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Abstract
The study made on Stenungsbaden Yacht Club, SYC, aims to investigate the problem as
perceived in connection with the implementation of ISO 14001. The managers believe that
there is a communication problem, however, we want to keep our minds open to examine if
the situation houses a more complex problem. The discussed issue forms questions that deal
with how general solutions in environmental work can be translated to SYC's specific
situation. The study also aims to examine the problems that can be discerned in the work and
the communication tools that can function in this specific situation.
The study is of relevance when we consider that general solutions offered in
managementsystems often promise more than they can keep. Since in SYC’s case the
solutions have primarily focused on the measurability of the environmental impact, the issue
has come to revolve around things that we think are perceived as boring. The weak rhetoric
fails to deliver the higher intent of the environmental work. The symbol for the environmental
initiative has shifted from Penguin to the loading dock and its problems.
In an attempt to get closer to the problems that management expresses, nine qualitative open
interviews were made. In accordance with the abductive method the understanding has
emerged for the phenomenon through the interaction between theory and experience from the
field. Additionally ten spontaneous interviews were made in order to confirm our reasoning.
However we do not want to claim the truth, instead we are interested in creating an alternative
and powerful story that can leave the reader to reflection.
The narrative interpretation model was used to examine the causes and motives of the
respondents' stories. In this way we could leave the naive approach and move towards a more
questioning and investigating. The result of the interpretation process showed that the staff
had a lack of knowledge within environmental work. We believe that it depends on that the
organisation has focused on practical work, not higher environmental knowledge.
The experience we have gathered during the work gives us an understanding of how general
practices can limit an organization in a change process. It is therefore important that the
leaders are able to leave the naive beliefs and have the courage to expose themselves to the
trials that leadership entails. A talent to speak well for their cause can be one of the leader's
main communication tools when formulating a strategy for change.
Keywords: ISO 14001, environmental management system, environmental coach,
communication, relations, Irony, redescription, Penguin, general solutions
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Sammanfattning
Studien som gjorts på Stenungsbaden Yacht Club, SYC, syftar till att undersöka den
problematik som upplevs i samband med implementeringen av miljöledningssystemet ISO
14001. Ledningen tror att det rör sig om ett kommunikationsproblem, dock håller vi sinnet
öppet för att undersöka om situationen inrymmer en komplexare frågeställning. Vår
problemdiskussion utmynnar i frågeställningar som behandlar hur handlingsrecept i
miljöarbetet med dess generella lösningar kan översättas till SYC:s särskilda situation.
Studien syftar även till att undersöka vilka problem som kan urskiljas i arbetet samt vilka
kommunikativa verktyg som kan fungera i den specifika situationen.
Studien är av relevans då vi anser att de generella lösningar som olika handlingsrecept
erbjuder många gånger lovar mer än de kan hålla. I SYC:s fall har lösningarna som främst
avser mätbarhet av miljöpåverkan medfört att miljöfrågan kommit att kretsa kring sådant som
vi tror upplevs som tråkigt. Den svaga retoriken lyckas inte förmedla det högre syfte som
miljöarbetet eftersträvar. Symbolen för miljösatsningen har förskjutits från Penguin till
lastbryggan och dess problem.
I ett försök att komma närmare den problematik som ledningen uttrycker har nio kvalitativa
öppna intervjuer gjorts. I enlighet med den abduktiva metoden har förståelsen vuxit fram för
fenomenet genom en växelverkan mellan teori och erfarenheter från fältet. Därtill
kompletterades det insamlade materialet med tio spontanintervjuer för att kunna bekräfta våra
resonemang och således ytterligare styrka det vi kommit fram till. Vi framhåller dock att vi
inte är ute efter att göra anspråk på en sanning, utan istället intresserar vi oss för att
förhoppningsvis kunna formulera en alternativ spännande och stark berättelse som kan skapa
reflektion hos läsaren.
Den narrativa tolkningsmodellen användes för att undersöka bakomliggande orsaker och
motiv i respondenternas berättelser. På så vis kunde vi lämna det naiva synsättet och röra oss
mot ett mer ifrågasättande och undersökande. Resultatet av tolkningsarbetet gav en förståelse
för att en utbredd avsaknad av kunskap hos personalen fanns kring miljöarbetet. Det berodde
troligtvis på att arbetet med de praktiska frågorna kommit att hamna i fokus.
De erfarenheter vi har samlat på oss under arbetets gång ger oss en förståelse för hur generella
lösningar kan begränsa en organisation i ett förändringsarbete. Det är därför viktigt att kunna
lämna naiva föreställningar och våga utsätta sig för de prövningar som ledarskapet medför. En
fallenhet för att tala väl för sin sak kan bli en av ledarens viktigaste kommunikativa verktyg
då denne formulerar en strategi för förändringsarbetet.

