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The purpose of this study is to investigate how the environment debate and the climate issue
are affecting today’s organizations. Our qualified assumption is that a new paradigm is rising.
This paradigm is referred to as Environmental Management. The discussed issue forms
questions so as how organizations should handle the uprising of Environmental Management.
Questions that also are of importance are how leaders should handle the paradigm shift and
what risks the organizations can face in the absence of adaption to it.
The study is of great importance, according to us, because of the absence of contingency plans
for how to adapt organizations to a paradigm influenced by environmental issues. The reason
for this discussion is because we believe that the survival of certain organizations may depend
on gaining knowledge about this new way of management. We believe that leaders have to be
enlightened or reminded of what a shift of paradigm really is about. We are not discussing
how to solve these complex problems, rather is the environmental issues of such character that
they need to be controlled and handled.
This dissertation’s focus is to create a greater understanding due to the area of expertise. In
the process of gathering information to gain knowledge about today’s organizations and their
attitude towards the new paradigm, we have carried out three deep interviews according to the
qualitative method. To obtain a deeper knowledge about this phenomenon an abductive
process is used. It is important to point out that we are not trying to claim the only true story.
The respondents in this study have been leading key-persons from Volvo Cars Corporation,
Renova and Gryaab. The results from these interviews have been processed along with
theories in the subject by the narrative perspective. For interpretation the Hernadis
hermeneutic triad has been used for, at first stage reconstruct and at second stage deconstruct
the text. The final step in the procedure is constructing or narrating our own text in this field
of expertise.
The obtained knowledge is illustrated in the narrative model, organizations evolutionprocess.
Conclusions that can be made are that organizations are constantly affected by signals of
different character and strength. The model explains how the organization, like an organism,
is adapting due to the evolutionary process to the business landscape. The basic condition to
handle the process of adaptation is to implement a way of continuously questioning the
organizational operative rules. This is of great importance to avoid the trap of ordinary
thinking patterns, the so called “psychological prison”.
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evolutionaryprocess, organism, psychological prison, Prime Movers, risks
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Sammanfattning
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Författare: Alexander Alaraj & Viktor Hård
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Handledare: Bo Westerlund
Vi har gjort en studie som syftar till att undersöka hur miljödebatten och klimatfrågan
påverkat dagens organisationer. I ett led att genomföra studien har vi utgått från vår
kvalificerade gissning innebärande att ett nytt paradigm har gett sig till känna. Paradigmet
benämns som miljöinriktat management. Vår problemdiskussion utmynnar i frågeställningar
om hur organisationer bör hantera uppkomsten av miljöinriktat management. Vidare frågor
som berörs är hur ledare bör hantera paradigmskiftet och vilka risker ett utelämnande av
miljöinriktat management innebär.
Studien är relevant då många organisationer enligt oss idag saknar beredskapsplaner för hur
de ska anpassa sig till ett nytt paradigm. Anledningen till att vi vill behandla den här
problematiken beror på att vi anser att många organisationers framtida överlevnad kan hänga
på att ledarna öppnar sina sinnen för nytänkande. De behöver även upplysas eller påminnas
om vad ett paradigmskifte egentligen innebär. Vi är inte ute efter att lösa problemen utan
snarare är miljöproblemens karaktär av sådan art att de måste kontrolleras och hanteras.
Uppsatsen fokuserar på att skapa en större förståelse inom området. I ett led att samla in
information och se vad dagens organisationer har för inställning till det nya paradigmet har vi
genomfört tre djupintervjuer enligt en kvalitativ metod. Hanterandet av insamlat material sker
genom en abduktiv process för att således få fördjupad kunskap om fenomenet. Vi är alltså
inte ute efter att göra anspråk på en allmängiltig sanning.
Respondenterna har varit miljöchefer från Volvo personvagnar, Renova samt Gryaab.
Resultatet från intervjuerna kopplas samman till de teorier vi behandlat genom ett användande
av den narrativa kunskapsformen. I tolkningsarbetet har vi använt Hernadis hermeneutiska
triad för att först rekonstruera intervjuerna. Vidare dekonstrueras texten, monteras ned för
bland annat finna bakomliggande motiv, för att slutligen konstruera eller författa en egen text
inom området.
De kunskaper vi erhållit under arbetets gång mynnar ut i en narrativ modell som vi kommit att
kalla ”organisationens evolutionsprocess”. Slutsatser som kan dras genom den är att
organisationer ständigt påverkas av signaler utifrån av olika karaktär och styrka. Modellen
förklarar hur organisationen likt en organism anpassar sig i en evolutionär process till det
förändrade landskapet. En organisations grundförutsättning för att hantera processen är
flerkretsinlärning som innebär ett kontinuerligt ifrågasättande av verksamhetens
operationsregler. Det här är viktigt för att undkomma fällan som rör vanliga tankemönster, det
så kallade psykiska fängelset.

Nyckelord: Miljöinriktat management, miljömetaforen, organisationens evolutionsprocess,
flerkretslärande, enkretslärande, evolution, organism, psykiskt fängelse, Prime Movers, risker
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”Vi behöver nya tankesätt för att lösa
problemen som orsakats av våra
gamla tankesätt”
Albert Einstein
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
Vi har för avsikt att undersöka det paradigmskifte som vi anser gör sig gällande, samt hur det
påverkar dagens organisationer. Fokus kommer att ligga på en undersökning avseende
organisationers ledning och hur de hanterar miljöfrågor och klimatpåverkan i sin dagliga
verksamhet. Bakgrunden till frågeställningen är att vi uppfattar en förvirring som enligt oss
verkar ha uppstått på marknaden till följd av det ”nya tänket” som just fokuserar på en
anpassning till miljövänlighet. Miljödebatten har fått konsumenterna att börja ställa krav på
miljövänliga och ekologiska produkter och tjänster. Ett bevis på miljöfrågans tyngd
återspeglas av opinionsundersökningar som gjorts inför EU-valet 2009. ”Aldrig tidigare har
miljön varit så viktig i ett EU-val. … Miljön är den viktigaste frågan för svenska väljare,
enligt opinionsmätningar som gjorts inför EU-valet…” (Göteborgsposten, 2009) Ytterligare
bevis på miljö- och klimatfrågans relevans i dagens samhälle är USA:s före detta
vicepresident Al Gores film ”An inconvenient truth” som behandlar och vill blidka
miljöproblematiken samt vikten av att agera nu. De här aspekterna styrker vår tes om ett nytt
paradigmskifte.
För att kunna motivera uppsatsens teoretiska relevans och ge läsaren en god inblick i
bakgrunden till vår problembakgrund så har vi valt att bland annat utgå ifrån den
vetenskapliga revolutionen och den förvirring som uppstår vid ett paradigmskifte enligt
Kuhns modell. (Sköldberg, 1990) Den här typen av revolution uppstår när ett vedertaget
tankesätt börjar ifrågasättas och ett nytt framtida tankesätt börjar nyanseras. Det är under
övergångsperioden mellan det nya och det gamla tankesättet förvirringen råder, tills att man
antingen har accepterat de nya idéerna eller förkastat dem.

Vetenskaplig revolution

Figur 1.1 Kuhnska paradigm utövar åsiktsmonopol
(Sköldberg, 1990: s17)

t
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Kuhns modell med ett dominerande paradigm är mindre trogen den verkliga situationen i
organisationsteori och har således i vår rapport enbart använts för att illustrera den
problematik som uppstår mellan två paradigm. Vår utgångspunkt är istället Feyerabends
pluralistiska modell som innebär att organisationsfältet består av flertalet paradigm eller
riktningar som samexisterar. (Sköldberg, 1990)

Figur 1.2 Paradigmens samexistens enligt Feyerabend
(modifierad)
(Sköldberg, 1990: s18)

För att kunna motivera uppsatsens praktiska relevans så har vi valt att genomföra studier
baserade på djupintervjuer med företagsledare. Tanken med intervjuerna är att få en insyn i
hur miljödebatten har påverkat ledarnas arbete och deras förväntningar på framtiden. Vi finner
diskussionen om paradigmskifte intressant och relevant då vi uppfattar det som att vi inte är i
början av paradigmskiftet utan snarare i högerkant av gråzonen, vetenskapliga revolutionen.
Vår kännedom om problemområdet baseras främst på iakttagelser och information som
cirkulerat i media samt kurslitteratur som format våra referensramar. Genom det har vi dragit
slutsatser om den problematik som företagsledare ställs inför i och med miljödebatten. De
slutsatser som vi har dragit är att de företag vars ledare inte har varit benägna att anpassa
företaget till nya paradigm kommer få svårt att överleva.

1.2 Problemdiskussion
Vi har för avsikt att ingående studera hur företag påverkas av den miljödebatt som idag råder.
Vi tror att alla företag idag på någon nivå är påverkade, begränsade eller kan dra fördelar av
den pågående miljödebatten. Vi anser att företagsvärlden idag befinner sig mellan två olika
paradigm, kulturperspektivet och miljöinriktat management. Kulturperspektivet växte fram på
1980-talet och är det synsätt som varit dominerande de senaste decennierna. Synsättet
betraktar organisationerna som kulturer där grundvärderingar och normer är utgångspunkt för
att uppnå effektivitet. (*Makhloufi, 2008) Anledningen till att vi ser kulturperspektivet som
otillräckligt idag är att företagskulturer som blir institutionaliserade kan medföra
begränsningar för organisationerna.
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Vi uppfattar att spelreglerna för företagen idag har eller är på väg att förändras. Vår
kvalificerade gissning är att ett paradigmskifte har gett sig till känna. Vårt forskningsproblem
innefattar frågeställningar som behandlar huruvida ett företag ska agera för att ta sig igenom
det som nu sker och hur de på bästa sätt kan rustas inför framtiden. Vidare vill vi undersöka
vilka risker som anammandet eller utelämnandet av ett nytt paradigm medför. Vi anser att
ansvaret ligger hos ledarna. Deras uppgift är att föra organisationen framåt och kunna anpassa
den till förändringarna som ett nytt paradigm orsakar. Den centrala delen är att undersöka hur
företagen och dess ledare har blivit påverkade av uppkomsten av det nya paradigmet som vi
kallar miljöinriktat management.

1.3 Problemformulering
Problembakgrunden och Problemdiskussionen utmynnar i en central frågeställning samt
delfrågor.
 Huvudproblem: Hur bör organisationer hantera uppkomsten av miljöinriktat
management?
 Delproblem 1: Hur bör ledare hantera paradigmskiftet?
 Delproblem 2: Vilka risker medför ett utelämnande av miljöinriktat management?

1.4 Syfte
Syftet med vår rapport är att undersöka hur organisationer påverkas av kundernas/omvärldens
miljökrav. Alltså vilka är riskerna med ett utelämnande av miljöinriktat management. I sin tur
undersöks även vad som finns att vinna på det och hur en handlingsplan bör eller kan
utformas. Det här ska utmynna i en narrativ modell för miljöinriktat management.
Anledningen till att modellen betraktas ur ett narrativt perspektiv beror på att vi inte är ute
efter att göra anspråk på en sanning eller allmängiltig teori. Vår ambition är att istället göra ett
försök att berätta något genom modellen. På så vis skapar vi imaginärer och kan således göra
det vi pratar om litet större.
Ämnet är relevant då vi upplever att många organisationer enligt oss idag saknar
beredskapsplaner för hur de ska anpassa sig till ett nytt paradigm. Slutrapporten ska kunna
användas av ledare för att få en bättre förståelse för hur deras organisationer påverkas av de
ändrade förutsättningarna. Varför vi överhuvud taget vill behandla det här
forskningsproblemet är för att organisationernas framtida överlevnad kan hänga på en
förståelse för det här fenomenet.
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1.5 Avgränsning
Vi har valt att avgränsa rapporten till att behandla miljöfrågor ur ett organisatoriskt
perspektiv. Vi är inte ute efter att lösa ”världsproblemen”, däremot finner vi det ytterst
intressant att undersöka hur ”världsproblemen” påverkar de organisationer som vi har valt att
undersöka. Studien är även avgränsad till att enbart gälla svenska företag.
Studiens utgångspunkt är avgränsad till att undersöka hur organisationer och dess ledare
hanterar övergången mellan kultursynsättet och miljöinriktat management istället för
paradigmskiften rent generellt. Dock tror vi att resultatet av studien kan komma att bli, men
inte nödvändigtvis, möjlig att appliceras på paradigmskiften utanför vårt område, även om
tyngdpunkten i studien läggs på miljöproblematik. Anledningen är att paradigmskiften rent
generellt kan ställa organisationer inför likartade komplexa problem som behöver hanteras.
Den vetenskapliga revolutionen begränsas till att enbart innefatta tiden, gråzonen, mellan de
två ovannämnda paradigm (se modell 1.1).

