Genom eleverna, undervisningen och placeringen av 
skolan så har de god kontakt med samhället. 
 
En iakttagelse som gjorts är att det är viktigt för skolan att vara tekniskt uppdaterade. Mest för 
att de vill vara uppdaterade i sin utbildning som baseras mycket på teknisk utrustning men 
också eftersom ju mer uppdaterade skolan är desto större konkurrensfördel har de gentemot 
andra skolor. 

4.2 Varför skolan vill jobba med miljöfrågor 
I samtal med VD/rektor, personalansvarig, ekonomiansvarig och inköps- och 
informationsansvarig undersöktes varför skolan ville arbeta med miljöfrågor. Det som kom 
upp var att skolan vill hänga med i samhällets utveckling, få trovärdighet och 
konkurrensfördelar men också för att eventuellt öka kvinnors intresse för utbildningarna. 
Ledningen tycker miljöfrågor är viktigt och anser att alla måste ta ansvar och genom att 
utveckla skolans miljöarbete så vill de bidra till hållbar utveckling i samhället. Det finns alltså 
ett engagemang i botten av skolans intresse medan de samtidigt ser fördelarna på marknaden 
med att jobba med miljö. 
 
Enligt VD/rektor på GTC/GTG är skolan inte ute efter ett miljöledningssystem utan mer 
konkreta råd och tips hur de kan bli bättre på miljöarbete på skolan. Det kan vara så att de ser 
ett miljöledningssystem som något som kommer att ta tid och kosta mycket pengar och inte 
tänker på att de faktiskt kan ha ett miljöledningssystem utan certifiering. Det som vore till 
skolans fördel med att ha ett certifierat miljöledningssystem är att de skulle tvingas till ständig 
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förbättring och i och med certifieringen så ökar trovärdigheten i marknadsföringen och 
liknande. Med ett miljöledningssystem, certifierat eller inte, skulle de även få tydliga mål och 
mätbara åtgärder, något som VD/rektorn efterfrågar. 

4.3 Miljöaspekter för skolan 
Under miljöutredningen utvärderades den fysiska miljöpåverkan från skolan. Den största 
direkta påverkan som skolan har är genom elanvändning, pappersanvändning, hantering av 
kemikalier och farligt avfall samt transporter. Bristande kunskap om verksamhetens 
miljöpåverkan och om juridiska frågor ses också som en negativ miljöaspekt. Skolans största 
påverkan är dock indirekt genom utbildningen och hur personalen genom den och genom sin 
attityd påverkar elevernas engagemang i miljöfrågor. Se mer om den indirekta påverkan i 
stycke 4.4. 
 
Aktörer som kan påverka utanför skolans organisation, just vad gäller fysiska ändringar i 
enighet med skolans miljömål, är bland andra skolans tre hyresvärdar. Samtliga hyresvärdar 
säger i intervju att de tycker sig ha ett fungerande samarbete med GTC/GTG som hyresgäst 
och tycker det är positivt att de vill förbättra sitt miljöarbete. Ingen av hyresvärdarna har 
själva några planer på speciella investeringar som kan vara positiva för miljön i de hus där 
GTC/GTG hyr lokaler, men de jobbar kontinuerligt med att försöka få ner energikostnader. 
 
Hyresvärdarna säger alla att de är öppnas för diskussion vad gäller investeringar, som 
exempelvis snålspolande toaletter eller centralstyrd nedsläckning, i lokalerna och två av 
hyresvärdarna nämner även att GTC/GTG kan göra egna investeringar gällande sådana saker i 
lokalerna. 

4.4 Miljöpsykologisk enkätundersökning 
I den enkätundersökning som gjordes av Eikman med flera från Göteborgs Universitet bland 
skolans anställda hade de från början tankar om att respondenterna skulle ha problem med 
något som kallas för kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans i GTC/GTG:s fall innebär; 
problemet med att de själva arbetar med stark sammankoppling till miljöfarlig verksamhet 
(exempelvis tung industri inom Volvo) och samtidigt ska de försöka ha en positiv inställning 
till miljöfrågor och dess lösningar. Det kan då lätt bli så att personalen inte ser den 
miljöpåverkan som företaget har eftersom de vill skydda sina principer, eller som Eikman 
med flera uttrycker det: ”smärtan av att bidra till problem och handla mot sin självbild 
undanröjs genom att problemen som sådana avfärdas eller självbilden modifieras”54. 
 
Problemet med kognitiv dissonans ihop med att GTC/GTG är en teknisk skola gav hypotesen 
att respondenterna skulle vara ”ovanligt ointresserade eller negativt inställda till sådana 
åtgärder som skulle hota industrin i dess nuvarande form, och istället positiva till tekniska 
lösningar på miljöproblem som skulle ge industrin en positiv roll”55. 
 
Resultaten av undersökningen visade att personalen på GTG/GTC hade en relativt homogen 
inställning till miljön, även om den inställningen de hade inte gick ihop med det som forskare 
har kommit fram till vad gäller påverkan och åtgärder. Vad gäller skolans egen verksamhet 
och dess förändringar i frågan är personalen positiv till mindre förändringar på den fysiska 
påverkan som skolan har, till exempel byta till muggar av papper istället för plast i 
fikarummet. När det gällde större förändringar, som i själva organisationen, så var de mer 
                                                
54 Eikman m.fl., 2009 
55 a.a 
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negativa. Personalen på GTC/GTG har alltså svårt att se sin verksamhets indirekta påverkan 
på miljön som de har bland annat genom sin undervisning. 
 
Personalen vill ge lite mer undervisning kring miljöfrågor men vill att denna nya undervisning 
ska vara skild ifrån den övriga undervisningen. Denna inställning tycker Eikman med flera 
antyder på att de anställda på GTC/GTG generellt sett ser miljöfrågor som skilda ifrån de 
industriella processer de undervisar inom, när sambandet däremellan i själva verket är starkt. 
Detta är något som tyder på att personalen inte vill se det egna arbetet som bidrag till 
miljöproblemen. Detta stödjer hypotesen och visar på att GTC/GTG inte nått en klar 
förståelse på företaget om sambanden mellan vardagen och miljöförstöringen och detta kan 
göra att problemen blir svåra att lösa. I ett försök att förklara varför resultaten ser ut som de 
gör med utgångspunkt i miljöpsykologiska teorier skriver Eikman med flera såhär: 
 

”Den anställde har en allmänmänsklig, fundamental ovilja att se sig själv 
som bidragande till allvarliga problem. Han/hon kan dock observera sig 
bidra till GTG/GTC:s verksamhet, som understödjer industriella ingrepp 
vars ekologiska hållbarhet lätt ifrågasätts. Den anställde tycks vidare ha en 
negativ syn på vanliga människors förmåga att själva förändra läget i mer 
hållbar riktning; man eftersträvar istället en “stark ledare” som kan lösa 
problemen åt honom/henne. Härur följer att den anställde ser sig som 
oförmögen att förändra GTG/GTC på djupet, och därmed undanröja 
hans/hennes egna tvivel om de yttersta konsekvenserna av verksamheten. 
Detta innebär en kognitiv dissonans. För att slippa denna börda undviker 
den anställde att ha en stark miljömedvetenhet.”56 
 

Det ursprungliga problemet med kognitiv dissonans fanns alltså på skolan och de anställda 
ställer sig hellre bakom lätta, fysiska lösningar än stora, psykiska lösningar på 
miljöproblemen. Övrigt som kom fram i undersökningen var att skolan var försiktigt 
optimistiska till att innovativa tekniska lösningar kommer att vara tillräckliga för att lösa 
miljöproblemen. 
                                                
56 Eikman m.fl., 2009 
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5. Analys och diskussion 
De resultat som observerats och fått tagits del av kommer i detta avsnitt att analyseras utifrån 
uppsatsens teori kring förändringar i organisationer. Utgångspunkten är att en 
utbildningsanstalt ska kunna införa ett miljöledningssystem och GTC/GTG kommer stå som 
exempel för detta. För att underlätta läsningen har texten delats in i samma rubriker som i 
avsnitt 3. 
 