Nyckelord: ISO 14001, miljöledningssystem, miljöcoach, kommunikation, relation,
Ironi, ombeskrivning, Penguin, generella lösningar
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
På senare tid har miljöfrågan kommit att ta en allt större plats i samhällsdebatten. Det har lett
till att många organisationer idag valt att ta större hänsyn till verksamhetens inverkan på
miljön. Ett bevis på miljö- och klimatfrågans relevans i dagens samhälle är att inför valet
under hösten 2010 tror 65 procent av de riksdagsledamöter som deltagit i GP:s enkät att miljö
och klimat blir de viktigaste frågorna.(gronaliberaler.se) Ett annat bevis för att miljön är något
som vida diskuteras och måste tas på allvar är USA:s före detta vicepresident Al Gores film
”An inconvenient truth”. Den behandlar vikten av att alla i världen agerar tillsammans och
snarast i miljöfrågan.
Stenungsbaden Yacht Club är en hotell- och konferensanläggning vilken ingår i Choice
Hotels som tagit till sig signalerna från omgivningen om att miljön har fått ett allt större
utrymme i dagens företagsvärld. Petter Stordalen som äger hotellkedjan är en framstående
miljökämpe. Han understryker vikten av att ”vi tar vår del av ansvaret”.
(cws.huginonline.com) Det kan styrkas med att han har satt som mål att hans hotell ska vara
så miljövänliga som möjligt. Målen för hotellen inom Choice är att de ska vara ISO 14001
certifierade och arbeta aktivt med miljöfrågan. Utöver det har ett internt program skapats som
kallas för Penguin vars syfte är att fungera som en stödfunktion till hotellens miljöarbete.
Ordet Penguin skall även symbolisera miljösatsningen då det refererar till pingvinernas utsatta
situation då isarna smälter.
Vi har fått i uppdrag av SYC att hjälpa dem med att undersöka den problematik som upplevs i
samband med implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001. Organisationen önskar
hjälp med att formulera en kommunikationsplan i syfte att bättre kunna informera de anställda
om de nya arbetsrutinerna. Bakgrunden är att ledningen på SYC upplever att det nya
arbetssättet inte når ut i alla led.
Med vår kunskap i management har vi nu fått förtroendet av SYC att agera projektkonsulter i
det aktuellt upplevda problemet. Cheferna anser att all information finns tillgänglig för att de
anställda ska kunna utföra sina arbetsmoment enligt de nya rutinerna. De vill ha hjälp med att
formulera en plan för hur ett lämpligt tillvägagångssätt skulle kunna se ut, för att komma
tillrätta med de nya rutinerna. SYC upplever att det är ett kommunikationsproblem, dock vill
vi hålla sinnet öppet för andra alternativ så att vi inte redan i inledningen av uppdraget
begränsar oss själva.
För att kunna motivera uppsatsens teoretiska relevans och ge läsaren en god inblick i
problembakgrunden har vi valt att bland annat utgå ifrån managementlitteratur som försätter
undersökningsobjektet i flera olika perspektiv och låter inte området fastna vid ett. Därtill har
texter behandlats som tar upp miljöfrågan ur olika perspektiv. Vi har valt att genomföra
studier baserade på intervjuer med flera medarbetare, miljöcoacher och ledare på
Stenungsbaden. Vi har även genomfört ett flertal spontanintervjuer med personalen i
organisationen.
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1.2 Problemdiskussion
Vi tror att alla företag idag på någon nivå är påverkade av den pågående miljödebatten. Den
kan vara begränsande, men de kan också dra fördelar av den. Av båda skälen arbetar idag
många företag med ett aktivt miljöarbete. Stenungsbaden Yacht Club är nu ett av dem, men
arbetet är inte helt problemfritt. Den information som ledningen vill förmedla upplevs inte nå
fram till de anställda. Vår kvalificerade gissning är att de problem som organisationen
upplever inte behöver vara så enkla som de vid en första anblick utger sig för att vara. Kan det
i kommunikationsproblemen finnas en komplexare problemställning? Kan förståelsen av en
sådan hjälpa SYC att bättre hantera sin situation?
Vi menar att ingen lösning är universell, istället handlar det mer om att lära sig att hantera det
särskilda och de speciella situationer som uppkommer. De generella lösningar som
handlingsrecept inom miljöområdet rymmer blir i SYC:s fall otillräckliga. I en faktisk
situation är det därför av stor betydelse att formulera en plan som är anpassad efter
organisationens förutsättningar.