1.6 Miljöinriktat Management – Begreppet
Uppkomsten av begreppet miljöinriktat management härleder vi från dominerande aspekter
som har kommit att påverka oss genom att vi har blivit medvetna om miljöfrågor och
klimatpåverkan. De här omvärldsfaktorerna har enligt oss filtrerats ner från världs- till
organisationsperspektiv. I sin tur har det påverkat existerande ideal och värderingar som
organisationerna tidigare har arbetat utifrån. Ordet miljö har på senare tid fått en metaforisk
innebörd som symboliserar överlevnad. Kulturperspektivet har inte förmått dagens
organisationer att handskas med de nya kraven som idag ställs på företagen. Därav tror vi
oundvikligen att ett nytt perspektiv måste gör sig gällande för att kunna hantera de problem
som organisationerna i framtiden kommer att ställas inför.
Mellan två paradigm så råder det en tid som kännetecknas av förvirring, vetenskapliga
revolutionen. De starkaste idéerna som uppkommer under revolutionen institutionaliseras, de
svagare förkastas. Det vi har kommit fram till är att de starkaste idéerna i den nu pågående
revolutionen handlar om miljöfrågor. Därav kommer det gällande paradigmet att skifta från
kulturperspektivet till miljöinriktat management. Den tidsperiod som paradigmet gäller
benämns som miljöinriktat management just för att den kännetecknas av hanterandet av
miljömetaforens problematik.
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2. Metod och genomförande
I det här avsnittet behandlar vi olika typer av modeller och ansatser samt beskriver vi vad de
innebär. Vidare så ger vi en generell bild av vad de olika modellerna mynnar ut i. Vi gör även
ställningstaganden och motiverar varför vi har valt att använda en modell eller ansats. Det här
gör vi för att läsaren ska få en helhetsbild över vilka möjligheter och begränsningar som finns
i de olika modellerna och ansatserna.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
2.1.1 Positivism
I det här perspektivet ser forskaren världen som fysiskt oberoende av människan. Filosofin
innebär att kunskap endast kan grundas på fakta. Världen är observerbar, den är det du ser
alltså det som forskaren kan väga och eller mäta. Världen är registrerbar på ett kvantitativt vis,
kunskap som inte kan vägas eller mätas anses vara av mindre intresse. Forskaren bortser från
sin förförståelse och antar att det bara finns en sanning. (*Ljungkvist, 2009)

2.1.2 Hermeneutik
Hermeneutik är en tolkande metodologi, språktolkning. Det innebär att forskaren söker
sammanhang, motiv och väsentligheter. Han eller hon prioriterar rimlighet istället för absolut
sanning. Forskaren försöker att tolka fram en rimlighet. Att tolka är att ange betydelse, när
man inte omedelbart förstår. Inom hermeneutiken använder sig forskaren sig utav den
hermeneutiska spiralen, eller cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln bygger på att forskaren
pendlar mellan del och helhet. Huvudtemat är att en dels mening kan bara förstås om den
relateras till helheten och helheten kan bara förstås ur delarna. (Andersen Ib, 1998)
Den hermeneutiska spiralen pendlar också mellan del och helhet. Dock är skillnaden mellan
cirkeln och spiralen att spiralen bygger på en alternering mellan teorin och empirin och ger
successivt en ökad förståelse för båda. ”Vi kan uppfatta tolkningsprocessen som en
framåtskridande dialog, där deltagarna, forskaren och den utforskade successivt förändrar
sin ömsesidiga förståelse av varandras livsvärldar genom att korrigera sin förförståelse och
eliminera fördomar”. (Andersen Ib, 1998: s193)
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1.Tolkningsmönster

4. Uttolkande
Helhet

Förförståelse

Förståelse

Del

2. Text

3. Dialog med text

Figur 2.1 Hermeneutiska processen
Föreläsningsunderlag (Ljungkvist, 2009)

2.1.3 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt
Vi har valt det hermeneutiska förhållningssättet på grund av att vi inte är ute efter en absolut
sanning. Vi kan istället pendla mellan del – helhet samt empiri och teori för att på så vis
utveckla en förståelse. Tolkningsarbetet kommer att genomföras med hjälp av den
hermeneutiska spiralen. Vi är alltså medvetna om att våra referensramar kommer att behöva
utökas allt eftersom vi kommer längre in i tolkningsarbetet.

2.2 Ansatser: induktiv, deduktiv, abduktiv
Det finns olika sätt att behandla empiri och teori i en undersökning. Beroende på studiens art
och syfte kan en utgångspunkt, ansats, väljas. I en studie där forskaren utgår från en generell
regel i form av teori används en deduktiv ansats. I en sådan ansats är teorin utgångspunkt och
allmängiltig. Istället för att försöka förklara ett fenomen så är snarare metoden av fastställande
karaktär. Fastställandet sker genom att undersöka om empirin bekräftar teorin eller inte.
Deduktion innebär att avleda från det generella till det konkreta. (Alvesson & Sköldberg
1994)
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Induktiv ansats bygger på att forskaren utgår från insamlad empiri för att sedan se om det
finns teorier som passar in på den empirin som forskaren studerat. Ansatsen bygger på att
forskaren utgår från en mängd enskilda fall. Hittar han eller hon ett samband som observerats
i samtliga empiriska undersökningar så kan han säga att det gäller generellt. Det leder till att
det enskilda fallet kan samlas till en allmän sanning. Forskaren får inte ha förutfattade
meningar eller förväntningar när undersökningen inleds. Kontentan av det här är att forskaren
kan säga att något är generellt gällande om ett samband kan styrkas genom observationer av
en mängd enskilda fall. (Alvesson & Sköldberg, 1994)
I fallstudiebaserade undersökningar används abduktion som är en kombination av deduktivoch induktiv ansats. Abduktionen är ute efter att få en förståelse för ett fenomen genom att ha
empiri som utgångspunkt samtidigt som teoretiska föreställningar inte avvisas. En
växelverkan mellan empiriska och teoretiska studier sker ständigt innebärande att förståelsen
växer fram. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

2.2.1 Vårt val av ansats
Vi har valt att använda oss utav den abduktiva ansatsen i vår forskning. För att få en förståelse
för våra frågeställningar räcker det inte med att använda antingen en teoretisk eller empirisk
utgångspunkt. Vi behöver istället använda en metod som möjliggör en växelvis användning av
empiri och teori för att på så vis kunna diskutera oss fram genom att tolka och omtolka fakta.
Styrkan med den abduktiva metoden är att vi inte måste komma fram till en absolut sanning.
Vi är i stället ute efter en stark story som läsaren efter att ha tagit del av den skulle kunna
säga, - ja, så här skulle vi kunna göra. Den empiri vi söker skulle vi kunna tillgodogöra oss
genom intervjuer med ledare som antingen har anpassat sig, förkastat eller missat de nya
idéerna.

2.3 Datainsamling
Datainsamling kan göras med hjälp av antingen en kvantitativ- eller kvalitativ metod. Den
förstnämnda bygger på mängden av insamlat material. Ju mer du samlar in desto säkrare kan
du vara på att du får ett rättvisande resultat. Det är dock viktigt att forskaren tänker på vilken
typ av material som samlas in. Trots att den kvantitativa undersökningen bygger på mängden
data så kan forskaren ändå inte samla in vilken data som helst. Informationen som samlas in
måste vara av relevans för undersökningen. Undersökningen av kvantitativ karaktär fokuserar
framförallt på att samla in data i form av siffror, kvantifierbara ting, frekvens och variabler
som går att analysera instrumentellt och går att bearbeta statistiskt. När undersökningen
genomförs så har forskaren för avsikt att mäta, fastställa eller upptäcka samband mellan olika
variabler. Därför är den här metoden utmärkt för att studera det specifika i ett sammanhang
eller delar av en känd helhet. När en kvantitativ undersökning görs har undersökaren redan på
förhand bestämt undersökningens ramverk och begränsningar. Resultatet kan sedan användas
för att förbättra och utveckla befintliga teorier. (Christensen et al. 2001)
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Den kvalitativa undersökningen är inte lika hårt reglerad som den kvantitativa. Forskaren
fokuserar på handlingar, ord, symboler och text. Här är det viktigare att få fram den
underliggande meningen och innebörden av studieobjektet. Den kvalitativa undersökningen
ger forskaren beskrivningar av den verklighet som han undersöker i form av modeller och
texter. De här syftar till att belysa och lyfta fram de samband som har vuxit fram. Den
kvalitativa undersökningsmetoden används för att bygga nya teorier och hypoteser, vilket inte
ger undersökaren en exakt sanning utan snarare en bild av att -så här skulle det med största
sannolikhet kunna vara just nu. Vi blir som forskare här inte påtvingade en sanning likt i den
kvantitativa undersökningen. Vi får snarare ett förtroende att disponera den informationen vi
har samlat in för att resonera oss fram till en ”bästa möjliga förklaring”. Begränsningen i den
här metoden är inte vad undersökningen uppvisar för resultat utan begränsningen ligger i
betraktarens ögon. Det som menas är att undersökaren är begränsad till sin subjektiva förmåga
att tolka och förstå vad den kvalitativa undersökningen har lyft fram. (Christensen et al. 2001)

2.3.1 Vårt val av undersökningsmetod
Vi har valt att arbeta enligt den kvalitativa insamlingsmetoden då den hjälper oss att
undersöka ett problem på ett sådant sätt att det skapar en djupare förståelse för oss. Vi är inte
intresserade av systematiska och strukturerade observationer som fokuserar på bredden. Våra
undersökningar kommer alltså inte ha några fasta mallar. Vi kommer att jobba efter en mer
ostrukturerad intervjuform som låter oss föra en diskussion och resonera oss fram till ett
resultat. På så vis kan vi komma närmare den verklighet som vi studerar. Genom att komma
så nära som möjligt kan vi komma åt det intressanta, unika och avvikande vilket i vårt fall är
det som kommer att ge ett sammanhang och en struktur.
I tolkningsarbetet måste vi vara observanta på förförståelseparadoxen; förståelsen förutsätter
förförståelse, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen. Tillämpningen av den
hermeneutiska spiralen sker på grund av att förförståelsen inte räcker till. (*Ljungkvist, 2009)

2.3.2 Begränsningar i vald undersökningsmetod
Vi anser att den kvalitativa metoden har sin begränsning i vilken information intervjupersonen
är villig att dela med sig av och vad han eller hon faktiskt känner till. Med det menar vi att de
personer vi intervjuar kan vara bundna av tystnadsplikt eller helt saknar kunskap för de frågor
vi ställer eller de ämnen som vi vill diskutera. Vår uppgift som forskare är att bedöma den
insamlade informationens relevans, alltså validitet. Trots att det finns begränsningar med den
kvalitativa metoden så anser vi att det är det enda sättet att komma närmare studieobjektet.
Det är därför upp till oss att tänja den kvalitativa metodens gränser så att vi får ut så mycket
som möjligt av den. Vi är införstådda med att alla möjligheter har sina begränsningar.

15

2.3.3 Urvalsdiskussion
Respondenterna för undersökningen har valts ut enligt ett strategiskt urval, som är ett vanligt
arbetssätt vid kvalitativa undersökningar. Utgångspunkten har varit att hitta respondenter som
vi tror har kunskap inom miljö- och organisationsfrågor. Vi har gjort ett så kallat homogent
urval som innebär att vi har identifierat och valt ut tre typföretag. Respondenterna som till slut
valdes ut inför undersökningen har alla erfarenheter och kvalifikationer inom miljö och
ledarskap. Begränsningar som respondenternas yrkesroll kan medföra är att svaren som vi
erhåller i huvudsak kan komma att behandla sådant som vi förväntas vilja höra. Det här på
grund av att de redan har ett förhållningssätt till arbetet.

2.4 Tillförlitlighet
Tillförlitligheten i en undersökning mäts med reliabilitet och validitet. Det förstnämnda anger
hur väl vi undersökt det vi avsett att undersöka. Reliabiliteten i vår undersökning är enligt oss
god. Det grundar vi i att vi använder oss av den hermeneutiska spiralen vilket leder till att vi
ständigt pendlar mellan empiri och teori. I och med att vi gör det så kommer
forskningssubjektet ständigt att ses över vilket leder till att våra undersökningar och resultaten
av dem kontinuerligt förbättras och finslipas. Problematiken för oss med reliabiliteten är att vi
inte kan upprepa samma intervju eller undersökning två gånger och göra dem identiska. Det
beror på att den kvalitativa undersökningen görs mellan individer som tolkar meningar mellan
varandra. Samt att tid och rum för just den ena eller andra intervjun är unik. Det är alltså
omöjligt att upprepa exakt samma kvalitativa intervju som en tidigare. Det ser vi dock inte
som något negativt. Vi ser det som en möjlighet att identifiera liknande information ur en
liknande situation. På så vis kan vi finna belägg för att en likhet existerar och ta nästa kliv i
den hermeneutiska spiralen mot ökad förståelse. (Christensen et al. 2001)
Validitet brukar vanligen anses som hur väl du har mätt det du avsåg att mäta. Det vill säga
hur trovärdig är din undersökning. Hur väl stämmer resultatet överens med verkligheten,
vilket brukar definieras som intern validitet. En undersökning brukar även testas med extern
validitet vilket innebär hur generaliserbart ditt resultat är. I och med att vi jobbar med en
kvalitativ ansats och den hermeneutiska spiralen så kommer vi att belysa de bakomliggande
faktorerna och processerna som leder fram till fenomenet, vilket gör det svårt att hävda en
stark validitet. Därför kommer vår uppsats validitet att styrkas genom noggrant genomförda
intervjuer och öppen undersökningsprocess samt en systematisk redovisning av materialet vi
har samlat in. (Christensen et al. 2001)

2.5 Metodologiska ställningstaganden
Studieobjektets ontologiska förhållningssätt, verklighetsuppfattning, är enligt vår mening
idealistiskt. Det grundar vi i att studieobjektet är beroende av mentala föreställningar.
Forskningsproblemet uppdagades först i och med att det är människan som har upptäckt att
det finns ett problem som i sin tur utlöst en kedjereaktion. (*Ljungkvist, 2009)
Kedjereaktionen har tagit problemet från ett världs- till ett organisatoriskt perspektiv. Därav är
det idealistiska tankesättet av betydelse för att kunna gå vidare i vår undersökning.
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Relevant kunskap anser vi kan uppnås genom empirism. Det grundar vi i den hermeneutiska
spiralen då empirismen är erfarenhetsgrundad kunskap. Vi vet att delen ger förståelse för
helheten och att helheten ger förståelse åt delen. Arbetet med observationer genom
djupintervjuer låter oss bilda teorier som vi sedan enligt rationalismen kan föra en
förnuftsbaserad argumentation kring. Därav återkommer vi ännu en gång till den abduktiva
ansatsen som låter oss pendla mellan empiri och teori. Empiriska data som vi är intresserade
av att samla in är av sådan karaktär att den kan ge oss underlag för att kunna gå vidare från
vår kvalificerade gissning. Informationen måste vara relevant men behöver inte nödvändigtvis
vara konkret då det inte finns någon absolut sanning. (*Ljungvist, 2009)
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3. Teoretisk referensram
I det här kapitlet redogörs för den teori som huvudsakligen använts i rapporten. Teorierna
behandlar främst områden inom organisation och management.