I ett försök att definiera vad för typ av förändring ett miljöledningssystem är har författarna 
till denna studie kommit fram till att det är en revolutionär förändring eftersom det är en 
förändring som sker på alla plan. Däremot är den inte revolutionär på det sättet att den måste 
ske snabbt. Det är en planerad förändring som beror på en anpassning till samhället. Därför 
kommer följande analys att utgå ifrån de resultat som observerats och de specifika egenskaper 
som revolutionär förändring har. 

5.1 Kontext 
Strukturen hos GTC/GTG är tydlig, högst upp i hierarkin sitter VD/rektor och denne ingår i 
en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår även andra ansvarsposter som till exempel 
ekonomiansvarig och personalchef. Under denna ledningsgrupp finns lärare och övrig 
administrativ personal. Det är alltså endast tre hierarkiska steg och kopplingarna mellan dessa 
är lösa, samtliga anställda arbetar självständigt till större del. Vid förändring är det 
ledningsgruppen som har största inflytande. I och med att organisationen bara har 71 anställda 
så är företaget ganska litet och kontakten mellan VD/rektor och personal är relativt enkel. En 
lösare sammankoppling inom företaget kan vara en fördel vid förändring eftersom företaget 
då kan förändra delar av organisationen åt gången57. Vid revolutionära förändringar kan det 
dock vara en nackdel om förändringen måste ske snabbt, men eftersom miljöledningssystem 
bara är revolutionär i omfång så borde inte detta utgöra något problem för GTC/GTG. 
 
Skolor är en typ av Ad-hoc-krati, de är organisationer som är mindre och uppdelade i mindre 
och mer självständiga delar58. Precis som Ad-hoc-kratier är skolor mer utåtriktade och kan 
därför ha bättre framförhållning gällande förändringar. Eftersom GTC/GTG även är ett 
företag som lever på kunder (elever) och därför måste vara ständigt uppdaterade så bör de ha 
ännu bättre kontakt med omgivningen och därför kunna hantera en förändring på ett bra sätt. 
 
Den historiska kontexten för GTC/GTG är mindre etablerad, något som kan vara till deras 
nackdel eftersom de inte har rutiner över hur de hanterat stora förändringar. Det kan säkert 
även finnas en fördel i det, nämligen att de inte hunnit låsa sig i ett visst sätt att göra på vilket 
kan påskynda en förändring. 
 
Ekonomiska resurser är en fördel som GTC/GTG har tack vare att de är till mer än hälften 
ägda av Volvo så att de själva har kontroll över sin ekonomi och ingår inte i några ramavtal 
vid inköp, till skillnad från kommunala skolor. Nackdelen med att inte ingå i ramavtalen är att 
de själva måste stå för den kompetens som behövs inom miljöområdet vid inköp vilket kan 
vara kostsamt. I och med att de är ett företag så har de möjlighet att obehindrat investera i ett 
miljöledningssystem så länge deras ekonomi ger utrymme för det. Den resurs som GTC/GTG 
istället saknar är kompetens inom miljöområdet vilket kan försvåra införandet och utförandet 
av ett miljöledningssystem. Till exempel kan de då behöva extern hjälp vid inköp. 
                                                
57 Jacobsen, 2005 
58 a.a 



 
 

21 
 

GTC/GTG:s tekniska omgivning kan utgöra ett problem för skolan. Det kan snabbt ske 
förändringar i samhället som påverkar konkurrens, teknisk förändring i omvärlden, ekonomi 
och politik. GTC/GTG måste kunna hantera en sådan förändring på ett bra sätt på egen hand 
till skillnad från kommunala skolor som har kommunen som ”tak”. GTC/GTG måste därför 
vara beredd på revolutionära förändringar inom den tekniska omgivningen. 
 
GTC/GTG har en stor institutionell omgivning, till exempel Volvo, men däremot så har denna 
omgivning inte så mycket starkt inflytande på vad företaget får göra och inte. Det borde 
därför inte utgöra något problem gällande införandet av ett miljöledningssystem, däremot kan 
det påverka kulturen i företaget (se avsnitt 5.2). Hyresvärdarna ingår också i omgivningen och 
dessa verkar ha en positiv inställning till ett införande av ett miljöledningssystem. I 
intervjuerna framgick att skolan har stora möjligheter att själva investera i fysiska 
förändringar i lokalerna, något som borde vara möjligt i och med de ekonomiska resurserna. 

5.2 Inställningar 
GTC/GTG är intresserade av att göra något åt sin direkta miljöpåverkan, något som är en 
homogen inställning på företaget. Dessvärre är skolans direkta miljöpåverkan en väldigt liten 
del av deras totala påverkan på miljön. Deras indirekta miljöpåverkan är betydligt större och 
utgörs främst av elevers och anställdas beteende kring miljöfrågor. Utbildningen är den mest 
centrala delen på en skola. GTC/GTG verkar dock mindre intresserade av att titta på sin 
indirekta miljöpåverkan. Det här kan bero på problemet med kognitiv dissonans (se avsnitt 
4.4). 
 
Främst verkar det vara ledningen som står för förändringsprocessen och all personal verkar 
inte tycka att det är nödvändigt med större förändringar. Det här kan bero på att ledningen inte 
har varit tillräckligt tydliga med att kommunicera syftet med förändringen samt hur 
förändringen ska gå till. Att ledningen ligger bakom besluten tyder på att förändringen är 
planerad och risken för missnöje bland medarbetarna på skolan är hög59. Personalen kanske 
inte kan förstå om de inte får vara med och bestämma i förändringsarbetet och kan därför bli 
negativt inställda. 
 
Den kultur som finns på GTC/GTG kan närmast beskrivas utifrån differentieringsperspektivet 
eftersom de varken är splittrade eller integrerade60. Det finns en viss skillnad mellan 
ledningen och de andra anställda även om de ligger på ungefär samma kunskapsnivå vad 
gäller miljöfrågor. Skillnaden är att ledningen har ett större engagemang i frågan om en 
förändring. Det kan finnas fördelar med att hela företaget inte har samma kultur då de är mer 
vana vid ifrågasättningar och så vidare. 
 