1.3 Problemformulering
Problembakgrunden och problemdiskussionen utmynnar i en central frågeställning samt två
delfrågor.
 Huvudproblem: Hur kan handlingsrecept i miljöarbetet och dess generella lösningar
översättas till SYC:s särskilda situation?
 Delproblem 1: Vilka problem kan vi urskilja?
 Delproblem 2: Vilka kommunikativa verktyg kan fungera i SYC:s särskilda situation?
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1.4 Syfte
Vår avsikt är att utforma en kommunikativ handlingsplan som baseras utifrån det narrativa
perspektivet. Vi vill undersöka olika dimensioner av den problematik som upplevs på
Stenungsbaden Yacht Club. Vi är glada över att ha fått möjligheten att studera det aktuella
fallet hos SYC och granska deras verksamhet. Erfarenheterna från studieobjektet ger oss ett
värdefullt tillskott till vår utbildning. Med undersökningen kan vi lära oss om vilka
begränsningar som dagens organisationer kan stöta på då de anpassar verksamheten mot de
krav som miljödebatten gett upphov till. Nu har vi chansen att utsätta oss för de prövningar
som dagens företag ställs inför i förändringsarbeten.

1.5 Avgränsning
Vi har valt att avgränsa rapporten till att behandla problematiken som Stenungsbaden Yacht
Club upplever i samband med det aktuella förändringsarbetet. Studiens utgångspunkt är att
undersöka hur organisationen med dess personal har blivit påverkade av implementeringen av
ett miljöledningssystem. Studien är avgränsad till att innefatta enbart SYC då vi anser att varje
organisation har sin unika berättelse. Resultatet av studien är därför inte ämnat för att
appliceras på andra organisationer. Kunskaperna och erfarenheterna från studien kan däremot
ses som ett tillägg i vår referensram och bidra till framtida forskning inom närliggande
områden. En viktig aspekt som vi tar hänsyn till i studien är att inte i förväg bestämma
studieobjektets karaktär. På så vis håller vi sinnena öppna inför alternativa synsätt då vi anser
att ett synsätt ofta utesluter andra.
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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 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 gör
vi för att läsaren ska få en helhetsbild över vilka möjligheter och begränsningar som finns i de
olika modellerna och ansatserna. Vi har valt att lyfta in vissa texter från vår tidigare forskning
då en ombeskrivning av dem inte hade tillfört något ytterligare till den aktuella studien. Dock
har mindre justeringar förekommit då det varit på sin plats. Bakgrunden till förehavandet är
dels den begränsade tidsramen och att vi istället förlägger vår ansträngning till studieobjektet.

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 finns en sanning. (*Ljungkvist, 2009)
2.1.2 Hermeneutik
Hermeneutik är en tolkande metodologi, språktolkning, innebärande att forskaren söker
sammanhang, motiv och väsentligheter. Forskaren försöker tolka fram en rimlighet, vilken
prioriteras framför absolut sanning. Att tolka är att ange betydelse, när man inte omedelbart
förstår. Inom hermeneutiken använder sig forskaren utav den hermeneutiska spiralen, eller
cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln bygger på att forskaren pendlar mellan del och helhet.
Huvudtemat är att en dels mening bara kan 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 den senare 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. Istället eftersträvar vi att utveckla en förståelse för studieobjektet genom att pendla
mellan del – helhet samt empiri och teori. 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 i tolkningsarbetet. Vi styrker vårt val av
vetenskapligt förhållningssätt genom att vi har valt att arbeta i enlighet med det narrativa
perspektivet och Hernadis hermeneutiska triad som utgångspunkt i vår analys.