3.1 Litteratur
Relevant forskning inom området som vi behandlar innefattar främst kurslitteratur inom
organisation och management. Vi har använt oss utav Gareth Morgan, 1999 Organisationsmetaforer, Kaj Sköldberg, 1990 - Administrationens poetiska logik, Barbara
Czarniawska, 1999 - Writing Management, Czarniawska et al. 1997 – Organisationsteori på
svenska samt Richard Normann, 2001 - När kartan förändrar affärslandskapet. Anledningen
till att vi har valt att använda oss av just den här litteraturen är på grund av att den behandlar
problem och möjligheter inom organisation och ledarskap.

3.2 Behandlade teorier
De teorier vi har valt att använda är av sådan karaktär att de antingen kan hjälp oss att
verifiera tankar och funderingar vi har om verkligheten eller förkasta dem. Vi använder
teorier som ett stöd i vårt arbete för att resonera oss fram till en punkt där läsaren får en känsla
av att - så här skulle det kunna vara. Oavsett vad vi kommer fram till eller vilka teorier vi
använder så kan vi aldrig komma fram till en absolut sanning. Vi strävar däremot efter att ge
läsaren en god utgångspunkt, vilken ifrån han eller hon kan gå vidare i sin förståelse för
miljöinriktat management. För att kunna besvara våra problemformuleringar behöver vi även
använda oss utav teori som kan förklara bakgrunden till fenomenet. Nedan följer de teorier
som behandlats.

3.2.1 Motivering för valda teorier
Valda teorier behandlar utveckling, anpassning och ledarskap. Det här är vår utgångspunkt för
att angripa vårt forskningsproblem. I och med den abduktiva ansatsen kommer vi att behöva
söka nya teorier i vår tolkningsprocess. Genom användandet av flera teorier ges vi
möjligheten att leverera en stark story. Utvärderingen av teorierna kommer att ske
kontinuerligt under arbetets gång för att vi inte ska vara begränsade i vår forskning eller i den
verklighet vi möter när vi samlar in empirin.
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4. Redovisning av teorier
4.1Miljö och Management
Miljöproblemen är inget fenomen som kan tas med lätthet. Att försöka förstå sig på dem i sin
helhet begränsas av avsaknaden av objektivitet. En utgångspunkt för att kunna handskas med
området är att miljö- och managementforskning behöver närma sig varandra. ”Det ekologiska
språket” och ”det ekonomiska språket” måste samspela för att kunna få förståelse för samband
och problem. Enligt forskaren Russel Ackoff så konfronteras ledare av dynamiska situationer
som innefattar komplexa system av problem som är under förändring. De här situationerna
kom han att kalla ”messes”. Management handlar just om hanterandet av sådana ”messiga
situationer”. (Czarniawska et al. 1997)
“Managers are not confronted with problems that are independent of each other, but with
dynamic situations that consist of complex systems of changing problems that interact with
each other. I call such situations messes. Problems are abstractions extracted from messes by
analysis; they are to messes as atoms are to tables and charts… Managers do not solve
problems: they manage messes.” (**Czarniawska et al. 1997: s 220)
Effektivitet och anpassning är två krav som företagsledningar måste hantera i ”messiga
situationer”. Då det förstnämnda är ett krav för organisationers överlevnad ur ett kortsiktigt
perspektiv så handlar anpassning om överlevnad på lång sikt. Förmågan till lärande är ytterst
viktigt för att kunna anpassa organisationen till nya strategier och kunskap. Organisationernas
arbete med effektivisering och resurshantering har ökat till följd av höjda krav från lagstiftare
och konsumenter. Konsekvenserna som de förhöjda kraven innebär har lett till att nya
organisationsstrukturer tagit form för att erbjuda lösningar som tillgodoser konsumenternas
behov. Uttryck som ”cleaner technologies” och ”eko-effektivitet”, bland andra, har myntats
till följd av den ökade miljömedvetenheten. De här olika signalerna tyder på att ett
paradigmskifte är i stånd att göra sig gällande. (Czarniawska et al. 1997)
Miljödebatten har lett till utmaningar i form av komplexa problem som företagsledare måste
lära sig att hantera. Enskilda aktörer kan inte lösa miljöproblemen, som ur
managementsynpunkt är komplexa och socialt konstruerade situationer. Istället behövs mer
managementinriktad forskning inom miljöområdet för att skapa en djupare förståelse för
situationen. Hanterandet av miljöansvaret innebär att nya industriella konfigurationer uppstår
med affärssystem anpassade till miljöutmaningen. Fenomenet påverkar även samhället i sin
helhet då de ”gröna utmaningarna” finns invävda i vår vardag. (Czarniawska et al. 1997)
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4.2 Organisation som psykiskt fängelse
Den här metaforen behandlas för att ge läsaren en tydlig bild och ökad förståelse av hur olika
världen kan te sig beroende på vilket synsätt och vilken referensram vi skådar den genom.
”Bilden av det psykiska fängelset utgör ett kraftfullt perspektiv när vi ska utforska den dolda
mening som finns i vår självklara verklighet. Metaforen uppmanar oss att gå under ytan för
att upptäcka de kontrollprocesser som fångar människor i otillfredsställande livsmönster och
hitta metoder för att förändra dessa”. (Morgan, 1999: s 270)

4.2.1 Platons grotta
Metaforen psykiskt fängelse beskriver hur människor har en tendens att snärja in sig i sina
egna nät. Organisation som psykiskt fängelse är ett perspektiv som hör ihop med ett flertal
olika idéer. Metaforen berättar att organisationer är skapade och att vi håller fast vid dem både
genom medvetna och omedvetna processer och att vi människor lätt låser oss vid eller
fängslas av tankar, uppfattningar, bilder och handlingar som processerna ger upphov till. Vi
blir uppmanade av metaforen att se organisationen som en socialt konstruerad verklighet, men
även att kunna se att den sociala konstruktionen kan utöva en viss kontroll över de som har
skapat den. (Morgan, 1999)
Den första människan vi känner till som talade om ett psykiskt fängelse var Platon. I boken
Staten beskriver han en grotta där Sokrates behandlar förhållandet mellan kunskap, verklighet
och sken. Där beskriver han en grotta i vilken det sitter människor. Grottans mynning
blockeras av en stor eld. Människorna som befinner sig i grottan är fängslade på ett sådant vis
att de endast ser grottans inre vägg framför sig. Elden vid grottans öppning som är bakom
människornas rygg kastar sitt ljus mot den inre väggen som människorna är vända emot.
Ljuset och skuggspelet förväxlar fångarna med verkligheten. De som sitter i grottan misstar
skuggorna och tolkar dem som en verklighet, även ljud ifrån grottan tror de härrör från
skuggorna på väggen. I och med att de i grottan inte känner till något annat så benämner de
rörelserna på väggen och talar med dem. Situationen de hamnat i har således blivit deras
verklighet. (Morgan, 1999)
Essensen av exemplet är att om en av fångarna på något vis lyckas ta sig loss från sina kedjor
och ut ur grottan så skulle denne snart finna att verklighetsuppfattningen han eller hon hade
inne i grottan var bristfällig och förvrängd. Fången skulle så småningom inse genom
nyerövrad kunskap och vidgade vyer att varelserna på väggen egentligen bara var skuggor av
dem själva i ljuset från elden. Skulle personen i fråga åter fängslas i grottan skulle denne
aldrig kunna leva på det gamla sättet igen, eftersom han eller hon nu hade en större kunskap
om vad som finns bortom ”verkligheten” i grottan. Personen i fråga skulle förmodligen
ständigt tänka på det som denne upplevde utanför grottan. I sin tur skulle det resultera i att
han eller hon skulle finna det mycket otillfredsställande och oacceptabelt att åter fängslas i
grottan. Således skulle fången börja känna stort medlidande för de andra fångarna. Skulle
fången som varit utanför grottan försöka förklara vad han eller hon hade erfarit skulle denne
med största sannolikhet bli ifrågasatt och hånad för sina absurda idéer. (Morgan, 1999)
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När fången som har varit utanför grottan berättar för sina medfångar om erfarenheterna
utifrån, skulle de med största sannolikhet betrakta den yttre världen som farlig och
skrämmande. Fångarna upplever de bekanta skuggorna i grottan som betydligt tryggare än
den yttre värld de inte har någon erfarenhet av. I sin tur skulle världen i grottan, den som
fångarna betraktar som sin, bli ännu starkare och tydligare då det är den enda verklighet de
känner till. (Morgan, 1999)
Tanken med ett psykiskt fängelse existerar för att vi ska kunna utforska hur organisationer
eller individer fastnar i verklighetskonstruktioner som i bästa fall ger dem en bristfällig eller
ofullständig bild av verkligheten. Psykiska fängelser kan handla om allt ifrån hur
organisationer eller människor fastnar i populära tankesätt eller hur de uppfattar saker och
ting. Organisationer kan även fastna i mönster av omedvetna processer som ger dem en dold
innebörd. När vi förstår bilden och helheten av ett psykiskt fängelse kommer vi se bekanta
saker och ting i ett nytt perspektiv. Det ger oss ett viktigt bidrag till vår förståelse om varför
organisationer och människor ofta har svårt att förändras. (Morgan, 1999)