Eftersom skolan inte är en så gammal organisation så kanske de inte har hunnit etablera en 
stark kultur än, vilket kan vara en fördel när en förändring ska ske eftersom de då inte har 
rotat sig i ett visst sätt att tänka. Det som ledningen måste vara uppmärksamma på är att inte 
se sin personal som homogena utan vara öppen för olikheter och möjligheterna som kommer 
därigenom. 

5.3 Drivkrafter och problem 
Den tydliga drivkraften på GTC/GTG är att det är ett företag som vill vara uppdaterade, de 
anser att det idag ger företag trovärdighet att vara framträdande med miljöfrågor. Skolan 
hoppas även kunna öka antalet flickor till skolan. Båda dessa anledningar handlar om att 
                                                
59 Alvesson & Sveningsson, 2008, Jacobsen, 2005 
60 Jacobsen, 2005 
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skolan vill ha konkurrensfördelar på marknaden. Ledningen uttrycker också en önskan om att 
bidra till hållbar utveckling eftersom de känner att alla måste dra sitt strå till stacken. Detta 
har troligtvis att göra med uppmärksamheten som miljö har fått i media och det ökade 
politiska trycket. Det kan även vara ett tryck från kulturen i samhället att organisationer ska 
jobba med miljöfrågor och det kan resultera i att en skola som GTC/GTG, som även är ett 
företag, engagerar sig. En kommunal skola behöver inte ta till sig det på samma sätt eftersom 
direktiven automatiskt kommer ovanifrån. 
 
Att införa ett miljöledningssystem är en planerad förändring. Planerade förändringar syftar till 
att tillgodose ledningens ambitioner61. Detta kan som nämnts tidigare påverka personalen 
negativt eftersom de inte känner sig delaktiga i besluten. För att få förändringen lite mer åt de 
framträdande hållet kan organisationen försöka ta till vara på personalens förmågor och 
involvera dem i planeringsarbetet62. Men ledningen bör komma ihåg att en viss mängd 
motstånd är positivt eftersom de genom ifrågasättningar kan komma på nya sätt att gå 
vidare63. 
 
Ett problem med GTC/GTG är att de verkar mer ovilliga till större förändringar som att ta tag 
i sin indirekta påverkan. Det är vanligt med någon typ av rädsla för förändring och denna 
rädsla kan aldrig helt raderas64. Däremot kan de minska den med hjälp av bra kommunikation 
och genom att försöka främja en positiv inställning och se till vad förändringen kan ge istället 
för vilka problem som kan uppstå. De andra problemen som nämnts tidigare i analysen bör 
organisationen vara medveten om att de finns så att de lättare kan förebygga och hantera dem 
när de uppstår. 

5.4 Strategier 
Den förändringsprocess som GTC/GTG avser att göra idag är relativt lineär med 
huvudsakligen ekonomiska drivkrafter och med ledningen som aktör, alltså en ekonomisk 
strategi65. Men den strategi som är bäst lämpad för ett införande av ett miljöledningssystem är 
mer cirkulär och hela organisationen är delaktig, en organisk strategi. 
 
Den ekonomiska strategin är enligt Jacobsen för provokativ i sina maktförhållanden på en så 
liten organisation som GTC/GTG är. Därför är den organiska strategin att föredra. Denna 
strategi är också mer fokuserad på utveckling och återkoppling66. Detta fokus liknar 
egenskaperna i ett miljöledningssystem. I denna strategi har ledningen en mindre roll och ska 
främst skapa engagemang hos övrig personal. 
 
För att lyckas med den organiska strategin behövs framförallt tre förutsättningar; tid, inte för 
stort motstånd och acceptans av strategin67. GTC/GTG har tid, motståndet minskar i och med 
att personalen får vara med och delta aktivt i förändringen och därför blir också strategin 
accepterad. 

5.5 Generell applicering 
Den analys som gjorts är inte bara relevant för GTC/GTG utan kan även appliceras på dels 
andra skolor men även helt andra verksamhetsområden med indirekt miljöpåverkan. Trots att 
                                                
61 Jacobsen, 2005 
62 Alvesson & Sveningsson, 2008 
63 Jacobsen, 2005 
64 Paton & McCalman, 2000 
65 Jacobsen, 2005 
66 a.a 
67 a.a 
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det kanske inte är lika motiverande i anseende om konkurrens för kommunala skolor att 
arbeta med miljöledningssystem så kan de fortfarande göra det med andra motiveringar. 
Kommunala skolor och privata skolor är ganska lika i styrelsesätt och kärnverksamhet, därför 
passar även kommunala skolor in i analysen. En motivering som kommunala skolor kan ha 
istället för konkurrensfördelar är den svenska regeringen vill att statliga verksamheter ska 
vara förebilder i miljöfrågan. Det ligger i tiden att engagera sig i miljöfrågor även om det 
kostar att investera i dem. Däremot vinner organisationen oftast på det i längden. Den 
indirekta miljöpåverkan som utbildningsanstalter har är dessutom viktig att fånga upp. Det 
finns andra fördelar med miljöledningssystem än ekonomiska vinster, över lag brukar 
verksamheter som inför systemet att få bättre struktur och planering inte bara gällande 
miljöfrågor utan andra områden också. 
 
Den analysen av GTC/GTG:s ledning och investeringar kan även appliceras på företag och 
kommunal verksamhet med indirekt miljöpåverkan. Eftersom GTC/GTG är ett företag måste 
de förändringar som görs i och med ett införande av ett miljöledningssystem fungera trots 
dess marknadsstyrda karaktär. Gällande ekonomi och konkurrens är GTC/GTG närmast likt 
andra privata företag medan de är mest lika kommunala skolor gällande sin kärnverksamhet. 
Därför går det applicera analysen på både privata företag och kommunala skolor och 
verksamheter med indirekt miljöpåverkan. 
 
Ett av de förslagen i miljöutredningen för GTC/GTG var att de skulle införa miljöfrågor i 
varje utbildningsmoment för att få med indirekt miljöpåverkan i sitt miljöledningssystem. På 
samma sätt kan andra verksamheter (kommunala som privata) införa miljöperspektiv i sina 
beslut och åtgärder. Det som en verksamhet med indirekt miljöpåverkan först måste göra vid 
införande av miljöledningssystem är att definiera sin kärnverksamhet och hur de kan få in ett 
miljöperspektiv i denna. I GTC/GTG:s fall är det viktigast att få in miljöfrågor i utbildningen 
medan det för en kommun kan vara viktigast med miljöperspektiv i alla beslut som tas, 
oavsett ämnesområde. 
 