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 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 kan han säga att det gäller generellt. Det leder till att det
enskilda fallet kan samlas till en sannolik slutsats. Forskaren får inte ha förutfattade meningar
eller förväntningar när undersökningen inleds. Kontentan blir 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 kan abduktion vara aktuell vilken är en kombination av
deduktiv- och 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 undersökning. För att få en
förståelse för våra frågeställningar räcker det inte 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 och resonera 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 att förhoppningsvis kunna formulera en
alternativ spännande och stark story som kan skapa reflektion hos läsaren. Vidare vill vi
motivera ansatsvalet med att den abduktiva metoden ger oss möjligheten att återskapa de
texter vi har tagit del av i den form som passar studieobjektets förutsättningar.

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 insamlat material desto säkrare
kan forskaren vara på att få ett rättvisande resultat. Det är dock viktigt att denne tänker på
vilken typ av material som samlas in. Trots att den kvantitativa undersökningen bygger på
mängden data 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 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 texter. 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 syftar till att belysa och lyfta fram de samband som 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
samlat in för att resonera oss fram till en ”bästa möjliga förklaring”. Begränsningen i metoden
är inte vad undersökningen uppvisar för resultat utan ligger istället 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)
I den kvalitativa undersökningen kan forskaren använda sig av den öppna intervjun, vilken
även kallas för den kvalitativa forskningsintervjun. Metoden används när forskaren vill ha en
djupare förståelse av en individs personlighet, beteende och motiv. Hela intervjun syftar till
att undersökaren ska inhämta beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. Intervjumaterialet
bildar sedan en utgångspunkt för forskarens kvalitativa textanalys. (Andersen Ib, 1998)

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 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, vilket går i linje med den öppna intervjun. På så vis kan vi komma närmare
studieobjektet. 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.
Valet av undersökningsmetod baserar vi på studieobjektets karaktär. Den öppna
intervjuformen ger oss möjlighet till att utvärdera intervjumaterialet med hjälp av den
narrativa kunskapsformen. De ostrukturerade samtalen ger oss möjligheten att komma
respondenten närmare för att upptäcka detaljer som ger oss ledtrådar till vad som orsakar den
upplevda problematiken på Stenungsbaden Yacht Club. På så vis kan vi identifiera
sammanhang i organisationens berättelse. Den historiska aspekten är viktig då den bringar
ökad klarhet i det vi försöker bryta oss loss ifrån.
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)
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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 sakna kunskap i 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
den 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. Den öppna
intervjuformen är den undersökningsmetod som ger oss störst möjligheter till att komma så
nära intervjupersonens livsvärld som möjligt. För att uppmuntra till en ärlig och öppen dialog
tas beslutet att behandla insamlat material så att respondenten ej kan urskiljas.
I och med att vi kommer individerna i organisationen så pass nära under den öppna intervjun
blir vi bundna till sekretessen för att inte hänga ut den enskilde och dennes svar till allmän
beskådning. I vår mening kan det hindra oss i användandet av specifikt material då det endast
kan komma från en enskild respondent. Därmed är vi införstådda med att
undersökningsmetoden präglas av såväl möjligheter och begränsningar. En del av materialet
som inte kan återges i intervjuerna på grund av sekretessen kan däremot redovisas i
sammanfattningen av spontanintervjuerna då likartad problematik diskuterades. På så vis får
vi trots sekretessen med viktiga aspekter till analysen.
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 hos
SYC som förväntas ha kunskap om deras miljösatsning. Respondenterna som i ett första steg
valdes ut inför undersökningen representerar olika arbetsområden som vi antar är olika
kunskapsintensiva inom miljöarbetet. 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.
Utöver det strategiska urvalet har vi gjort ett bekvämlighetsurval i samband med
spontanintervjuerna då vi har gått runt på SYC och pratat med personalen som för stunden
hade tid över.
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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. Därför kommer forskningssubjektet ständigt att ses
över vilket leder till att våra undersökningar och resultaten av dem kontinuerligt förbättras och
finslipas. Begränsningen för oss avseende 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 samt hur väl stämmer resultatet överens med verkligheten?
Det här 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 väl genomförd redovisning av insamlat
material. (Christensen et al. 2001)
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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 ett beslut om att miljöanpassa
verksamheten. De problem som förändringsarbetet har gett upphov till är inte så enkla i sin
karaktär att en given lösning finns att tillgå. Snarare eftersträvas ett hanterande av
problematiken.
I det tolkande paradigmet, hermeneutiken, som vi utgått från i vårt vetenskapliga
förhållningssätt används vanligen den rationella epistemologin, kunskapsuppfattningen. Enligt
*Ljungkvist (2009) innebär förhållningssättet att kunskapen erhålls genom förnuftsbaserad
argumentation. Vi väljer dock likt ironikern att inte använda förnuftet i den bemärkelsen att
uppsöka relationen mellan logiska argument i jämföranden av satser. Arbetet med
observationer genom intervjuer ger oss möjligheten till att orsaksförklara och tolka
studieobjektet med hjälp av dialektiken. Därtill ger det narrativa perspektivet oss en möjlighet
att upprätta en relation till det förflutna för att i ett nästa steg kunna formulera vår story.
Enligt Rorty (1997) är dialektiken ingen argumentationsprocedur. Vi är därför inte ute efter
att föra logiska resonemang för att komma åt en sanning. Istället strävar vi mot att belysa
objekten i ny dager genom att spela ut vokabulärer mot varandra. 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 vi inte söker någon absolut sanning.
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3. Teoretisk referensram
I det här kapitlet redogörs de teorier som huvudsakligen används i rapporten. Teorierna
behandlar främst områden inom organisation och management. Vidare behandlas texter med
fokus på miljöfrågan.