4.2.2 Fällan som rör vanliga tankemönster
Nedan följer ett par exempel på företag som stegat på i sin egen takt och riktning utan att
notera förändringar på marknaden som konkurrenter eller de själva hade kunnat dra nytta av.
Än värre, förändringar som konkurrenterna uppfattat men företaget i fråga missat. Ett utmärkt
exempel är hur den amerikanska bilindustrin fastnade i ett psykiskt fängelse. Amerikanerna
såg sig själva som helt överlägsna avseende teknisk kompetens, kunskap om marknaden och
resurshantering under decennier. Den amerikanska bilindustrin var fångad i gamla
tankemönster där de byggde stora bensinslukande bilar och var beroende av att komma med
nya modeller varje år. Det här fungerade fram till oljekrisen 1973 då de stora bensinslukande
bilarna inte var lika roliga att äga längre. Det gav den japanska bilindustrin en stor möjlighet.
De var nämligen inriktade på att bygga mindre bensinsnåla bilar med bra kvalitet och tekniska
funktioner. Amerikanerna var mycket dåligt förberedda på att möta ett hot av den magnitud
som japanerna utgjorde, vilket resulterade i att de japanska biltillverkarna tog stora
marknadsandelar på den amerikanska marknaden. (Morgan, 1999)
Ett liknande exempel kan man finna inom elektronikindustrin. IBM hade varit det ledande
företaget inom elektronik under 1970-talet och under början av 1980-talet, vilket hade gett
dem en dominerande position på marknaden. IBM arbetade utifrån att världen behövde stora
datorsystem som byggdes med hårdvara. Genom att IBM hade en ganska enkelspårig
världsbild som enligt deras mening handlade om hårdvara och stora kraftfulla datorsystem,
missade de möjligheterna som en datorindustri där mjukvara och PC-nätverk erbjöd.
Misstaget och den trångsynthet som IBM hade lade grunden till det som idag är ett av
världens största företag, Microsoft. Grundaren Bill Gates såg möjligheten inom mjukvara och
operativsystem som IBM hade missat. När Bill Gates Microsoft startade förändrades
spelreglerna. Det blev startskottet för en verklighet som IBM var dåligt rustade för att möta
och långt ifrån den verklighet de ville verka i. IBM:s framgångskoncept hade blivit en fälla
som gjorde att företaget inte kunde se saker på ett nytt sätt. Det förhindrade IBM att förändra
sig själva och möta de nya utmaningarna. Istället fastnade de i gamla och förlegade
framgångskoncept som gjorde att de gick ifrån stora framgångar under 1980-talet till att ha
stora svårigheter under 1990-talet. (Morgan, 1999)
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4.2.3 Icarus paradox
Icarus är en person som härstammar ur den grekiska mytologin. Han hade vingar som var
gjorda av fjädrar och vax. Vingarna gav honom den fantastiska möjligheten att flyga. Den
stora segern det innebar att flyga blev också hans död. En dag kom Icarus för nära solen vilket
gjorde att vingarna av vax smälte. Således störtade han till marken och dog. Budskapet i den
här berättelsen är att den makt och kraft som vingarna gav Icarus ledde också till hans död.
Det här kan liknas vid organisationer som fastnar i onda cirklar, där tidigare segrar och
styrkor utvecklas till svagheter som i sin tur kan orsaka en organisations undergång.
(findarticles, 2009)
En stark företagskultur kan på det här viset bli förvriden. När ett företag följer en vision som
är skapad av människor kan det leda till att de inte ser helheten. ”Ett visst sätt att betrakta
världen blir också ett sätt att inte betrakta den”. Innebörden av det här citatet är att om du
väljer ett synsätt så utesluter du andra. När en organisation sätter upp lagar och regler för vad
och hur något ska göras så blir det ett sätt för dem att organisera och hantera verkligheten de
existerar i. Det kan dock utvecklas till restriktioner som hindrar organisationen från att se och
handla på ett nytt eller annorlunda sätt. (Morgan, 1999: s 239)
Marshall Mcluhan är en kommunikationsforskare nämner att det sista som en fisk upptäcker
är vattnet den simmar i. Marshall menar att något så grundläggande som vattnet fisken
simmar i blir självklart och gör att det inte ifrågasätts. Tolkar vi den här tesen och applicerar
den mot verkligheten så kan vi dra paralleller till organisationer både förr och nu. Ett
förbiseende av det mest elementära kan ge katastrofala följder. Vi tar den under 1900-talet så
populära löpandebandstillverkningen som exempel. Det löpande bandet var designat för att
eliminera fel och för stora variationer under tillverkningsprocessen. (McLuhan & Zingrone,
1995)
Organisationer i både Nordamerika och Europa låste sig vid den här formen av tillverkning då
de ansåg sig var beroende av förutsägbarhet. Det resulterade i att företagen byggde upp stora
lager av reservdelar längs hela produktionslinjen för att eliminera risken att hela
verksamheten avstannar om någon del av tillverkningen halkar efter eller blir stillastående en
tid. Nackdelen med den här typen av säkerhetsåtgärd är att lagren blir stora och företagen
låser enorma resurser i tillverkningsprocessen. Det leder till en ineffektiv användning av
kapital då lagren innebär en stor mängd kapital som inte arbetar. Syftet med
löpandebandstillverkningen var att skydda sig mot tillfälliga stopp i tillverkningen. Resultatet
blev dock ekonomisk ineffektivitet. Företagen blev så blinda i sina försök att eliminera
produktionsstopp att de missade variabeln om outnyttjade resurser. Därtill riskerar
löpandebandsystemet att dela upp organisationen då de olika avdelningarna blir oberoende av
varandra. Det här är en grogrund för interna konflikter och maktkamper. Olika individer
riskerar att börja slåss om makten i ”sin” del av organisationen. (Morgan, 1999)
Japanerna kom åter igen med något nytt och banbrytande. De insåg hur mycket det kostar att
ha kapital låst i olika former av lager. Lager som bara fanns för att säkerställa produktionen
och göra så att avdelningarna inte var beroende av varandra. Det Japanerna kom på var det vi
idag benämner som just in time. Det bygger på att en del eller produkt kommer precis lagom i
tid till den stationen som är nästa steg i tillverkningsprocessen. Det innebär till skillnad mot
den tidigare lagerhållningen vid löpandebandstillverkningen att avdelningarna blir beroende
av varandra. (12manage, 2009)
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Just in time medför att det inte finns utrymme för fel och de olika avdelningarna blir så
beroende av varandra att de tvingas att samarbeta och lösa problemen gemensamt. I annat fall
blir hela produktionslinjen lidande. Resultatet av japanernas just in time system blev minimala
lagerkostnader, hög produktionsvolym och bra kvalitet. (12manage, 2009)
Den här formen av produktionssystem och lagerhållning var något som var helt otänkbart i
västvärlden. Just in time var något som i väst ansågs vara osäkert och gick emot allt vad vi
kände till om att eliminera osäkerheter och skydda sig mot dem. Japanerna gjorde tvärtom
genom att de inte försökte ta bort osäkerheterna eller skydda sig ifrån dem. De lärde sig
istället att hantera och leva med dem. Idag använder sig många företag i hela västvärlden av
just in time. Dock var det ett otänkbart ideal innan japanerna hade bevisat att det fungerade.
Återigen hade vi i väst låst oss fast vid gamla ideal och tillvägagångssätt vilket ledde till att
andra såg en möjlighet som vi missat. Det är så psykiska fängelser fungerar. Om en
organisation favoriserar invanda sätt att arbeta och tänka blir det till fällor som gör att
individerna blir förhindrade att se uppkomsten av andra världar. (Morgan, 1999)
Metaforen psykiskt fängelse ger oss en kraftfull bild som vi kan ta hjälp av för att ta oss ut ur
våra personliga grottor och se världar bortom det vi idag känner till. För att klara av att se vad
som finns utanför våra egna grottor måste vi vara beredda att söka budskap från den yttre
världen. Vi ska ständigt försöka se varandra och världar omkring oss. Frågan är då bara, vad
är det egentligen vi ser? Förhoppningsvis kan vi upptäcka världar och uppfattningar som
ligger utanför det vi tänkte på innan. Det ger både organisationer och individer stora fördelar
att ta sig ur ofördelaktigt grupptänkande och kognitiva fallgropar som riskerar att låsa dem vid
icke önskvärda beteendemönster och ineffektivitet. (Morgan, 1999)

4.3 Naturen griper in
Den här teorin behandlas för att det ska bli enklare att förstå hur organisationer kan anpassa
sig till den dynamiska miljö som de lever i. Perspektivet ger oss en övergripande och fattbar
bild av en mycket komplex verklighet. Vi liknar här organisationerna vid något annat än vad
de egentligen är för att få ner problematiken på en nivå som är så förenklad att vi med lätthet
kan dra slutsatser och paralleller. Vid ett paradigmskifte är organisationerna enligt vår mening
tvingade att anpassa sig till omgivningen för att de ska ha möjlighet att överleva.

4.3.1 Organisation som organism
Organisationer liknas vid organismer för att vi ska förstå att de lever i symbios med
omvärlden, Vi betraktar alltså organisationer som levande system. Det är just världen
runtomkring organisationen som tillfredställer dess behov. Om vi med hjälp av
organismmetaforen ser oss omkring i organisationernas värld så kan vi dela in olika
organisationer i arter som lever i en viss miljö. Det här kan liknas vid att kameler finns i
öknen, krokodiler i träskmarker och isbjörnar finns på nordpolen. Organisationer är således
som organismer, de är anpassade att leva och verka i en miljö som de har anpassat sig till.
(Morgan, 1999)
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Ett exempel på hur olika organisationer anpassar sig är att högteknologiska företag ofta verkar
i turbulenta och konkurrensutsatta miljöer medan byråkratiska organisationer ofta återfinns i
skyddade eller stabila miljöer. När det kommer till de här tankegångarna inom utvecklingen
av organisationsteorin de senaste 60 åren ser vi att de problem som har uppstått genom de
mekaniska tankegångarna i organisationssammanhang har styrt utvecklingen från det
mekaniska tankesättet och idag styr organisationsteoretikerna mot ett biologiskt tänkande,
därav organisation som organism. Relationen mellan celler, organismer, molekyler, arter, och
ekologi jämförs med de relationer som finns mellan grupper, individer, organisationer,
populationer och den sociala ekologin som gör att de här samspelar. (Morgan, 1999)
Den organiska metaforen har hjälpt organisationsforskarna att finna, isolera och selektera ut
olika behov som en organisation har. Det finns flera punkter och aspekter, vi har dock valt att
nämna några och då endast de som faller inom vårt område:




Organisationens anpassningsprocess till deras omgivning.
Olika arter av organisationer
Hur organisationer utvecklas och vilka faktorer som påverkar organisationens
välmående eller icke välmående

(Morgan, 1999)
Förr i tiden påverkades organisationerna av maskinmetaforen vilket låste organisationsteorin
vid en form av ingenjörsmässigt eller tekniskt perspektiv vilket rörde förhållanden mellan
struktur, mål och effektivitet. När organisationer började ses som organismer så fokuserade
företagen på mer generella frågor som rör effektivitet i organisationen, relation mellan
organisationen och omgivningen samt överlevnad. Det här ledde till att mål, effektivitet och
struktur blev underordnade mer övergripande mål såsom överlevnad, och biologiska
frågeställningar. (Morgan, 1999)

4.3.2 Människan i organisationen
Med facit i hand är det inte så konstigt att organisationsteorin började sin resa in mot biologin.
Idéer om att de anställda var mer än bara anställda utvecklades. Istället började de betraktas
som människor med komplicerade behov vilka måste tillfredställas. Om behoven inte
tillfredställs så kommer de anställda inte att må bra och därmed inte heller prestera som de i
ett önskat läge skulle göra. Tittar vi bakåt i tiden så var det här inget självklart vilket det idag
är. Nu är organisationsforskare överens om att då människorna är nöjda med sin situation och
känner att de belönas för det arbete som de lägger ner så kommer de till följd av välmående
att prestera bättre i de arbetsuppgifter de tar sig an. (Morgan, 1999)
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4.3.4 Kontingensteori – Anpassa organisationen efter omgivningens krav
Kontingensteori innebär de grundläggande idéer som idag är de dominerande synsätten inom
den moderna organisationsanalysen. De följande punkterna är citerade ur Morgan. (1999: 5354)


Organisationer är öppna system som kräver omsorgsfull
ledning för att kunna tillfredställa och balansera inre
behov och för att kunna anpassa sig efter förändringar i
omgivningen.



Det finns inget som kan kallas det bästa sättet att
organisera. Den mest lämpliga formen är beroende av
uppgifterna eller den miljö som man lever i.



Ledningen måste i första hand vara inriktad på att uppnå
en god passform och anpassning.



Olika synsätt på ledning kan krävas om man ska kunna
utföra olika slags uppgifter inom en och samma
organisation.



Olika typer eller ”arter” av organisationer behövs i olika
typer av miljöer.

(Morgan, 1999: 53-54)

4.4 Kulturmetaforen
Följande teori behandlar kultur som fenomen i två bemärkelser; Kultur som livsstil samt
organisationskultur. I det förstnämnda ställs olika livsstilar/kulturer mot varandra för att
påvisa hur de här kan påverka arbetssättet i företagen. I det andra redogörs för varför det kan
vara svårt att få alla att sträva åt samma håll under ett paradigmskifte till följd av den
inneboende kulturen i organisationen.
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4.4.1 Kultur som livsstil - Företagskulturernas ursprung
Kulturmetaforen handlar om hur olika kulturer resulterar i olika ledarstilar hos de som styr
företag och organisationer. En företagskultur berör givetvis inte bara ledarna och deras
ledarstil, utan den genomsyrar även hela organisationen både i hur de som verkar där arbetar
samt hur de ”underkastar” sig ledarnas ord. För att illustrera hur olika företagskulturer kan te
sig har vi valt att ställa japanska kulturen mot västvärldens. De japanska arbetarna ser främst
till sina skyldigheter gentemot företaget till skillnad från västerländska arbetare som istället
främst ser sina rättigheter. (Morgan, 1999)
Ämnet kultur började debatteras runt 1980-talet då västvärlden insåg att japanernas
organisationer var väldigt framgångsrika i vad de gjorde. Det debatterades fram och tillbaka
om vad som gjorde att japanerna lyckades så väl. Olika tänkare har varit av olika
uppfattningar om orsakerna till framgångarna. Dock har de enats om att det som spelat en
avgörande roll är den österländska livsstilen. Man kan ta det så långt tillbaka i tiden som när
samurajerna fick ris som betalning för att vakta böndernas risodlingar. Den formen av
jämförelse visar att samurajerna inte bara arbetade för sina organisationer, utan de levde med
dem. Det var den största skillnaden mellan västvärlden och japanerna. De som var arbetare i
Japan levde för och med företaget som de verkade i. Dessutom lade arbetarna större vikt på
sina skyldigheter gentemot företaget än på sina rättigheter. (Morgan, 1999)

4.4.2 Organisationskulturer - Kulturer och subkulturer
Människor i det sociala och privata har likheter, olikheter och är unika individer . Detsamma
gäller i en organisation. Även om de jobbar på samma arbetsplats eller till och med har
likadana arbetsuppgifter så kan deras tankar om hur och när uppgifter bör göras vara vitt
skilda. Organisationer är en form av små samhällen som har sina egna kulturer och
subkulturer. Om en organisation är enad som kultur och stöds av diverse operativa regler har
den mycket lättare för att möta de utmaningar som uppstår. Det kan vara en så enkel sak som
att alla i organisationen är enade bakom ett utryck som ”vi är bäst på vårt område och så ska
det förbli”. Om en organisation upplever en turbulent tid då det är stor personalomsättning
från toppen till botten av hierarkin kan det lätt bildas subkulturer. En subkultur är
underordnad den övergripande kulturen och kan exempelvis indelas i veteraner och
nyanställda. En annan indelning kan vara de som är ute efter nytänkande samt de som är emot
förändring. (Morgan, 1999)