Det handlar om hur organisationen är uppbyggd och de förutsättningar som diskuterats i 
analysen och inte så mycket om hur mycket direkt eller indirekt miljöpåverkan verksamheten 
har. Har verksamheten i fråga de förutsättningar som behövs för att göra en förändring är det 
möjligt att införa ett miljöledningssystem. Det är även möjligt att få in indirekt miljöpåverkan 
i ett miljöledningssystem. Miljömålen i systemet är fria att formulera och dessa behöver inte 
bara vara konkreta mål gällande direkt miljöpåverkan utan kan även vara mål för den 
indirekta miljöpåverkan. De målen kring indirekt påverkan är svårare att följa upp och få 
mätbara resultat på, men det går. Exempel på uppföljning kan vara att rutiner tagits fram eller 
att miljöperspektiv har lagts in i kursplanen. Forskning kring indirekt miljöpåverkan i 
miljöledningssystem är fortfarande ganska liten men i takt med att miljöfrågan 
uppmärksammas så kommer denna förhoppningsvis att utökas. 
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6. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att studera organisatoriska förutsättningar för att införa ett 
miljöledningssystem i organisationer med främst indirekt miljöpåverkan. Efter att ha studerat 
organisationsförändring och gjort en fallstudie på Göteborg Tekniska College och 
Gymnasium kan följande slutsatser dras. 
 
De förutsättningar som är viktiga vid ett införande av ett miljöledningssystem på en 
utbildningsanstalt eller andra organisationer med indirekt miljöpåverkan är: 

- En ledning som engagerar de anställda i processen 
- Fungerande kommunikation inom organisationen 
- God kontakt med organisationens omgivning 
- En positiv inställning till förändringen och det den kan leda till 
- Att organisationen tydligt har definierat sin kärnverksamhet och dess påverkan 

 
Genom att dessa förutsättningar finns så kan organisationen lättare lösa eller förebygga många 
av de problem som kan uppstå i en förändringsprocess. En organisation kan inte gå igenom en 
förändringsprocess utan att stöta på problem och det bästa de kan göra är att vara förberedd på 
dem och försöka att inte se dem som ett hinder. I varje problem finns en möjlighet att lära sig 
något och göra förändringsprocessen bättre. 
 
Eftersom GTC/GTG har egenskaper som liknar både skolor och företag så gäller dessa 
slutsatser inte bara för GTC/GTG utan även för andra organisationer med indirekt 
miljöpåverkan. 
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Bilaga: Miljöutredning av Göteborgs Tekniska College och Gymnasium 
 
1. Inledning 
Denna miljöutredning har gjorts av studenter från Miljövetarprogrammet på Linköpings 
Universitet på uppdrag av Göteborgs Tekniska College och Gymnasium via Miljöbron. 
Miljöutredningen har senare använts som en fallstudie i ett examensarbete om 
organisationsförändring. 
 
Syftet med miljöutredningen har varit att kartlägga GTC/GTG:s miljöpåverkan och ge 
konkreta förslag på hur skolan kan arbeta vidare med hållbarhetsfrågor och därmed minska 
sin miljöpåverkan. 
 
1.1 Metod 
Miljöutredningen är baserad på en fysisk inventering av GTC/GTG:s lokaler, intervjuer med 
personal på skolorna, intervjuer med hyresvärdar samt en attitydundersökning som gjorts av 
studenter från Göteborgs Universitet. 
 
Den fysiska inventeringen gjordes med hjälp av checklistor (finns i slutet av utredningen) som 
utformats med hjälp av Almgren och Brorsons Miljörevision (2003). Checklistorna är 
utformade med rubriker efter olika typer av rum som skulle inventeras och under varje rubrik 
finns olika faktorer uppradade som är viktigt att ta hänsyn till i varje rum. 
 
Intervjuer med skolans VD/rektor, ekonomiansvarig, personalansvarig och informations- och 
inköpsansvarig gjordes på plats under tiden som den fysiska inventeringen pågick för att få en 
djupare förståelse av skolans direkta och indirekta miljöpåverkan. Några av frågorna var 
liksom checklistan förberedda med hjälp av och inspirerade av Almgren och Brorsons 
Miljörevision (2003) men vi hade även sammanställt egna frågor som rörde själva 
verksamheten och dess funktioner. 
 
Intervjuer med skolans tre hyresvärdar gjordes per telefon, där utformades frågorna med hjälp 
av litteratur kring intervjumetodik. 
 
Attitydundersökningen som gjordes av studenter från Göteborgs Universitet gjordes i form av 
en enkät och resultaten har använts i miljöutredningen för att kunna utforma mål och åtgärder 
kring utbildningen. 
 
1.2 Upplägg på rapporten 
Denna miljöutredning har upplägget; Nulägesbeskrivning, Miljöaspekter, Förslag på miljömål 
tips på åtgärder samt Förslag på miljö- och resepolicy. 
 
I nulägesbeskrivningen görs en övergripande förklaring till hur läget på GTC/GTG ser ut just 
nu och denna beskrivning är något som bör uppdateras med tiden allteftersom ändringar görs. 
Det är nulägesbeskrivningen som ligger till grund för identifieringen av miljöaspekterna. 
Dessa miljöaspekter har värderats för att få fram de mest betydande miljöaspekterna som 
skolan har. Se vidare hur värderingen gjort i avsnitt 3. Förslagen på miljömål bygger på de 
mest betydande miljöaspekterna och utifrån miljömålen har vi tagit fram konkreta förslag på 
åtgärder, samtidigt har vi motiverat målen. 
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Miljöpolicyn bygger dels på krav utifrån ISO 14001 och dels på miljömålen, men vi har även 
försökt få in skolans personlighet och mål i policyn. Förslaget på resepolicy bygger på den 
gamla policyn men en miljöhänsyn har lagts till. 
 
En sammanställning av resultatet från den fysiska inventeringen av lokalerna skickas separat i 
ett Excel-ark och checklistan som användes vid inventeringarna bifogas i slutet av detta 
dokument. 
 
Examensarbetet om organisationsförändring som denna miljöutredning var fallstudie till 
skickas som separat fil och förhoppningsvis kan också detta arbete vara till hjälp för 
GTC/GTG när de vill förändra arbetet inom sin organisation. 
 
 
 
Författarna vill härmed tacka för ett givande samarbete och hoppas att GTC/GTG med hjälp 
av denna miljöutredning kan gå vidare i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. 
 
Lycka till! 
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2. Nulägesbeskrivning av GTC/GTG 
 
2.1 Företagspresentation 
Göteborgs Tekniska College (GTC) och Göteborgs Tekniska Gymnasium (GTG) bedriver 
gymnasieverksamhet, kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar) och 
uppdragsutbildningar. Man har tre lärocenter, ett ligger på Lindholmen (L) och två ute vid 
Volvo Torslanda (TB och PB). 
 
GTG grundades 1999 och 2006 blev GTG dotterbolag till då nystartade GTC. Idag har 
GTC/GTG 71 anställda och 435 elever på heltid. GTC/GTG ägs till 49 % av Göteborgs 
kommun och till 51 % av AB Volvo och Volvo Cars, eftersom mer än hälften av skolan är 
privatägd så behöver GTC/GTG inte rätta sig efter kommunens ramavtal vad gäller inköp. 
Skolan har också många viktiga samarbetspartners såsom Volvo Cars, Volvo Lastvagnar och 
SKF Sverige AB som är verksamma vid framtagandet av KY-utbildningarna. Skolan omsätter 
cirka 65 miljoner kronor per år. 
 