3.1 Litteratur
Relevant forskning inom området som vi behandlar innefattar främst kurslitteratur inom
organisation och management. I undersökningen intresserar vi oss för texter som kan hjälpa
oss att belysa studieobjektet ur olika perspektiv. Då miljöfrågan är av central betydelse i
förändringsarbetet hos SYC har vi även tagit del av litteratur som ger oss en orientering i
ämnet.

3.2 Behandlade teorier
Första delen av teorikapitlet inleds med Human Resource Management. Avsnittet tar upp de
olika delarna av begreppet och belyser hur de används inom en organisation. Här behandlas
även Human Resource Development som innefattar förändring, lärande, kultur och
kompetens. I Värdet av förtroende diskuteras den förtroendeskapande processen mellan
människor. Förändringens dynamik resonerar kring skapandet av lärande organisationer och
hur fenomenet sätter organisationen i ett större perspektiv för att inte begränsas till dess inre
processer.
Den Narrativa kunskapsformen utgår från texter och berättelser med syfte att överbrygga
gapet mellan teori och praktik. Texterna ger möjlighet att artikulera sådant som vi enbart kan
symbolisera. En tolkningsmodell som används i det narrativa perspektivet är Hernadis
hermeneutiska triad. I Det ironiska perspektivet resoneras det kring styrkan med
ombeskrivningar framför argumentation. I perspektivet lyfts förmågan om att tala väl för sin
sak fram, för att göra den mer tilltalande. I avsnittet ställs även ironikerns synsätt mot
metafysikerns.
I andra delen av teorikapitlet redovisas de texter vi tagit del av som har sin utgångspunkt i
miljöfrågan. I fokus på miljön diskuteras miljöledningssystemens betydelse i organisationerna
samt de svårigheter som organisationerna möter i samband med miljöarbetet. Avsnittet följs
sedan upp av ISO 14001 – en introduktion till miljöledningssystemet, som ger en övergripande
bild av standarden. Nästföljande text behandlar Miljö och management som sätter miljöfrågan
i ett ledningsperspektiv. Avslutningsvis presenteras ett utdrag ur vår kandidatuppsats.
Miljöinriktat management tar upp betydelsen av miljöperspektivets position och
genomslagskraft. Här diskuteras det bland annat kring bakgrunden till miljöfrågans relevans
ur ett organisatoriskt perspektiv.
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3.2.1 Motivering för valda teorier
Valda teorier och texter behandlar utveckling, anpassning, miljö och ledarskap. Därtill hjälper
det narrativa och det ironiska perspektivet oss att gå bortom förgivet tagna föreställningar,
vilket är vår utgångspunkt för att angripa forskningsproblemet. I och med den abduktiva
ansatsen har vi växelvis använt oss av teorier och empiri för att på så vis kunna diskutera och
resonera oss fram genom att tolka och omtolka fakta. Utvärderingen har alltså skett
kontinuerligt under arbetets gång för att vi inte ska vara begränsade i vår undersökning.
De texter vi valt att använda i undersökningen är av sådan karaktär att de går att knyta an till
vårt studieobjekt och ge oss en övergripande förståelse för problemområdet. På så vis ska vi
sedan gå vidare för att formulera en berättelse som förhoppningsvis ska belysa ett trovärdigt
tillvägagångssätt för hur Stenungsbaden Yacht Club skulle kunna gå vidare i hanterandet av
förändringsarbetet.
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4. Redovisning av teorier
4.1 Del 1
4.1.1 Human Resource Management
Begreppet HRM består av de tre domänerna human, resource och management. För att förstå
helheten och innebörden av HRM är det noga att vi förstår de olika delarna av begreppet.
Human lyfter fram de mjuka sidorna inom organisationen. Varje människa ses som unik och
behöver motiveras och stimuleras utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar.