4.5 Utvecklandet av affärslandskapet
Teorin redogör för hur aktörer kan ta vara på och skapa möjligheter för att klara av en
anpassning till ändrade förhållanden i miljön. Den behandlar även hur aktörer kan driva
utvecklingen framåt. Det här är en viktig aspekt för att få förståelse för hur affärslandskapet
konstrueras då gamla strukturer behöver ersättas med nya till följd av ett paradigmskifte.
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4.5.1 Rekonfiguration av marknaden
Genom tiden har många ledare och forskare försökt komma fram till det bästa eller det rätta
sättet att leda en organisation. Även managementlitteratur förefaller sig ibland vara på jakt
efter ett rätt recept för organisationsledning. Den tidigare pristagaren av ekonomipriset till
Nobels minne, Herbert Simon, ifrågasatte de här tankarna. Simons resonemang som
presenterades i boken Administrative behaviour (1947) lade grunden till
”omständighetsskolan” som presenterades i början av 1960-talet. Burns och Stalker (1961)
visade klart och tydligt att den dynamiska miljön ställde helt andra krav på organisationer,
samverkan och ledarskap än för de i tämligen stabila miljöer. På senare tid har
organisationsteorin kommit till insikt om att sökandet efter ”det bästa sättet” istället kommit
att innebära förståelse för och tilltro till sociala processer och inlärning. För att en
organisation ska ha möjlighet att ”lyckas” bör den alltså kunna hantera en miljöanpassning.
(Normann, 2001)
Miljön som omger dagens organisationer är i ständig förändring och kan på så vis skapa
oreda, men även möjligheter. Enligt vakuumprincipen så kommer möjligheterna att tas till
vara på och utnyttjas av någon aktör. Med tiden sker en omorganisering av värdeskapandet
vilket leder till att nya aktörskombinationer och konfigurationer uppstår. Fenomenet innebär
att gamla strukturer kan lösas upp för att ersättas med nya. Vid ett paradigmskifte kommer de
aktörer som är snabba med att ta vara på möjligheter och anpassa sig efter nya mönster att
förbli konkurrenskraftiga, de andra riskerar att slås ut. De aktörer som följer principen:
rekonfigurera eller bli rekonfigurerad kallas för Prime Movers. Den aktör som har del i att
rekonfigurera en marknad vinner många fördelar gentemot konkurrenter som är låsta vid
gamla strategier. En Prime Mover förstår vikten av kreativt nyttjande av dematerialiserade
resurser och flöden och styrs av att omvandla information till kunskap. Resultatet av
rekonfiguration är att hela företagssystem kan organiseras i nya mönster samt att gränser
mellan olika branscher kan suddas ut. (Normann, 2001)
En egenskap som kännetecknar Prime Movers är att de inte enbart är låsta vid tanken på att ta
vara på möjligheter som skapas av brister i ekonomin eller teknologiska genombrott. Istället
utgår de från nya visioner om hur ett system för värdeskapande kan utvecklas. Den här
visionen är större än att enbart följa marknadens spelregler, istället finns en strävan efter att
skapa och införa nya. En viktig aspekt i avseendet är förmågan att forma värdeskapande
nätverk med hjälp av kompetens både inom samt utanför företaget. (Normann, 2001)
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Mobiliserar många och
nya kompetenser

Följer
befintliga
spelregler

Vision om ett
nytt system

Skapar nya
spelregler

Få och traditionella
kompetenser
Figur 4.1 Hur känner man igen Prime Movers?
(Normann, 2001: s88)
Ett företags förmåga att bryta gamla mönster kan spela en avgörande roll för dess fortsatta
konkurrenskraft eller i värsta fall existens. Därför är det viktigt att kunna anpassa sig till nya
spelregler som uppkommer på marknaden till följd av en rekonfiguration. De nya spelreglerna
gynnar dock inte enbart Prime Movers. Även andra aktörer kan utnyttja de möjligheter som
skapas vid en omstrukturering av affärslandskapet då de anpassar sig. Det här innebär att
Prime Movers ständigt måste vara vaksamma. Även då de lyckats skapa strategiska fördelar
så innebär det inte att de är permanenta. Konkurrenter kommer ständigt att utmana och även
dem finna fördelar som rekonfigurationen av värdeskapandet medför. Det är inte enbart de
större aktörerna som kan rekonfigurera en marknad. Positionen som Prime Mover är något
som alla företag bör sträva efter och innebär egentligen ett sinnestillstånd där företaget ser sig
självt i en kontext med en bild av framtiden i sammanhanget. (Normann, 1999)
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4.6 Att skapa lärande organisationer
Då miljön som dagens organisationer verkar i har en tendens att relativt snabbt kunna
förändras, ställs aktörerna inför nya krav och utmaningar. Vid sidan av den huvudsakliga
verksamheten måste ett kontinuerligt lärande äga rum. Konsten att lära sig att lära får heller
inte negligeras. Det här fenomenet lade grunden till begreppet cybernetik som myntades på
1940-talet av matematikern Norbert Wiener. Begreppet härstammar ur grekiskans kubernetes
som betyder styrman eller rorsman och refererade då till de processer som ingår i kontrollen
och styrningen av stora fartyg. Styrningen kan förklaras med negativ återkoppling
innebärandes att om styrmannen vid en given kurs vrider rodret för långt åt ett håll och
hamnar fel, så måste han vrida tillbaka det för att hamna rätt. Avvikelsen mellan rätt och fel
kurs reduceras genom en felsökande och feleliminerande process. I den här processen sker
kontinuerligt ett informationsutbyte för att hamna i ett önskat tillstånd. Enligt
kommunikationsteorin som cybernetiken lagt grunden till så är lärandet i ett system beroende
av fyra aspekter;


Förmågan att bearbeta information genom att styra och avsöka viktiga delar av
omgivningen.



Förmågan att kunna relatera informationen till de funktions- eller aktivitetsregler som
styr beteendet.



Förmågan att upptäcka viktiga avvikelser från normer



Förmågan att hantera och korrigera avvikelser

(Morgan, 1999)
Genom det kontinuerliga informationsutbytet som sker då de här villkoren är uppfyllda så är
ett system kapabelt att hantera förändringarna genom att sätta igång lämpliga reaktioner. Dock
har ett sådant självreglerande system begränsningar då operationsreglerna som finns uppsatta
syftar till att korrigera avvikelser för förutbestämda normer. Ett exempel är en termostat som
inte kan ifrågasätta lämpligheten i det den gör och följer således bara förutbestämda normer.
Ett system som är baserat på ett sådant lärande riskerar i återkopplingsprocessen att bli
otillräckligt då förändringar som sker inte finns med i operationsreglerna. På så vis blir
resultatet att systemet följer ett olämpligt beteendemönster. Mer komplexa cybernetiska
system lyckas komma runt den problematiken genom att kunna ifrågasätta operationsreglerna.
Exempel på sådana system är människans hjärna och avancerade datorer. Den förstnämnda
modellen benämns enkretsinlärning och sistnämnda flerkretsinlärning. (Morgan, 1999)
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Enkretsinlärning bygger på en förmåga att upptäcka och korrigera
felaktigheter i förhållande till en given uppsättning operationsregler

Flerkretslärande är beroende av en förmåga att ”ta en andra titt” på
en situation genom att ifrågasätta relevansen i operationsreglerna

Steg 1 = Känna av, läsa av och hantera omgivningen
Steg 2 = En jämförelse mellan denna information och operationsreglerna
Steg 2a = Ett ifrågasättande av om operationsreglerna är lämpliga och relevanta
Steg 3 = Initiering av lämpliga åtgärder

Figur 4.2 Enkretsinlärning och flerkretslärande
(Modifierad)
(Morgan, 1999: s 99)
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Många av dagens organisationer har blivit skickliga på att söka av omgivningen och styra
verksamheten mot uppsatta mål enligt enkretsinlärningens principer. Som tidigare nämnts så
kan det faktum att organisationen fastnar i gamla mönster leda till problem genom att idéer
som i långa loppet kan vara skadliga institutionaliseras. För att en organisation ska kunna
hantera de utmaningar som förändring innebär så behöver den komma runt den här
problematiken. I byråkratiska system motarbetas förmågan att uppnå flerkretsinlärning till
följd av de (standardiserade) organisationsprinciper som råder. Dock finns det organisationer
som lyckas implementera system som granskar och ifrågasätter de uppsatta
operationsreglerna. (Morgan, 1999)
Ett första steg till att skapa en lärande organisation är medvetenhet om de rutiner som skapar
hinder för flerkretsinlärning. Vidare måste lärande organisationer uppfylla kriterier
innebärande bland annat ett aktivt sökande för att upptäcka viktiga variationer i omgivningen.
Utvecklandet av en förmåga till ifrågasättande och utmanande av operationsregler, samt att
kunna omforma dem vid behov är även viktiga faktorer. Organisationen måste även utveckla
en design som kan ligga till grund för flerkretslärande och undvika de traditionella
handlingsmönster som kännetecknar enkretslärande. (Morgan, 1999)
För att en organisation ska kunna hantera omvärldens utmaningar så ska förändringar i
omgivningen betraktas som ett normaltillstånd. Lärande system måste besitta förmågan att
tidigt upptäcka signaler om förändrade trender och mönster. Tolkandet av information och
signaler hjälper organisationen att skapa en potentiell bild av framtiden. På så vis kan de agera
enligt en strategi som förverkligar visionen. De mest innovativa företagen som lyckats skapa
helt nya affärsverksamhetsområden föreställer sig och skapar möjligheter. Ett exempel är
Apple Computers vision om att alla skulle ha en dator, vilken ledde till att gjuta nytt liv i
datorindustrin. Visionen låg då till grund för det strategiska arbetet och fungerade som en
utgångspunkt för utvecklingen. (Morgan, 1999)
I lärande organisationer behöver hela verksamheten genomsyras av flerkretstänkandet.
Informationsbearbetningen måste ske aktivt i hela verksamheten för att dess medlemmar ska
få förståelse för och insikt i gällande arbetsmönster samt styrande normer. Utan den här
förståelsen kan medlemmarna inte ifrågasätta lämpligheten i operationsreglerna.
Flerkretslärande är även beroende av det som kallas ”Framing and reframing”. Genom att
kunna betrakta omvärlden ur olika perspektiv så kan förståelse erhållas för när omformning
eller omstrukturering är nödvändig. (Morgan, 1999)
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5. Bearbetning av insamlat material enligt den narrativa
kunskapsformen
Nedan följer en sammanställning av de tre kvalitativa djupintervjuer som gjorts med
miljöcheferna för Gryaab, Renova samt Volvo personvagnar. Arbetet med att återge
intervjuerna, för att sedan analysera dem kommer att ske enligt det narrativa perspektivet.
Hernadis hermeneutiska triad, tolkningsmodell, kommer att ligga till grund för hanterandet av
empirin. På så vis lyckas vi gå mer på djupet och undersöka motiven bakom det som sades på
intervjuerna.

5.1 Introduktion till den narrativa kunskapsformen
För att få en djupare förståelse för vårt undersökningsobjekt så ska vi använda oss utav det
narrativa perspektivet. Metoden utgår ifrån att skapa texter, eller berättelser för att söka finna
en inre logik och sin egen förklaring för det som sker. Den narrativa kunskapsformen ämnar
organisera empiriska erfarenheter genom att sätta ihop specifika händelser till en meningsfull
helhet. Erfarenheterna organiseras kronologiskt och relateras till varandra enligt orsak och
verkan, kausalitetsprincipen. Kopplingen mellan dem lämnas dock öppen och händelserna kan
prövas på nytt och utmynna i alternativa berättelser. Genom att använda sig utav en narrativ
vändning inom management så kan gapet mellan teori och praktik överbryggas. Det här är av
stor relevans då teori enligt det narrativa synsättet inte kan testas i praktiken. Anledningen är
att teori tillhör språkdomänen och på så sätt inte kan vara empirins spegelbild. Praktiker
omvandlar istället teorier till handlingsplaner med hjälp av individuella tolkningar och
översättningar. För att få en bättre förståelse för ett fenomen så kan teori och praktik användas
som två domäner som korsbefruktar varandra. (Czarniawska, 1999)
Problematiken med teoriers oförmåga att testas i praktiken kan förklaras med att ord inte kan
fånga verkligheten, utan att de istället är ett försök att göra så. I en text använder författaren
ord som symboler för att ange beskrivning åt något. Tolkningen av texten i sin tur är en öppen
process som till följd av den polyfoni, flerstämmighet, som råder leder till att världen ej kan
framställas med hjälp av en berättelse. En berättelse kan dock hjälpa läsaren att komma till
insikt om ett fenomen utan att göra anspråk på sanningen. I den narrativa modellen är motiven
bakom texten det som är intressant. Varför man gör på ett visst sätt samt i vilket syfte, är
relevanta frågeställningar i avseendet. En tolkningsmodell som används inom den narrativa
kunskapsformen är Hernadis hermeneutiska triad. (Czarniawska, 1999)

Beskrivning/Redovisning
(”Explication”)

Förklaring
(”Explanation”)

Utforskning
(”Exploration”)

Att stå under texten

Att stå över texten

Att stå istället för (ersätta)
textens författare

Rekonstruktion

Dekonstruktion

Konstruktion

Figur 5.1 Hernadis Hermeneutiska triad, (modifierad) Föreläsningspowerpoint Makhloufi,
(2008)
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5.2 Explication – Rekonstruktion av insamlat material
Explication avser en återgivande beskrivning av det insamlade materialet. Metoden innebär
ett naivt synsätt att betrakta intervjuerna på, alltså att ”stå under” texten. Här försöker vi att
återge ”den enda sanna berättelsen” om det våra respondenter berättade för oss. (Czarniawska,
1999)