2.2 Energianvändning 
På skolans två byggnader Lindholmen och PB, som tillsammans är 3300 m2, uppgår den 
totala elkostnaden till 61 000-63 000 kronor per år. För TB ingår el i hyran och därför var 
exakta siffror på elanvändningen där svåra att ta fram, men eftersom lokalen är den största 
(4400 m2) bör elanvändningen också vara större. 
 
Enligt observation är i dagsläget i princip alla lampor tända i alla klassrum och det är inte 
ovanligt att teknisk utrustning är på eller står på standby. All belysning styrs av tryckknappar, 
det vill säga manuellt och all teknisk utrustning likaså, förutom datatorget som finns på Volvo 
Torslanda som man kan stänga ner med en knapp vid dagens slut, det finns dock ingen rutin 
för detta idag. Vid inventeringen uppfattades byggnaderna som väl isolerade men däremot var 
ventilationen bristande på några ställen. Enligt GTC/GTG själva är ventilation deras största 
problem. 
 
Värmeenergi återanvänds till viss del i uppvärmningen idag. Detta sker till exempel i TB:s 
serverrum där fläktar står på dygnet runt för avkylning av utrymmet. Värmen som då bildas 
går direkt ut i skolans lokaler som hjälp till uppvärmning. 
 
Vad gäller vattenanvändning så saknar i princip alla toaletter på samtliga tre lärocenter 
snålspolande toaletter. 
 
2.3 Inköp 
Idag finns det en återkommande rutin att se över alternativ som är mer fördelaktiga för miljön 
vid inköp av förbrukningsvaror. Beroende på kostnad och kvalitet tas det sedan ett beslut om 
ett miljövänligare alternativ kommer att köpas in. 
 
På lärocentren finns det plastmuggar på alla toaletter. Utskriftspapper har i dagsläget inte 
någon miljömärkning på grund av att kvaliteten anses vara för dålig på det miljömärkta 
pappret, mängden inköpt papper för 2008 visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Inköpt kopieringspapper 2008 
Lärocenter Antal papper Mängd i ton 
PB 180 000 54 
TB 300 000 90 
L 290 000 87 
Totalt 770 000 231 
 
Gällande teknisk utrustning är det blandat om miljövänligare alternativ används. Datorer är 
ofta miljömärkta då detta är det vanligaste på marknaden idag men någon återkommande rutin 
att se över de miljövänliga alternativen finns inte. Det är framförallt pris och kvalitet som 
avgör när ny teknisk utrustning köps in. 
 
2.4 Avfall och återvinning 
Avfallet på TB och PB tas om hand av Volvo, en tjänst som GTC/GTG köper av dem. På 
Lindholmen sorteras papper och kartong. Eventuellt farligt avfall tas med till Volvo där det 
sorteras. 
 
På TB sorterar man ut kontorspapper och farligt avfall samt plast från kopieringsrummet. Man 
har ingen sortering av glas eller PANT-flaskor trots att dessa säljs i en automat i lokalen. Det 
är de vanliga papperskorgarna som förekommer oftast. 
 
Även på PB sorterar man kontorspapper men inte i lika stor utsträckning som på TB, det finns 
färre ställen att slänga kontorspapper i på PB. Här har man dock insamling av PANT-flaskor. 
På nedervåningen finns en större station med tydligt märkta kärl, där sorteras papper, 
mjukplats, brännbart, metall, matrester och PANT-flaskor. I vindfånget på övervåningen finns 
en insamlingsplats för kartong. Även på PB är de vanliga papperskorgarna vanligast. 
 
På Lindholmen källsorteras kontorspapper och man har insamlingar för PANT-flaskor. 
Batterier och kartong samlas upp i kopieringsrummet. Även här dominerar de vanliga 
papperskorgarna. 
 
2.5 Kemikalier 
I sal T12 finns fyra personbilar och en lastbil samt några motorer i stativ. Tabell 2 visar 
kemikalier i salen. 
 
Tabell 2. Kemikalieförteckning T12 
Kemikalie Mängd 
Bensin 50 liter 
Diesel 60 liter 
Motorolja 50 liter 
Växellådsolja 40 liter 
Rengöringsmedel 1 liter 
Färg, rostlösningsmedel 2 liter 
Glykol i bilarna 100 liter 
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I sal T8 finns robotar och maskiner. Kemikalierna i T8 visas i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Kemikalieförteckning T8 
Kemikalie Mängd 
Hydraulolja i platsdunk 5 liter 
Smörjolja i kanna 0,2 liter 
Fett-tub 500 gram 
Målarfärg 0,25 liter 
Olja i växellådor Okänd 
 
I sal P21 finns det tre bilar, deras sammanlagda innehåll av kemikalier och ytterligare 
kemikalier i salen visas i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Kemikalieförteckning P21 
Kemikalie Mängd 
Bränsle i bilar Cirka 35 liter 
Motorolja i bilar 12 liter 
Växellådsolja i bilar 15 liter 
Bromsvätska i bilar 1,5 liter 
Glykol i bilar Cirka 9 liter 
Spolarvätska i bilar 1,5 liter 
Elektrolyt i bilbatterier Okänd 
Olja Cirka 1 liter 
Rostlösande olja Cirka 0,1 liter 
Bensin Cirka 10 liter 
 
2.6 Transporter 
Förutom persontransporter har GTC/GTG en transport som går dagligen mellan Lindholmen 
och Torslanda med bil. Denna bil fungerar som personaltransport och transport av intern post. 
Eleverna på skolorna ansvarar själva för hur de tar sig mellan skolornas lokaler. Oftast åker de 
med den tillgängliga kollektivtrafiken. 
 
För tjänsteresor gäller företagets resepolicy. Denna säger att man ska genomföra resor på ett 
så kostnadseffektivt och arbetstidseffektiv sätt som möjligt både för korta och längre 
tjänsteresor. Resorna måste fyllas i en blankett som ska godkännas av närmsta chef och/eller 
kostnadsställeansvarig. Miljöhänsyn nämns inte i dagens resepolicy men ett förslag på ny 
resepolicy har tagits fram där miljöhänsyn finns med, se avsnitt 5.2. 
 
2.7 Inhyrda tjänster 
De tjänster som hyrs in av företaget är bland annat städning. Denna tjänst hyrs in från Rimab 
Facility Service. Man köper som sagt in tjänster av Volvo så de tar hand om avfallet från PB 
och TB samt eventuellt farligt avfall från Lindholmen. Avfallet från Lindholmen hämtas 
annars av Campus Lindholmen och tas om hand om av dem. I övrigt gör man ingen 
miljöbedömning när man hyr in tjänster vid eventuell reparation och liknande. Dialog hålls 
med leverantörer om miljövänligare produkter samtidigt som man tar hänsyn till pris och 
kvalitet. Samtliga leverantörer är ISO-certifierade. 
 