Genom att ge varje anställd personlig coaching och optimera individens arbetsinsats och
kunnande ökar företaget sina möjligheter till högre lönsamhet genom ökad inre effektivitet.
Citatet från den förre förbundskaptenen i ishockey Tommy Sandlin speglar det ovanstående,
”varje människa är unik, varje situation är unik, därför krävs det ofta en unik lösning”.
(Lindmark & Önnevik, 2006: s 24)
Den hårda delen av begreppet är resource och innefattar de ekonomiska aspekterna så som
kalkylerbarhet, ekonomi och avkastning på gjorda investeringar. Människan betraktas som en
resurs som kostar pengar men som samtidigt bör generera intäkter. Ett exempel på det är, vad
det kostar att skicka en anställd på utbildning och när utbildningen, investeringen, förväntas
vara återbetald i form av ökad produktivitet på grund av utbildningen. (Lindmark & Önnevik,
2006)
Den sista domänen i begreppet HRM är management som handlar om strategiskt ledarskap.
Managementbegreppet är uppdelat i fyra områden. Management som vetenskap vilket
behandlar hur vida en ledare har teoretisk förankring och goda kunskaper inom ledarskapet,
gruppdynamiken och dess utveckling. Management som ledarförmåga handlar om det
praktiska arbetet inom ledarskapet, samt hur en ledare rör sig och för sig och blir uppfattad av
medarbetarna. En ledare bör enligt Lindmark och Önnevik (2006) ha en god förmåga att läsa
av sin omgivning och använda sig av verbal, icke-verbal samt symbolisk kommunikation.
Management som politik handlar kort och gott om de oskrivna reglerna på en arbetsplats och
den inneboende företagskulturen. Ledaren ska veta vilka normer som gäller på arbetsplatsen
och kunna fatta korrekta beslut i rätt tid utifrån de skrivna och oskrivna lagarna. Slutligen,
Management som kontrollfunktion behandlar hur ledaren ombesörjer organisationens
uppbyggnad och struktur så att verksamheten går att kontrollera. Ledaren ska ha förmågan att
kunna kontrollera, utvärdera samt följa upp arbetet i organisationen. (Lindmark & Önnevik,
2006)
Bakgrunden till HRM ligger rotat i Mayos skola som 1946 presenterade idén om human
relations. Synsättet betraktade arbetarna som individer med behov i stället för att se dem som
maskiner. Produktivitet och effektivitet uppnåddes enligt synsättet genom att även se till de
sociala normer som finns i en arbetsgrupp. Utvecklingen av teknik och arbetsmiljö var alltså
inte längre tillräckligt. Belöningar, beröm och trygghet visade sig även påverka arbetet
positivt och återfinns även i Maslows behovspyramid. Situationsanpassat ledarskap lyfts även
fram av Mayos skola. Även informella ledare påverkar de sociala normer som gäller på en
arbetsplats. (Lindmark & Önnevik, 2006)

18

Devannas mfl matchningsmodell sätter organisationens HRM-processer i ett större
sammanhang. Modellen handlar om att organisationen tar hänsyn till yttre omständigheter så
som till exempel ekonomi, politik och kultur och matchar organisationens inre mot den yttre
världen. Lyckas ledarna matcha organisationen så att den arbetar i harmoni med omgivningen,
omvärlden, och samtidigt utvärdera och underhålla den inre effektiviteten betraktas det som
ett framgångsrecept för att hålla både en hög inre och yttre effektivitet. (Lindmark &
Önnevik, 2006)
4.1.1.1 Human Resource Development
Human Resource Development inrymmer även domänerna förändring, lärande, kultur samt
kompetens. Den förstnämnda innefattar drivkrafter såsom miljö och utveckling samt
konserverande krafter såsom institutionaliserade beteenden. Vid en så kallad upptining lyfts
behovet av förändring fram. Genom att öka drivkraften i förhållande till de konserverande
krafterna så kan förändring ske. Nästa steg blir då återfrysning som syftar till att rutinisera de
förändringar som gjorts. (*Ljungkvist, 2009)