5.2.1 Intervju med Gryaab, Ann Mattsson (2009)
Gryaab är ett kommunalt bolag som ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum,
Mölndal och Partille kommuner. Största ägare är Göteborgs kommun med 71,4 procent av
aktierna. Gryaabs verksamhet går ut på att rena avloppsvatten från delägarkommunerna.
Verksamheten har varit igång sedan 1972 och de arbetar utefter hårda miljökrav och verkar
aktivt för en bättre miljö och ett renare hav.
Anläggningen som ligger på Hisingen söder om Älvsborgsbron är idag under utbyggnad.
Utbyggnaden görs för att uppnå dagens miljökrav och att anpassa anläggningen inför
framtiden så att den på ett bättre sätt ska kunna klara det ökade flöde som förväntas komma.
Förändringarna som görs idag är av strategisk karaktär och rustar även organisationen inför
framtida ombyggnationer för att säkerställa organisationens mål och eventuellt ännu hårdare
miljökrav.
Ann berättar att Gryaab i sin verksamhet haft som riktlinjer att ständigt ligga långt fram i
miljöarbetet. Ett exempel som Ann tog upp var de nederbördsrika åren 1998-2000 då
ledningen insåg att framtiden kanske inte bara var nära utan att den faktiskt redan var här. I
och med den globala uppvärmningen och befolkningsökningen i städerna sattes tankar i
rörelse om att det inom en snar framtid skulle finnas behov av omstrukturering och
anpassning av anläggningen för att klara av ökat flöde. Gryaab har en teknisk
utvecklingsgrupp vars uppgift är att föra organisationen mot en gynnsam utveckling och
anpassa Gryaab till den dynamiska miljön som de verkar i.
Eftersom hela organisationen påverkas har förändringarna inte varit lätta att hantera berättar
Ann. Hon menar att den dynamiska miljön kräver att hela organisationen behöver vara
flexibel och anpassningsbar. Därför arbetar ledningen i företaget mycket med att motivera och
informera sin personal om vad som händer och varför. Ann nämnde att i en stor organisation
som Gryaab finns det alltid de som menar att saker kan göras på ett annorlunda sätt än vad
som beslutats. Det finns alltid olika sätt att uppnå förändring. Givetvis kan inte alla i
organisationen vara nöjda med de beslut som fattas. En del tycker att det är jobbigt med
förändring och andra har egna idéer om vad, när och hur förändringar ska genomföras. Då
menar Ann att det gäller att informera och motivera de anställda så att alla strävar mot samma
mål. Större förändringar inom Gryaab genomförs i projektform. Då är det viktigt att ha en bra
planering och tydliga mål och inte ta onödiga risker. För att personalen ska vara motiverad att
tänka ett steg längre än vad som ligger inom deras eget ansvarsområde finns det en
förslagskommitté som behandlar och belönar värdefulla förslag.
Ann påpekar vikten av att kunna anpassa verksamheten till den dynamiska omgivningen. Hon
menar att företag som inte lyckas med den uppgiften kommer få svårare att överleva i
framtiden, då miljöfrågor och miljömedvetenhet alltmer börjar stå i centrum. Hon tror dock
inte att en anpassning till nytt miljötänkande kommer att gå lättare. För att påskynda och
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förenkla anpassningen tror hon att ekonomiska styrmedel är viktiga. Med det menar Ann att
om det inte kostar att vara miljöbov så driver inte konsumenterna företagen att satsa på rätt
produkter. Företagen kan bara leverera de produkter som efterfrågas, och efterfrågas inte
miljövänligare produkter så måste företagen fortsätta som de gjort fram tills idag. Hon ser
dock en trend där miljövänliga och ekologiska produkter blir allt viktigare för konsumenterna.
Om däremot konsumenterna blir lockade av miljöpremier och fördelaktiga erbjudande som
gynnar miljön så kommer de här produkterna att få ett övertag i konkurrensen och
producenter får rätta sig därefter. Att politikerna är med för att styra utvecklingen genom
hårdare reglering säger Mattson är viktigt. Hon menar att ett paradigmskifte har gjort sig
gällande och att spelreglerna börjat ändras. På Gryaab har det länge arbetats efter det ”nya”
paradigmet eftersom kärnverksamhet är vattenmiljön
Det faktum att Gryaab är långt framme i miljöarbetet gör att de ibland stöter på problem som
det inte finns någon känd lösning på. Då får medarbetarna på Gryaab samla den kunskap de
besitter och utifrån den nya vetskapen som problemet har genererat lösa den uppkomna
situationen. I och med att Gryaab är ett offentligt stabilt bolag kan de lättare få låna pengar
till investeringar så länge de kan övertyga politikerna om att det är en nödvändighet. Det är
lättare att motivera investeringarna med miljöinriktade argument. Miljödebatten har medfört
att ”när miljö och ekonomi går hand i hand så kommer alla att välja miljön”.

5.2.2 Intervju med Renova, Viktoria Edvardsson (2009)
Viktoria arbetar som miljöchef på Renova. Hennes bakgrund är civilingenjör med KemiTeknisk inriktning. Hon arbetar med ledningssystem och administrativa frågor, dock med
fokus på kvalitetsutveckling. Hon verkar i en yrkesroll som är placerad i en stabsenhet som
jobbar med strategisk utveckling och framtagande av miljömål etc. Viktoria började sitt arbete
på Renova 1997 och har varit miljöchef sedan 2004 då tjänsten skapades. Före 2004 låg
arbetsuppgifterna avseende miljöfrågor uppdelade på andra tjänster. I och med att
miljödebatten och klimatfrågan börjat uppmärksammas desto mer var det nödvändigt att ha
rollen uttalad. Renova ägs av elva kommuner men får inga statliga, inte heller kommunala,
bidrag då det drivs som ett normalt vinstdrivande aktiebolag. Renova har inte monopol på
avfallshantering och återvinning utan är konkurrensutsatt och kan därför inte luta sig tillbaka
på ägarkommunerna.
Organisationens inställning till att arbeta med miljöfrågor är av central karaktär då
miljöarbetet sker på daglig basis. Renova är bland annat ISO 14000 certifierade vilket hjälper
dem att hålla ordning och reda då det här krävs när man granskas av externa revisorer. Enligt
Edvardsson är ISO 14000 ”rätt tam” då Renovas ambitioner är högre än vad ISO
certifieringens riktlinjer är. Kontinuerlig utveckling av miljöarbetet betraktas som en naturlig
del i verksamheten. På Renova ser man till att utnyttja kompetensen som finns inom bolaget,
därav går utvecklingen på företaget lätt i rätt riktning. Till skillnad från många andra
organisationer där de som ansvarar för miljöfrågorna ofta får arbeta i motvind, enligt vad hon
fått höra från kollegor på andra företag, och strida för sin sak så anser Edvardsson att det
omvända gäller för henne. Ledningen på Renova är införstådda med miljöfrågans vikt och
arbetar strategiskt med miljömål som ska följas.
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Renova har känt av lågkonjunkturen till följd av den minskade konsumtionen av varor och
produkter. Det här har resulterat i en reducering av avfall från konsumenter med fem till tio
procent, desto mer från företag. Edvardsson nämner fenomenet som en tillfällig händelse som
är en direkt orsak av lågkonjunkturen. När konjunkturen vänder så har historien visat att även
konsumtionen gör likaså. Dock finns indikationer på att miljödebatten har börjat tas på allvar
av gemene man då både företag och privatpersoner inser att energiförbrukningen behöver
hållas på en lägre nivå. Företaget lever i en paradox då deras strävan efter minskade avfall i
det långa loppet leder till mindre jobb för dem. Edvardsson menar att organisationen bör
hantera en sådan situation med att anpassa sig till förändringarna på samma sätt som till alla
andra förändringar i samhälle och omvärld.
För de företag som inte tar miljödebatten på allvar menar Edvardsson att framtiden ser mörk
ut. Alla signaler tyder enligt henne på att fokus är starkt riktat på klimat- och miljöfrågor.
Den nuvarande lågkonjunkturen, tror vår respondent, kan minska fokus något på
miljödebatten, dock är medvetandehalten i samhället stor ändå. Även politikerna går åt
samma håll. Edvardsson tror att frågan kan få ännu större genomslagskraft med hjälp av
ekonomiska bidrag. Livsstilsförändringar har kunnat påvisas då energisnåla produkter
föredras av många konsumenter. Utvecklandet av ny teknik som använder mindre energi är
ytterst viktigt, samtidigt menar Edvardsson att miljöarbetet behöver integreras med och vara
en naturlig del i dagens organisationer.
Ledarnas roll vid ett paradigmskifte är enligt Edvardsson att ta kommandot och föregå med
gott exempel. En ledare måste vara trovärdig och det här uppnås genom att ”leva som man
lär”. Sunt förnuft är en god utgångspunkt samt att man som ledare lägger fokus på det nya.

5.2.3 Intervju med Volvo PV, Anders Wahlén (2009)
På Volvo har man aktivt arbetat med miljöfrågor under många decennier, dock har fokus
ändrats med tiden. Enligt Wahlén, som är miljöchef på Volvo personvagnar, så var det under
60-talet stort fokus på fabrikernas utsläpp för att under 70 och 80-talet ändras till bilarnas
utsläpp. Mot slutet av 80-talet lade Volvo stor vikt vid alternativa bränslen. Runt 2000-talet
fick miljöfrågan allmänt mindre intresse för att återigen bli mycket aktuell i och med
klimatfrågan och miljödebatten på nytt tog fart 2006.
Volvo har enligt Wahlén haft en uttalad miljöstrategi under årtionden. Den har även förstärkts
med tiden då opinionen har svängt och allt mer börjat att intressera sig för miljön. Av
resursskäl har bolaget inte alltid kunnat prioritera forskning och framtagande av alternativa
bränslen och motorer då de ekonomiska resurserna har varit allokerade på annat håll. Dock
har Volvo inte varit sena i utvecklingen. De har bara blivit tvingade att anpassa sig till vad
konsumenterna efterfrågar. Ett exempel på det är gasbilsproduktionen som under ett par år
fick läggas ner på grund av att efterfrågan var mycket låg globalt sett. Fastän gasbilarna var
olönsamma för Volvo så låg produktionen kvar i elva år då det var viktigt ur ett
miljöstrategiskt perspektiv. Idag är gasbilsproduktionen åter igång då miljöfrågan har blivit
en viktig strategisk fråga för Volvo. Volvos kärnvärden är idag enligt Wahlén säkerhet och
miljövänlighet. Enligt Wahlén behöver företagen även hjälp utifrån då miljöfrågan är en
väldigt stor och kostsam fråga. Det ligger inte bara hos Volvo att bygga miljövänliga bilar, det
måste även gå att tanka dem runt om i landet.
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På Volvo har man sett en drastisk skillnad på efterfrågan på miljöbilar. För fem år sedan var
90 % av de sålda bilarna i Sverige bensindrivna. Idag (2009) är 93 % av bilarna som säljs
alternativbränslen. Det har även skett en ”downsizing” vilket innebär att konsumenterna har
börjat välja mindre motorer vilket resulterar i mindre drivmedelsförbrukning. Wahlén tror inte
att betalningsviljan har förändrats, därför är Volvos nya utmaning att paketera
miljöegenskaper på ett attraktivt sätt. För konsumenterna går ekonomi och miljö hand i hand.
Om man idag som biltillverkare vill vara med på konkurrenskartan så är en generell regel att
man måste vara konkurrenskraftig på de viktigaste parametrarna, en sådan är miljön.
Enligt Wahlén är en chefs roll vid ett paradigmskifte att stå fast vid sina visioner och
strategier samt att vara tillräckligt modig och tydlig. Med tydlighet menar han att man måste
höja blicken utöver de dagliga problemen. När det kommer till vad ett paradigmskifte är och
innebär så citerade Wahlén en högt uppsatt chef på Volvo personvagnar i USA, ”It´s a hell of
a change”.