GTC/GTG har en hyresgäst. Denna är Restaurang Louisa som inte betalar någon hyra utan 
istället utlovar låga priser. 
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2.8 Hyresvärdar 
GTC/GTG:s samtliga tre hyresvärdar tycker det är positivt att skolan vill förbättra sitt 
miljöarbete. Ingen av hyresvärdarna har själva några planer på speciella investeringar som kan 
vara positiva för miljön i de hus där GTC/GTG hyr lokaler, men de jobbar kontinuerligt med 
att försöka få ner energikostnader. 
 
Hyresvärdarna säger alla att de är öppnas för diskussion vad gäller investeringar, som 
exempelvis snålspolande toaletter eller centralstyrd nedsläckning, i lokalerna och två av 
hyresvärdarna nämner även att GTC/GTG kan göra egna investeringar gällande sådana saker i 
lokalerna. 
 
2.9 Indirekt miljöpåverkan 
Den största påverkan som GTC/GTG har är inte direkt, i form av till exempel energi- och 
pappersanvändning, utan den största miljöpåverkan skolan har är faktiskt indirekt, genom 
sättet den påverkar eleverna som leder till hur de agerar miljömässigt. Indirekt miljöpåverkan 
är svår att kartlägga men mycket viktig att arbeta med. Den attitydundersökning som gjordes 
av studenter från Göteborgs Universitet är ett sätt att försöka kartlägga den indirekta 
påverkan. Attityderna som lärare och personal har gentemot miljöfrågor kommer fram i 
arbetet de gör och påverkar resten av personalen och eleverna. 
 
Enligt undersökningen vill de flesta få in lite mer miljöundervisning på skolan, men de vill ha 
denna åtskild från resten av undervisningen. Indirekt miljöpåverkan är svår att komma åt men 
det är även här man kan jobba mot en positiv indirekt miljöpåverkan och därmed väga upp för 
den negativa miljöpåverkan som skolan har fysiskt sett. 
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3. Miljöaspekter för GTC/GTG 
Företagets miljöaspekter identifierades under miljöutredningen och de gjorda intervjuerna, 
miljöaspekterna redovisas i Tabell 5. För att veta vilka miljöaspekter som är mer betydande på 
företaget har en värdering av miljöaspekter gjorts. Metoden som använts här kallas för enkel 
värderingsmetod och går ut på att man värderar aspekten utifrån dess miljöpåverkan, ifall 
lagkrav finns eller inte och hur många intressentkrav det finns om aspekten. 
 
Miljöpåverkan har getts poäng efter hur stor påverkan aspekten har i jämförelse med 
företagets andra aspekter. Poängen som getts ut är Stor 5p, Mellanstor 3p och Liten 1p. Det vi 
tagit hänsyn till i värderingen här är hur ofta aspekten i fråga utförs, hur stor påverkan 
aspekten har när den utförs och hur stor risk aspekten innebär. Värderingen är baserad på våra 
kunskaper om aspekten i fråga. 
 
Miljöaspekterna har även getts poäng utifrån ifall det finns lagkrav kring den. Här har 
poängen satts ut på följande sätt: Ja 5p, Nej 0p. 
 
Vi har även delat ut poäng för intressentkrav. Som intressenter räknar vi till exempel 
nationella miljömål, fastighetsägare, elever, personal, grannar och försäkringsbolag. Poängen 
som delats ut är Många intressentkrav eller få men höga krav 3p, Få intressentkrav eller 
många men låga krav 1p. 
 
Varje miljöaspekt har nu fått en totalpoäng som visar ifall de är betydande eller inte. Har 
aspekten fått 6poäng eller fler så innebär det att den är betydande och bör arbetas extra med 
för att minimera påverkan. Dessa miljöaspekter är markerade med orange färg i Tabell 5. 
 
Det är inte nödvändigtvis så att aspekten med högst poäng är mest betydande, utan det som är 
viktigt är om det är över 6poäng eller inte. Detta innebär dock inte att man kan strunta i de 
miljöaspekterna som har under 6poäng, dessa påverkar fortfarande miljön men är mindre 
betydande och mindre brådskande jämfört med de andra. 
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Tabell 5. Miljöaspekter för GTC/GTG. 
Övergripande 
miljöaspekt Detaljerad miljöaspekt Miljöpåverkan Lagkrav Intressentkrav Summa 
Energianvändning El 5 0 3 8 
  Vatten 3 0 1 4 
  Uppvärmning 3 0 1 4 
  Avkylning 3 0 1 4 
Avfall Papper 5 0 3 8 
  Farligt avfall 3 5 3 11 
  Kök 1 0 1 2 
  Övrigt avfall 1 0 1 2 
Användning av råvaror 
och naturresurser Papper 5 0 3 8 
  Bläck och toner 3 0 1 4 
  Vatten 1 0 1 2 
  Transporter 3 0 3 6 
  Kemikalier 1 5 3 9 
  Förbrukningsmaterial 3 0 1 4 
Inventarier Maskiner och robotar 3 0 3 6 
  Elektronik 3 0 3 6 
  Inredning 1 0 1 2 

Bristande kunskap 

Allmän kunskap om 
verksamhetens 
miljöpåverkan 5 5 3 13 

  Bristande ansvarsfördelning 3 0 1 4 

  
Bristande kunskap om 
juridiska frågor 3 5 3 11 

  Bristande uppföljning 1 0 3 4 
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4. Förslag på miljömål och tips på åtgärder 
I Tabell 6 visas våra förslag på övergripande och detaljerade miljömål. Målen bör i vissa fall 
gärna kompletteras med till exempel kvantitet som ska minskas och tidsram för utförande. 
Konkreta tips för att nå miljömålen och motivering av mål redovisas nedan. 
 
Tabell 6. Förslag på övergripande och detaljerade miljömål för GTC/GTG. 

Övergripande miljömål Detaljerade miljömål 
1. Minska energianvändningen 1.1 Byta ut ljusknappar mot rörelsesensorer eller huvudströmbrytare. 

  1.2 Få in en rutin att stänga av elektronisk utrustning helt.  

  1.3 Införa snålspolande toaletter, gärna med dragspolning.  

2. Minska användning av 
förbrukningsmaterial 

2.1 Minska användningen av kopierings- och utskriftspapper. 

  2.2 Ta bort plastmuggar från samtliga toaletter. 
3. Öka återvinning av osorterat 
material 

3.1 Återvinna papper, kartong, PANT-flaskor, glas, metall, plast, 
matavfall, toners, bläckpatroner och farligt avfall. 

4. Minska påverkan från teknisk 
utrustning 

4.1 Vid upphandling av ny teknik ska miljövänligare alternativ 
prioriteras. 

  4.2 Minska antalet datorer och skrivare. 
5. Förbättrade rutiner för 
kemikaliehantering 

5.1 Tydligare märka upp kärlen med farosymboler och 
säkerhetsföreskrifter. 

  5.2 Förbättra förvaringen av kemikalier i klassrummen. 

6. Förbättra interna och externa 
transporter 

6.1 Uppdatera resepolicyn med en miljövärdering. 

  6.2 Öka samåkning mellan lärocentrena. 
7. Öka kunskapen om företagets 
miljöpåverkan 

7.1 All personal ska ha grundläggande kunskap om miljö och hållbar 
utveckling. 

  7.2 All personal ska vara medvetna om skolans miljöpåverkan. 

  7.3 Företaget ska utse en miljöansvarig person med relevant 
kompetens i miljöfrågor och miljöjuridik. 

  7.4 Viktiga nyckelpersoner på företaget ska kunna de allmäna 
hänsynsreglerna utifrån Miljöbalken 2 kapitlet. 

8. Göra studenterna mer 
miljömedvetna 

8.1 Integrera miljöfrågor i samtliga utbildningsmoment 

 
4.1 Konkreta förslag samt motiveringar 
Nedan motiveras val av miljömål samt ges konkreta förslag på hur de kan uppnås. Punktlistan 
än enligt Tabell 6, spalten ”övergripande miljömål”, de detaljerade målen beskrivs under varje 
övergripande mål. 
 