Figur 4.1 Force Field Model
Föreläsningsunderlag (*Ljungkvist, 2009)
Lärandet handlar kort och gott om att organisationer behöver bygga in ett lärande i sin
verksamhet för att på ett effektivt sätt ta till sig ny kunskap, nya idéer och ny teknik. Det här
är en förutsättning för utveckling. Kulturen finns med och påverkar organisationen både som
inneboende kraft men även som en yttre faktor. Vid önskan om förändring av
organisationskulturen bör man ge sig på ledarens beteende, förändra artefakter samt utfästa
belöningar för olika saker som man vill uppmuntra till. Kompetens handlar om hur
organisationen utvecklas för att möta morgondagens krav. (Lindmark & Önnevik, 2006)
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4.1.2 Värdet av förtroende
Förtroende beskrivs av Solli med flera (2006) som ett reciprokt begrepp som har två sidor
vilka sammanfaller; ”a) att hysa förtroende, och b) att åtnjuta förtroende”. Den som åtnjuter
förtroende förtjänar det som regel, men inte alltid. De menar att den som åtnjuter förtroende
inte alltid är att lita på. Om en organisation inger förtroende så förenklar det
omvärldsrelationerna på så vis att kunder, leverantörer och arbetstagare är villiga att satsa
resurser i organisationen, vare sig det gäller ekonomiska medel eller arbetstid. Ju mindre
förtroende en organisation har desto mer resurser måste företaget spendera på att övertyga
omgivningen att de tryggt kan jobba med dem. (Solli et al. 2006: s87)
Enligt författarna finns det två fundamentala företeelser i den förtroendeskapande processen,
de är uppvaktning och regelbunden kommunikation. Med regelbunden kommunikation avses
utbyte av information mellan parterna om de behov som finns, uppkommer eller försvinner.
Hänsyn måste även tas till hur problematik som uppstår ska hanteras. Författarna understryker
vikten av kommunikation mellan parterna. Om den skulle fallera föreligger det en risk att
parterna inte förstår varandras sätt att tänka och därmed försvinner möjligheten att förutse den
andres reaktioner. (Solli et al. 2006)
Uppvaktning handlar om att få förståelse för motparten samt att lära sig hur denne fungerar
för att på så vis kunna utveckla relationen sinsemellan. ”Det är genom regelbunden
kommunikation och uppvaktning som förtroendegivarens förväntningar formas och omformas
och i sin tur blir fundament för förtroende”. Utöver det ovan nämnda skriver författarna att
individens unika perception är en stor del av hur denne uppfattar kommunikation och är
således till stor del avgörande för hur olika individer uppfattar kommunikation och
uppvaktning. (Solli et al. 2006: s174)
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4.1.3 Förändringens dynamik
Miljön som omger dagens organisationer är i ständig förändring och kan på så vis skapa både
oreda och möjligheter. Förmågan att bryta gamla mönster och upprepningstvång kan spela en
avgörande roll för en organisations konkurrenskraft eller i värsta fall existens. Det här medför
att aktörerna kontinuerligt ställs inför nya krav och utmaningar. För att hantera problematiken
med att få till organisationsförändringar i takt med att omvärlden ställer sådana krav måste ett
kontinuerligt lärande äga rum. Morgan (1999) tar upp fem viktiga idéer som kan vara
vägledande för ledare i hantering och styrning av förändring. Kortfattat innebär det en
förmåga att:






reflektera kring begreppet organisation och vad det egentligen innebär när det gäller
hierarki och kontroll
lära oss om styrning och förändringar av situationer och sammanhang (”kontexter”)
lära oss att skapa stora effekter genom att utnyttja små förändringar
betrakta kontinuerliga förändringar och en föränderlig ordning som ett normal- tillstånd
vara öppen för nya metaforer vilka kan vara till grund för att underlätta självorganiserande
processer. (Morgan, 1999)