5.3 Explanation – Dekonstruktion av insamlat material
Dekonstruktionen görs för att vi ska kunna undersöka vad, hur och varför de olika ledarna
säger som de gör. Genom att ”stå över” ledarnas texter, berättelser, så lämnar vi det naiva
synsättet och rör oss mot ett mer ifrågasättande och undersökande. Det här gör vi genom att
montera ner deras texter för att undersöka bakomliggande motiv. (Czarniawska, 1999)
Våra tre respondenter är överens om att de företag som inte hänger med i utvecklingen nu när
ett nytt paradigm ger sig till känna kommer på sikt att gå under. En viktig aspekt för att lyckas
i arbetet med anpassningen till ett miljöperspektiv är att förena miljö och ekonomi. De här
båda dimensionerna behöver gå hand i hand för att företagen ska kunna hantera de nya
spelregler som uppkommit. Vi anser att respondenternas uttalanden i frågan är både politiskt
korrekta och legitimerade då situationen som sådan är av komplex karaktär. Ny teknologi kan
vara kostsam att utveckla, dock får inte kostnaderna fungera som en ursäkt att avstå från
fortsatt utveckling inom miljöområdet. Det faktum att de tar upp den ekonomiska aspekten
har vi stor förståelse för då den kan ses som ett hinder.
Miljömedvetenheten är ett stort debattämne idag. Företagen som inte tar debatten på allvar
riskerar att hamna på efterkälken i konkurrensen om att vara de företag som överlever och
kommer starkast ur paradigmskiftet. Våra respondenter anser att de organisationer som ligger
långt fram i miljöarbetet har lättare att anpassa sig till ett nytt paradigm som just är inriktat
mot miljö. Vi anser dock att uppgiften att ligga lång framme inte är den lättaste. Om företaget
redan anser sig ligga långt framme finns en risk att de hamnat i fel spår till följd av
exempelvis felsatsningar i miljöfrågan. Om satsningar som görs är bärkraftiga avgörs av de
nya spelreglerna som Prime Movers skapar på marknaden.
En förståelse för miljö och kostnaderna kring att vara miljövänlig för organisationerna måste
hörsammas av politikerna menar miljöcheferna i fråga. De menar att alla parter behöver vara
delaktiga för att finna ett sätt att hantera problematiken. Miljövänlighet ska uppmuntras med
hjälp av ekonomiska incitament. I långa loppet kommer de organisationer som inte vill, kan
eller hinner anpassa sig till det nya paradigmet att sorteras ut. Problematiken som redovisas
ovan är ett direkt resultat av uppkomsten av det nya paradigmet. Miljöfrågans karaktär är
enligt oss ett problem som inte kan lösas av en enskild organisation. Anledningen till att
miljöcheferna lyfter den här frågan är för att de behöver hjälp att hantera uppkomsten av de
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problem som uppdagats. Det nya paradigmet skapar en problematik som förutsätter att
organisationer på bred front tillsammans med politiker och även konsumenter lär sig leva
med de ändrade förutsättningarna.
Gryaabs miljöchef anser att det nya paradigmet redan har gjort sig gällande för dem. Det
grundar Mattsson i att den här typen av frågeställningar är det som hennes dagliga arbete
består av. Gryaab stöter ibland på problem i sin verksamhet som det inte finns någon känd
lösning på. Då får de samla resurserna och lösa den nya problematiska situationen. Det här
exemplet visar att utvecklingen är kopplad till en viss osäkerhet. Därav anser vi att
organisationerna måste få en förståelse för hur de nya spelreglerna som skapats till följd av
miljödebatten kan komma att påverka dem. Det är en förutsättning för att de ska kunna
planera strategiskt.
På frågan hur en organisation bör hantera ett paradigmskifte svarade Mattsson att det alltid
finns personer i en stor organisation som har åsikter om hur och när saker ska lösas. Därför är
det upp till ledarna att informera och motivera sin personal så de vet när och varför något
händer. Som vi uppfattar Mattsson så menar hon att det är upp till ledarna att vara medvetna
om och ta tag i den osäkra situationen som ett paradigmskifte medför. Det är även viktigt att
kunna motivera sina ställningstaganden så att organisationens medlemmar är motiverade att
gå åt samma håll.
Enligt Wahlén har Volvo blivit starkt påverkat av det nya paradigmet. En stor omstrukturering
har varit nödvändig då efterfrågan på miljövänliga bilar helt svängt om. ”För fem år sedan
var 90% av de sålda bilarna i Sverige bensindrivna. Idag är 93% av bilarna som säljs
alternativbränslen.” Det här exemplet visar tydligt på hur dynamisk situationen som
organisationen befinner sig i är. Vi anser att Miljödebatten har legat till grund för den snabba
utvecklingen som organisationer idag behöver anpassa sig till för att förbli
konkurrenskraftiga. Miljövänlighet har alltmer börjat krävas av konsumenterna, ironiskt nog
även om de själva inte köper produkten i fråga just för sin miljövänlighet. Det är snarare
enligt Wahlén för att miljövänligheten ”finns inbakad i priset”. Återigen vill vi härleda till
aspekten om att miljövänligheten behöver vara kopplad till ekonomin.
I hanterandet av ett paradigmskifte anser Wahlén att en ledare ska vara modig och tydlig samt
stå fast vid sina visioner och strategier. Det faktum att han i samband med det ovannämnda
talade om att höja blicken utöver de dagliga problemen anser vi att han har förståelse för att
framtida problem kan vara olika dagens. Vi vill dock nämna att det kan vara farligt att stå fast
vid sina visioner under ett paradigmskifte då ett synsätt utesluter andra. Wahlén citerade en
kollega på högre position i USA som förklarat paradigmskifte med orden ”It’s a hell of
change”.
I Renovas verksamhet ses en utveckling av miljöarbetet som en naturlig del av
organisationen. Enligt Edvardsson så tyder alla signaler på att fokus flyttats mot klimat och
miljöfrågor. Därför är det viktigt att kompetensen som finns inom organisationen samordnas
för att möta de allt hårdare krav som börjat ställas. De företag som inte lyckas anpassa sig
enligt de nya spelreglerna kommer på sikt att få det svårt. Det faktum att miljöfrågorna börjat
ta mer plats anser vi vara orsakat av att ett paradigmskifte gör sig gällande. Edvardsson har
praktiskt sett fått erfara förändringar till följd av den ”nyuppkomna” situationen då hennes
tjänst skapades för att få miljöaspekten uttalad i den dagliga verksamheten.
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Det nya paradigmet har skapat en medvetenhet om den problematik som uppstår då Renova
strävar efter att minska avfallshanteringen ur miljövänlighetssynpunkt. En paradoxal situation
som gjort sig till känna är att uppnående av målen avseende en minskning av
avfallshanteringen på sikt resulterar i att företaget motverkar sitt eget syfte. De försöker alltså
eliminera den hand som föder dem. Vi tycker att deras beslutsamhet att arbeta mot målet att
minska avfallshanteringen är ett bevis på att de har en vision om utveckling och förnyelse.
Edvardsson menar att omvärlden är dynamisk och oförutsägbar, därför måste alternativa
vägar ständigt ses över. Vi tror att Edvardsson tar upp den här paradoxen som en metafor för
att påvisa hur viktigt miljöarbetet är.
För att en ledare ska kunna hantera den komplexa situation som uppstått behöver han eller
hon enligt Edvardsson ta kommandot och föregå med gott exempel. En ledare måste samtidigt
vara trovärdig i sina handlingar, vilket uppnås genom att ”leva som man lär”. Att ha sunt
förnuft och som ledare kunna lägga fokus på det nya innebär enligt Edvardsson en god
utgångspunkt. Vi anser att Edvardsson lägger stor vikt vid ledarskapet för att organisationen
ska ha en möjlighet att ta sig förbi de hinder som de ställs inför. Vi tycker att tankebanorna är
goda fastän svaret kan uppfattas som något klichéartat.
Sammantaget menar våra tre respondenter att miljö är ett stort och viktigt ämne. De anser alla
att de ligger långt fram i miljöarbetet. Vi vill dock höja ett varningens finger för att
paradigmets verkningar inte har gjort sig till känna fullt ut. Risken med det här menar vi är att
de kan vaggas in i en falsk trygghet om att vara totalt förberedda inför det som komma ska.
Deras arbete med miljöfrågor anser vi är en god utgångspunkt, då de uppmärksammat
problematiken. En intressant tanke som slår oss är dock hur deras förhållningssätt varit innan
vi diskuterat frågan med dem.

5.4 Exploration – Vår story
Exploration innebär att konstruera en egen text med utgångspunkt att agera författare genom
att ”stå istället för” originaltextens författare. Den här metoden ger oss en chans att leverera
en stark story som baseras på vår samlade kunskap inom området. Utgångspunkten kan vara
den tidigare texten eller bestå av kunskap som inhämtats från den egna livserfarenheten.
(Czarniawska, 1999) Vi kommer därtill att återkoppla till den abduktiva processen då en

växelverkan sker mellan behandlad teori och insamlat material.
Miljödebatten har under det senaste decenniet lett till ändrade förhållanden för dagens
organisationer. Det har uppstått ett gap mellan ledarnas tidigare arbetsuppgifter och det
faktum att miljöfrågan alltmer gör sig gällande som en viktig strategisk uppgift att bemästra.
Miljö och management är således för långt ifrån varandra, därav blir miljöinriktat
management av stor vikt i ett led att handskas med problematiken som organisationerna ställs
inför. Miljöinriktat management är ett synsätt som innebär att miljöområdet integreras med
managementområdet för att få en förståelse för hur ledarskapet behöver utvecklas.
Miljöfrågan är inget fenomen som får förbises av ledarna, istället måste de utveckla en
kunskap kring problematiken då det ligger rätt i tiden. Vi anser det vara nödvändigt för att
organisationerna ska ha möjlighet att överleva.
Paralleller kan dras till 1970-talet då satsningar började göras på människan/individen för att
man helt enkelt kom till insikt om att det faktiskt fanns människor i organisationen.
Personalen kunde inte längre användas som verktyg för att uppnå mål. Istället behövde man
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nu se dem som individer som behöver motiveras. Företagen blev då tvungna att anamma det
här nya perspektivet för att ha en möjlighet att gå vidare i sin utveckling samt för att hantera
den uppkomna situationen. I dagsläget har miljö- och klimatfrågan på ett liknande sett börjat
ta plats som en avgörande faktor. Människan har nu börjat inse att de är beroende av miljön
som miljö. De starka signaler som tyder på ett ansvarsfullt och nödvändigt hanterande av
miljön tvingar nu företagen att ta ställning till hur de ska hantera problematiken. Ledare måste
nu kunna se bortom de problem som det nya perspektivet skapar och istället se till de
möjligheter som det erbjuder. Samtidigt är det viktigt att förstå det faktum att miljöfrågan inte
är ett problem som ska lösas, utan snarare är det en situation som ska hanteras i den dagliga
verksamheten.
För att en hantering av miljöfrågan ska vara möjlig är det viktigt att våga släppa de gamla
ideologierna för att undvika fällan som rör vanliga tankemönster. Det här är viktigt för att
undvika att våra egna konstruktioner utöver makt över oss. Ledarna måste ha en öppenhet om
att ta till sig nya tankar och idéer och på så vis kunna förändra organisationen då det behövs.
Då den yttre miljön är dynamisk måste även organisationen vara likaså. Styrkor i dagsläget
kan snabbt förändras till svagheter om de inte omprövas och utvärderas allteftersom.
Alternativa vägar måste ständigt ses över då ett sätt att betrakta världen utesluter andra.
En viktig aspekt för att inte fastna i gamla mönster eller utesluta nya perspektiv är att betrakta
organisationen som en organism som måste få ett utbyte med sin omgivning. Organisationen
måste lära sig att hantera de krafter som den utsätts för och inte isolera sig från den yttre
miljön. Omgivningen skulle således bli fientlig och då är risken stor att organismen inte klarar
sig. Vi menar att evolutionen även gör sig gällande för organisationerna, dock ur ett snabbare
perspektiv. Organisationerna likt organismerna måste anpassa sig till de yttre förändringarna
för att säkerställa sin överlevnad. Vi vill dra paralleller till Darwins teori om ”Survival of the
fittest” innebärande att endast de starka och mest flexibla klarar sig vidare till nästa
generation. Alltså kommer de organisationer som inte lyckas anpassa sig då ett paradigmskifte
gör sig gällande att på lång sikt gå under. Förmågan att ta emot och tolka signaler om
förändrade levnadsförhållanden är en förutsättning för att kunna anpassa sig. Vi vill dock
hävda att det inte finns något ”rätt” sätt att anpassa sig, den bäst lämpade metoden kan se
olika ut beroende på organisationens egenskaper och miljö som den verkar i.
Miljömetaforen är inte så simpel att man helt enkelt kan arbeta enligt den. Problematiken som
skapas är alltför komplex för att kunna förklara den i enkla termer. För att få klarhet i vad den
kan innebära vill vi beskriva den utifrån två övergripande faser. Vi har valt att se
problematiken ur den inledande fasen och den uppföljande fasen. Observera att vi inte
benämner en avslutande fas då det här är en ständigt pågående process. Under den inledande
fasen är idéer och retoriska ställningstaganden viktiga. Det är just här som miljödebatten och
klimatfrågan tagit vid och fått hög genomslagskraft. Miljön har kommit att fungera som en
metafor för överlevnad och rättfärdigar miljöförespråkarnas kamp. Miljömetaforen har
således lett till att organisationerna avvarat oerhört stora kapitala tillgångar. Goda exempel är
Gryaabs mycket omfattande ombyggnad av anläggningen för att möta de skärpta miljökraven
samt även Volvos stora satsning på miljöbilar. Det här är enligt oss bevis på att miljöinriktat
management är ett koncept som redan har inletts. Vore så inte fallet, skulle de stora
investeringarna förmodligen aldrig gjorts.
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I den uppföljande fasen har fokus ändrats från att ”rädda världen” till att rädda den egna
organisationen. I den här fasen tror vi att miljöförespråkarna riskerar att bli mycket besvikna
då de kan hamna i ett psykiskt fängelse och inte ta organisationerna för vad de är. Visionen
om att rädda världen ersätts med en strävan om att få kalkyler att gå ihop. Det faktum att den
ekonomiska frågan börjat styra härleder vi ur att våra respondenter efterfrågar ekonomiska
incitament. Den ekonomiska problematiken som miljöparadigmet medfört är påtaglig då
kostnaderna för utvecklingen och anpassningen inledningsvis är relativt stora.