1. Minska energianvändningen. Detta miljömål valdes för att energianvändning är en stor del i 
skolans negativa direkta miljöpåverkan. Första delmålet kan diskuteras med hyresvärdarna 
vem som ska ta på sig kostnaden och så vidare, men är klart genomförbart och välbehövligt 
eftersom manuell nedsläckning inte fungerar idag. Vad gäller rutin för att stänga av teknisk 
utrustning kan man sätta upp lappar för att påminna på plats men även ha informationsmöten 
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med uppföljning av hur det har gått. Frågan om snålspolande toaletter kan även den tas upp 
med hyresvärdarna. Anledningen till att det gärna bör vara tvådelad dragspolning är att de 
anordningar för toaletter med tryckknapp lätt går sönder eller inte fungerar som de ska, då är 
snålspolande drag en bättre investering. 
 
2. Minska användning av förbrukningsmaterial. Även detta är en av skolans större delar av 
direkt negativ miljöpåverkan. Delmål ett kan lösas genom att exempelvis ha färre skrivare 
eller ställa in så man måste trycka på en knapp på de större skrivarna för att få ut sin utskrift 
så man minskar onödiga utskrifter i form av att man skriver ut och glömmer hämta utskriften. 
Man kan samtidigt försöka att alltid skriva ut dubbelsidigt. Vad skolan ytterligare kan göra är 
att öka användandet av pdf:er, alla elever har ju ändå sin egen dator så papperskopior är 
kanske inte alltid nödvändigt. Mail och e-fakturor är ytterligare sätt att spara papper på. 
Delmål två är lätt åtgärdat, det är bara att ta bort muggarna och gärna bara ha pappersmuggar 
på de ställen där det fortfarande behövs muggar. 
 
3. Öka återvinning av osorterat material. Källsortering är alltid bra att jobba med och är lätt 
att utveckla. Ställ upp fler och bättre återvinningskärl samt sätt upp lappar och ha 
informationsmöten. Försök minska antalet vanliga papperskorgar för att styra elever och 
personal till återvinningskärlen. 
 
4. Minska påverkan från teknisk utrustning. Skolan har mycket teknisk utrustning, mycket av 
det ingår i utbildningen och kan därför inte göras så mycket åt. Därför är det viktigt att 
faktiskt göra något där man kan. Miljövänligare alternativ vid inköp är en bra början, skriv ner 
en rutin på papper och använd den vid varje nytt inköp av mobiltelefoner, skrivare, datorer 
och så vidare. Miljövänligare teknik innehåller oftast mindre farliga ämnen i kretskorten och 
så vidare så de är även bra ur hälsoanseende. Man borde ganska lätt kunna minska antalet 
datorer och skrivare på skolan, alla elever har en egen bärbar dator och därför kanske det inte 
behövs riktigt så många ute på datatorgen. Att all personal har en egen skrivare gör det 
onödigt bekvämt att skriva ut. Om man istället skriver ut på de större skrivarna i korridorerna 
så kanske man tänker två gånger innan man skriver ut något. Det gör inget att man måste gå 
några meter och det kanske bara är skönt att lämna arbetsrummet någon minut. 
 
5. Förbättrade rutiner för kemikaliehantering. Detta är viktigt för att kemikalierna ska bli rätt 
hanterade och för att minska riskerna för personal och elever. Bättre märkning av kärl är en 
bra början, märk upp vad som är i behållaren och gällande farosymboler. Ha gärna märkt på 
kärlet eller på papper jämte hur man ska hantera spill eller vad man ska göra om man får 
kemikalien på sig. Vad gäller förvaringen så bör alla kemiska substanser stå på samma ställe i 
lokalen, gärna med absorbenter och långt från brunnar eller invallat på något sätt, kanske kan 
de stå i ett skåp med nyckel. Detta dels för att underlätta vid eventuellt spill från stillastående 
kärl men man kan då även ha en pärm med säkerhetsföreskrifter vid varje ”kem-station” så att 
eleverna vet vart de kan gå för att få information om kemikalien de ska använda.  
 
6. Förbättra interna och externa transporter. Skolan har inte så mycket transporter men det 
kan ändå arbetas med för att förbättra de man har. Ett förslag på ny resepolicy har tagits fram 
och visas senare i avsnitt 5.2. Vad gäller samåkning mellan lärocentren görs detta redan till 
viss del men man kanske på något sätt kan öka det. Till exempel genom att prata mer om hur 
man ska lägga upp dagen eller någon form av schema. 
 
7. Öka kunskapen om företagets miljöpåverkan. Detta är viktigt så att personalen blir mer 
medveten om dels att skolan har en både direkt och indirekt miljöpåverkan och dels för att 
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veta vilken miljöpåverkan man har så man kan minska den negativa och öka den positiva 
påverkan. Vad gäller grundläggande kunskap kring miljö och hållbar utveckling samt 
Miljöbalken finns det massor av externa utbildningar som kan tas hjälp av. Många 
miljökonsultfirmor har föreläsare som kan hjälpa till med detta. I frågan om kunskap kring 
skolans miljöpåverkan så kan förhoppningsvis denna miljöutredning hjälpa till, se till så att all 
personal får tillgång till den. Den person som blir miljöansvarig på skolan kan, förutom att gå 
med på de utbildningar eller vara med på de föreläsningar som resten av personalen behöver 
ha, kanske gå på mer specifika kurser inom miljöjuridik och miljöfrågor. Detta är kanske 
något som Volvo kan hjälpa till med, de skickar förhoppningsvis sina miljöansvariga på kurs 
lite då och då. 
 
8. Göra studenterna mer miljömedvetna. Detta miljömål är mycket viktigt eftersom skolans 
största miljöpåverkan är indirekt, genom eleverna. Man måste öppna upp för att de ska ta till 
sig frågor om miljö och hållbar utveckling och senare kunna sprida sin kunskap och sina 
åsikter vidare. Vi tror att det bästa är att inte enbart ha miljöutbildning i ett separat 
utbildningsmoment, utan försöka få in miljö i all undervisning. Det behöver inte vara mycket 
och det behöver inte vara hela tiden, men i och med att det är mycket teknik och tekniska 
lösningar som skolan undervisar i så borde det vara lätt att nämna tekniska lösningar som är 
mer eller mindre miljövänliga eller öppna för intresse att ta fram ny miljövänligare teknik. 
Om man väljer att ha miljö i ett separat utbildningsmoment så försök åtminstone att i det 
momentet koppla till de andra kurserna så att eleverna själva sen kan applicera miljö i de 
andra ämnena. 
 