1: Inledande fasen - Miljömetaforen

2: Uppföljande fasen – Nytt synsätt

Nya tankegångar

Miljödebatt

Överlevnad

Vetenskapligrevolution

Klimatförändringar

(1) Inledande fasen: huvuddrag – god retorik uppmärksammar problematiken
(2) Uppföljande fasen: huvuddrag – kalkyler, balans mellan miljö och ekonomi
Organisationer påverkas i den inledande fasen av miljömetaforen för att i den uppföljande
fasen ta till sig det nya synsättet som skapats. Miljöinriktat management fungerar på så vis
som ett ”skydd” mot miljömetaforens problematik.
Figur 5.2: Miljöinriktat management skapas av miljömetaforen
Egenutvecklad (Alaraj & Hård, 2009)
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Här är det även viktigt att lagstiftarna är med och inför regler för att undvika ”freeriding”.
Några få aktörer ska inte behöva ta den ekonomiska smällen då affärslanskapet förändras. Inte
att förglömma är det faktum att organisationen även behöver få avkastning på sina
investeringar. Rekonfigurationen av organisationerna syftar just till att följa utvecklingen för
att förbli konkurrenskraftiga.
Ett paradigmskifte kräver att gamla strukturer ifrågasätts och ersätts vid behov av nya. De
ändrade förhållandena i miljön kan fungera som grogrund till förändring. I arbetet mot att
förstå miljöinriktat management och hantera den problematik som förekommer i paradigmet
anser vi att organisationer bör sträva efter att söka och utnyttja de möjligheter som skapas. På
sikt kommer det att leda till nya aktörskombinationer och konfigurationer. För att aktörerna
ska ha en möjlighet att skapa konkurrensfördelar bör de ha ett sinnestillstånd som
kännetecknar en Prime Mover. Aktören kommer därigenom att leva efter filosofin
rekonfigurera eller bli rekonfigurerad. Med det exemplet vill vi belysa hur visioner om
utveckling kan spela en avgörande roll för en organisation. Genom att ta vara på möjligheter
kan aktören i fråga vara en del av utvecklingen och på så vis vara med och forma
affärslandskapets nya spelregler. Vi vill dock poängtera att även de nya spelreglerna på sikt
kommer att förändras eller ifrågasättas.
En viktig aspekt som behöver behandlas är miljöperspektivets position i den nya
organisationsstrukturen. För att miljöfrågan ska ta sin rättmätiga plats och respekteras så får
den inte stå vid sidan av eller över andra perspektiv. Miljöfrågan måste inordna sig alla andra
om den ska få genomslagskraft. En situation som måste undvikas i avseendet är att det blir en
”vi mot dem” situation, alltså att ledningen och miljöansvariga motarbetar varandra.
Vi hävdar att det är viktigt för en organisation att ta till sig flerkretslärande enligt figur 4.2
som har illustrerats tidigare i arbetet. Det beror på att organisationerna inte får vara rädda för
att prova nya idéer. De måste våga undersöka nya vägar och tillvägagångssätt för att på ett
effektivt sätt ta sig fram igenom det nya paradigmet. Flerkretslärandets styrkor då vi rör oss
mot ett nytt paradigm är enligt vår mening till för att just ta ett steg tillbaka och ifrågasätta det
som genomförs för att säkerställa att organisationen är på väg i önskad riktning. Skulle de
vara på väg mot något som inte verkar gynnsamt kommer de enligt oss med hjälp av den
flerkretslärande modellen att upptäcka det och vidta åtgärder.
För att få en överblick över hur organisationer blir påverkade och hur de kan handskas med
miljöinriktat management så har vi utvecklat en narrativ modell. Modellen gör inte anspråk på
en sanning utan används av oss för att försöka berätta något. På så vis skapar vi imaginärer
och kan göra det vi pratar om litet större.
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3. Signaler

3.Signaler

3.Signaler
3. Signaler

1. Organisationsprocesser – flerkretslärande som utgångspunkt
2. a-d. Verksamhetsmoduler: miljö, ekonomi, teknologi, personal m.m
3. Signaler av varierande art och styrka
Figur 5.3 Organisationens evolutionsprocess
Egenutvecklad (Alaraj & Hård, 2009)
Figuren ovan illustrerar hur organisationen utvecklar så kallade moduler för att hantera den
dynamiska miljön. Organisationen påverkas av signaler utifrån av varierande karaktär och
styrka. Organisationen kan genom att ifrågasätta operationsreglerna som finns välja att fördela
verksamhetens resurser mellan de olika modulerna. Beroende på signalernas styrka och
karaktär tvingas organisationen att fördela resurserna mellan de olika modulerna, därav blir de
olika stora. Vid den inledande fasen till miljömetaforen växer miljömodulen sig allt större då
den har stor retorisk genomslagskraft. När vi rör oss mot den uppföljande fasen så sker en
omfördelning mellan miljö- och ekonomimodulerna. Organisationens evolutionära process
påverkas av signalerna som kommer utifrån. Med hjälp av ett flerkretslärande kan den
evolutionära processen resultera i att nya moduler utvecklas som en reaktion på signaler av ny
art med hög genomslagskraft.
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6. Slutsatser
 Huvudproblem: Hur bör organisationer hantera uppkomsten av miljöinriktat
management?
En utgångspunkt för hanterandet av paradigmet miljöinriktat management är att få en
förståelse för problematikens karaktär. Organisationen ska inte sträva efter att lösa problem då
de är alltför komplexa, istället handlar det om hur man hanterar den ”nya” situationen. För att
organisationerna ska lyckas hantera problematiken de ställs inför är det viktigt att de
kontinuerligt arbetar för att anpassa sig till den dynamiska omvärlden. Organisationen bör
betrakta sig som en organism som utsätts för en evolutionsprocess. Det som styr den här
processen är de yttre krafter som verkar och påverkar. I den egenutvecklade figuren 5.2
illustreras hur signalerna från omgivningen styr organisationen till en anpassning genom
flerkretsinlärande. Uppkomsten av miljömetaforen har resulterat i att organisationerna
behöver utveckla egenskaper, i form av en ”miljömodul”. Miljömodulen är en förutsättning
för att kunna ta till sig och hantera det nya synsättet miljöinriktat management.
Miljömodulen växer till sig och utvecklas under den inledande fasen av miljömetaforen
genom att fokus inom organisationen skiftar till följd av signalerna som kommer utifrån. Här
vinner organisationen kunskaper inom området som kan vara avgörande för dess fortsatta
existens. Det är viktigt att organisationen inte fastnar i den inledande fasen då den endast
generar kunskap och inte ekonomisk vinning. I Uppföljande fasen blir ekonomiska aspekten
mer påtaglig vilket innebär att organisationen måste finna en balans mellan de olika
modulerna. Om det här inte görs så riskerar organisationerna att allför mycket kapital avsätts
till miljömodulen utan att ge någon direkt ekonomisk avkastning. Det här leder på sikt till att
organisationen får försämrad ekonomi vilket påverkar dess chanser att överleva utvecklingen.
Miljöinriktat management kännetecknas av att kunna upprätthålla en balans mellan miljö och
ekonomi.
Det som stärker vår tes är det faktum att våra respondenter stöder vår uppfattning om att ett
nytt paradigm gjort sig till känna. Deras organisationer har i stor utsträckning behövt göra
stora investeringar för att anpassa sig till de krav som börjat ställas på dem. Enligt oss är det
ett tecken på att de befinner sig i slutet på den inledande fasen. Härnäst stundar den
uppföljande fasen då de kan rättfärdiga sina investeringar och använda dem till att uppnå
konkurrensfördelar (bortsett från Gryaab som ej är konkurrensutsatt).
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 Delproblem 1: Hur bör ledare hantera paradigmskiftet?
För att en ledare ska kunna hantera ett paradigmskifte måste denne ha ett öppet sinne för nya
tankar och idéer. Här gäller det att kunna se bortom det självklara och ha ett aktivt
förhållningssätt till utveckling och förändring. Ledaren måste kunna få med sig
organisationens medlemmar och motivera till nytänkande, vilket uppnås genom att
implementera ett flerkretslärande genom hela organisationen. Syftet med flerkretslärandet är
att undvika att organisationen förblir statisk och fastnar i gamla tankemönster. På så vis
skapas en förutsättning för att hantera miljöfrågan på ett effektivt sätt. Vidare måste ledare ha
en förmåga att tolka och omtolka de signaler som finns i omgivningen. Strategiska beslut kan
då tas innan verkligheten hinner ifatt ledarna med nya krav eller spelregler på en marknad
som blir svår att hantera. Ledaren måste komma till insikt om att miljöproblemen inte kan
lösas av den egna organisationen, utan istället behöver de hanteras likt andra komplexa
managementproblem.
 Delproblem 2: Vilka risker medför ett utelämnande av miljöinriktat
management?
Slutsatser som kan dras är att ett utelämnande av miljöinriktat management på kort sikt får
kännbara negativa konsekvenser. Då Prime Movers rekonfigurerar marknaden så kan hela
företagssystem omorganiseras i nya mönster och leda till att gränser mellan olika branscher
suddas ut. Det kan då bli svårt för organisationer som inte har kapacitet att utvecklas och
förändras enligt de nya spelregler som gjort sig gällande att hantera den obekanta situationen.
Ett lysande exempel på det här är IBM som fick svårigheter att anpassa sig till de nya
marknadsförhållandena som skapades av Microsoft i och med nytt fokus på mjukvara istället
för hårdvara. En parallell kan dras till den problematik som IBM utsattes för då de fastnade i
gamla mönster till de risker som dagens organisationer utsätts för vid utelämnande av
miljöinriktat management.
På lång sikt resulterar ett utelämnande av miljöinriktat management troligtvis i att
organisationen går under. Slutsatsen baseras på den evolutionära process som vi behandlat
tidigare. En organisation kan inte överleva på lång sikt då miljön som omger den blir alltför
fientlig. Den här tesen styrks även av våra tre respondenter. Slutligen vill vi tillägga att även
de teorier vi behandlat påtalar vikten av att kunna bryta gamla mönster och sträva mot
kontinuerlig anpassning.
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7. Avslutande diskussion
Miljödebatten och klimatfrågan har under det senaste decenniet varit ett hett diskuterat ämne.
Därav blev vi intresserade att undersöka hur frågeställningarna som debatten har väckt
påverkat organisationer i Sverige. Under studiens gång har det för oss blivit tydligt att det inte
finns facit på hur organisationer ska hantera uppkomsten av problematiken som
miljömetaforen skapat. Det nya paradigmet har resulterat i en förvirring som gör att endast de
organisationer som lyckas anpassa sig, samt Prime Movers överlever. För de övriga som inte
lär sig att hantera miljöinriktat management kommer troligtvis att genom den ”evolutionära
processen”, som tidigare nämnts, på sikt sorteras bort. Våra frågeställningar har utmynnat i en
narrativ modell som kan vara till hjälp för organisationerna i sitt arbete att överleva den
inledande fasen som miljömetaforen skapat samt ha goda förutsättningar till en stark start i
den uppföljande fasen. Vi gör dock inga anspråk på att modellen är den enda sanna, utan vi
ser den snarare som en möjlighet att kunna ta organisationen vidare in i nästa generation.
Modellen som vi har konstruerat kan användas av alla typer av organisationer och till ett
flertal olika syften då den är en mall för organisationens evolutionära process. Modellen kan
både tillämpas i teorin som en hjälp i att förstå hur omvärldsfaktorer kan hanteras av
organisationen. I praktiken skulle den kunna användas som en stöttepelare för ledare i
avseendet att de blir påminda om vikten av nytänkande. Den påminner även om att starka
signaler som finns i omgivningen tyder på att utvecklande av organisationen bör ses över.
Förslag på fortsatt forskning inom området skulle vara ett undersökande av hur organisationer
hanterar och reagerar på den uppföljande fasen vi diskuterat tidigare. På så vis kan vår
narrativa modell kompletteras eller till och med ifrågasättas. En undersökning avseende
modellens möjligheter och eventuella begränsningar är även en aspekt värd att beakta.
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9. Bilaga 1
Intervjuunderlag
Hej XX
Vi är nu mitt uppe i förberedelserna inför att skriva vår C-uppsats. Vi har valt att försöka få en
personlig intervju med dig på XX då vi ser er som ett företag som ligger långt fram i
miljöarbetet. Vi skulle bli väldigt glada om du kunde svara på några frågor vi har under vecka
16. Intervjun kommer att vara cirka en timma och behandla frågor som kommer att vara av
stort värde för oss i vårt fortsatta arbete med C-uppsatsen.
Vi avser att göra en djupintervju och ämnar utgå ifrån frågeställningarna som följer. Vad XX
inställning till att aktivt arbeta med miljöfrågor innebär. När började ni aktivt arbeta med
miljöfrågor? Vad tror ni om framtidens miljöarbete inom XX? Vad tror ni kommer att hända
med företag som inte tar miljödebatten/miljöfrågor på allvar? Hur hanterar ni en anpassning
till en hårdare miljöpolicy resursmässigt? Vad anser ni är en chefs roll vid ett paradigmskifte?
(Se text nedan)
Bakgrundsbeskrivning.
Vi har för avsikt att undersöka det paradigmskifte som vi anser gör sig gällande samt hur det
påverkar dagens organisationer. Fokus kommer att ligga på en undersökning avseende
organisationers ledning och hur de hanterar miljöfrågor och klimatpåverkan i sin dagliga
verksamhet. Vi har för avsikt att ingående studera hur företag påverkas av den miljödebatt
som idag råder.
Vi tror att alla företag idag på någon nivå är påverkade, begränsade eller kan dra fördelar av
den pågående miljödebatten. Vi anser att företagsvärlden idag befinner sig mellan två olika
paradigm, kulturperspektivet och miljöinriktat management. Vi uppfattar att spelreglerna för
företagen idag har eller är på väg att förändras. Vår kvalificerade gissning är att ett
paradigmskifte har gett sig till känna. Vårt forskningsproblem innefattar frågeställningar som
behandlar huruvida ett företag ska agera för att ta sig igenom det som nu händer och hur de på
bästa sätt kan rustas inför framtiden.
Vi anser att ansvaret ligger hos ledarna. Deras uppgift är att föra organisationen framåt och
kunna anpassa den till förändringarna som ett nytt paradigm medför. Den centrala delen är att
undersöka hur företagen och dess ledare har blivit påverkade av uppkomsten av det nya
paradigmet som vi kallar miljöinriktat management. Det här är inte en vetenskaplig sanning
utan en tes. Det är vår kvalificerade gissning som vi använder oss av för att försöka utröna
förekomsten av ett paradigmskifte.
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov.
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare
som mellan företag och utbildning.
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera,
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens ITbaserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god ITanvändning i företag och organisationer.
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad.
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab,
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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