Ett sätt att gå ytterligare ett steg i sitt miljöarbete är att kompensera för den miljöpåverkan 
man har, till exempel genom att stödja olika organisationer som Vi-skogen eller köpa så 
kallade reduktionsenheter från företag som erbjuder klimatkompensation, Energimyndigheten 
har bra information om detta. 
 
Viktigt för alla miljömål, detaljerade som övergripande, är att följa upp dem och förnya dem 
allt eftersom. Det finns alltid mer att göra och genom att följa upp det man har gjort så kan 
man komma på nya sätt att gå vidare på. 
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5. Förslag på miljö- och resepolicy för GTC/GTG 
Nedan följer ett förslag på miljöpolicy för GTC/GTG som är utformat enligt kraven från ISO 
14001. Därför innehåller den element som ständig utveckling, lagar och krav samt bästa 
möjliga ekonomiska försvarbara teknik. Tanken är att policyn ska vara generell och sedan 
specificeras med hjälp av miljömålen. 
 
Förslaget på resepolicy är byggd på den tidigare resepolicyn men ett miljöperspektiv är tillagt. 
 
5.1 Miljöpolicy 
Göteborgs Tekniska College och Göteborgs Tekniska Gymnasium ska sträva efter att vara i 
framkant gällande arbete med hållbar utveckling. Företaget ska sträva efter att ständigt 
förbättra sitt miljöarbete och minska sin miljöpåverkan, samtidigt ska vi hålla oss uppdaterade 
om gällande lagar och krav. 
 
I egenskap av skola ska företaget vara en förebild för sina elever och kunder både genom 
utbildning och genom att personalen föregår med gott exempel. Vi är en teknisk skola och ska 
därför sträva efter att ha den bästa möjliga, ekonomiskt försvarbara tekniken dels för att 
minska energianvändningen men samtidigt ge eleverna en aktuell teknisk utbildning. 
 
Vi känner ett ansvar för kommande generationer och därför kommer företaget nu och i 
framtiden att se till att miljöfrågorna har en självklar plats i det dagliga arbetet samtidigt som 
vi strävar efter att jobba långsiktigt med hållbar utveckling. 
 
5.2 Resepolicy 
Resor i tjänsten, både korta och långa, skall genomföras på ett så lite som möjligt 
miljöbelastande sätt. Hänsyn skall även tas till kostnader och arbetstid i den mån det går. 
Resan skall godkännas av närmsta chef och/eller kostnadsställeansvarig. Som resa i tjänsten 
räknas inte resa mellan hem och det arbetsställe medarbetaren hör till. Vid bokning av resor 
och logi fylls blanketten ”beställning av tjänsteresa” i och lämnas till chef eller 
kostnadsställeansvarig för godkännande och vidarebefordran till utbildningssekreteraren. Se 
blankett K:\Stödprocesser\Personaladministration\Tjänsteresa bokningsblankett.doc. 
 
Medarbetare kan själv boka resor inom Sverige. Utrikesresor samt resor som sträcker sig över 
flera dagar där också logi skall beställas bokas av utbildningssekreteraren. För transport till 
Landvetters flygplats eller tågstation rekommenderas flygbuss eller buss i de fall det är 
möjligt, i andra hand Volvo Logistics. Vid transport med egen bil utgår milersättning. 
 
Enkelrum i medelklasshotell bokas. Hänsyn skall tas till utbud på miljömärkta hotell i den 
mån det går. Resande i klass 2 på flyg/tåg bokas. 
 
Om anpassningar av privata skäl sker vid bokning av resa och det innebär en kostnadsökning 
för företaget regleras merkostnaden genom avdrag på lön. 
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Checklistor använda vid kartläggning av GTC/GTG:s fysiska miljöpåverkan 
 
Föreläsningssalar/konferensrum 
□ Projektor: Av På Standby Skick: 
Annan teknisk utrustning: Av På Standby Skick: 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Isolering kring fönster: Bra Behöver förbättras 
  Ljud Drag 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
Papperskorgar:  Vad sorteras: 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar: Brandsläckare: Branddörr: 
 
Arbetsrum 
Teknisk utrustning: Standby Timer På/av 
  Mängd: Skick: Miljömärkning: 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
Isolering kring fönster: Bra Behöver förbättras 
  Ljud Drag 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
Papperskorgar:  Vad sorteras: 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
 
Toalett/våtutrymmen 
Toalett: Snålspolande:  Vilken sort:  Skick: 
Dusch: Snålspolande:  Vilken sort:  Skick: 
Papper: Återvinning Miljömärkt 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
Tvålar: Miljömärkt 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
 
Lärarrum/matsalar 
Köksmaskiner: Antal: Skick: Miljömärkta 
Förbrukningsmaterial: Pappersmuggar Riktiga muggar 
Papperskorgar:  Vad sorteras: 
Rengöringsmedel: Miljömärkt 
Isolering kring fönster: Bra Behöver förbättras 
  Ljud Drag 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
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Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
 
Datasalar 
Teknisk utrustning: Standby På/av Timer Miljömärkning 
  Skick: Mängd:  
Pappersanvändning: Dubbelsidig utskrift Återvinning 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Isolering kring fönster: Bra Behöver förbättras 
  Ljud Drag 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
 
Korridorer/restutrymmen 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
Papperskorgar:  Vad sorteras: 
Maskiner: □ Kopiator □Kaffemaskin 
 Standby På/av Timer Miljömärkning 
  Skick: Mängd:  
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
 
Uppehållsrummet 
Maskiner: □TV □Projektor 
Standby På/av Timer Miljömärkning 
 Skick: Mängd: 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd  
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
 Branddörrar 
 
Pedagogiskt garage 
Kemikalier: Sort: Risk: 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
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Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
 Branddörrar 
Maskiner: Antal: Skick: Hantering: 
Avlopp: 
Papperskorgar:  Vad sorteras: 
 
Caféet/restaurangen 
Maskiner: □Kylskåp □Spis □Kaffemaskin □Diskmaskin 
 Skick:  Miljömärkning 
Matavfall: 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Isolering kring fönster: Bra Behöver förbättras 
  Ljud Drag 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
 Branddörrar 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
Produkter: 
Förbrukningsmaterial: 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
 
Maskinhallar 
Teknisk utrustning: Skick: Timer:  Standby: 
Brandutrustning/säkerhetsutrustning:  Kranar Brandsläckare 
 Branddörrar 
Isolering kring fönster: Bra Behöver förbättras 
  Ljud Drag 
Ljuskälla:  Lågenergi Lysrör Halogen LED Vanlig 
 Rörelsesensor Timer Knapp Dimmer 
 För mycket ljus För lite ljus Lagom mycket ljus 
□ Ventilation  Rätt inställd Fel inställd 
Kemikalier: Sort: Risk: 
Avlopp: 
Möbler:  Material: 
 Skick: 
 