Morgan (1999) resonerar kring skapandet av ”lärande organisationer” då fenomenet sätter
organisationen i ett större perspektiv och inte enbart begränsas till dess inre processer.
Konsten att lära sig att lära lade grunden till begreppet cybernetik som myntades på 1940-talet
av matematikern Norbert Wiener. Begreppet har sitt ursprung i grekiskans kubernetes som
betyder styrman eller rorsman och refererar till de processer som ingår i styrningen av stora
fartyg. Styrning och kontroll förklaras med negativ återkoppling och innebär att om rodret,
vid en given kurs, vrids för långt åt ett håll så måste rodret vridas tillbaka för att åter hamna
rätt. Resonemanget utgår ifrån att reducera avvikelsen mellan rätt och fel kurs genom en
felsökande och feleliminerande process. Processen förutsätter ett kontinuerligt
informationsutbyte för att hamna i ett önskat tillstånd. Lärandet i ett system är enligt
kommunikationsteorin som cybernetiken lagt grunden för 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)

21

Då ovanstående villkor är uppfyllda är ett system kapabelt att sätta igång lämpliga reaktioner
för att hantera förändring. Ett sådant självreglerande system begränsas dock då uppsatta
operationsregler syftar till att korrigera avvikelser för förutbestämda normer. Termostaten är
ett sådant system som inte kan ifrågasätta lämpligheten i det den gör. Ett sådant system
riskerar att bli otillräckligt i återkopplingsprocessen då operationsreglerna inte innefattar de
förändringar som sker. Således riskerar systemet att utsättas för ett olämpligt
beteendemönster. Ett sådant system benämns som enkretsinlärning. Mer avancerade system
kommer runt problematiken med förmågan att kunna ifrågasätta de operationsregler som
finns. Om vi arbetar utifrån en tanke om att ”ta en andra titt” på operationsregler kan vi
undvika att idéer som kan vara skadliga i ett längre perspektiv institutionaliseras. Den här
aspekten som benämns flerkretslärande är viktig att känna till som ledare. (Morgan, 1999)

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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Utgångspunkten i skapandet av lärande organisationer är kunskap och en medvetenhet om
rutiner som skapar hinder för flerkretslärande. Organisationer måste även aktivt söka efter och
ha förmågan att upptäcka viktiga variationer i omgivningen. Vidare är ifrågasättande och
utmanande av befintliga operationsregler samt att kunna omforma dem vid behov viktiga
faktorer. Flerkretslärande förutsätter att organisationen utvecklar en design som utmanar
traditionella handlingsmönster som kännetecknar enkretslärande. På så vis kan en grund
läggas för att hela verksamheten genomsyras av flerkretstänkandet. Tolkande av information
och signaler ger möjlighet att skapa en potentiell bild av framtiden för att vidare utforma en
strategi som förverkligar visionen. (Morgan, 1999)
Utveckling och förändring påverkar oss alla på olika sätt. I vissa fall kan vi betrakta de nya
situationerna som spännande och inspirerande, i andra fall kan det leda till att vardagen
upplevs som hotfull och påfrestande. Oavsett vilket så måste vi ha förmågan att hantera de
nyuppkomna situationerna. En organisationsförändring som sker i ett led av att yttre faktorer i
omvärlden förändras kan resultera i att personalstyrkan måste anpassas i storlek därefter.
Vidare innebär det att krav ställs på att befintlig personal måste utbildas för att hantera
problematik som kan uppstå. Vi kan alltså se ett nära samband mellan förändrings- och
utvecklingsprocesser och verksamhetens HRM-arbete. (Lindmark & Önnevik, 2006)
4.1.3.1 ”Ett idealiskt förändringsförlopp”
Enligt Czarniawska (2005) kan det inte finnas ett recept eller rätt tillvägagångssätt för att
lyckas i reformarbetet. Däremot menar hon att studier i ämnet visar att metoder kan
formuleras som ökar sannolikheten för framgång, dock utan att garantera den. Hon redogör
för några drag som karakteriserar framgångsrika, planerade förändringar. ”Ett idealiskt
förändringsförlopp” beskrivs därmed i fem steg:
1: Första steget är det som inom statskunskapen kallas ”förankring”. Det innebär att alla
berörda parter får vara med och förhandla fram målet för den planerade förändringen genom
många samtal.
2: I det här steget betraktas målet som föränderligt och justeras helt öppet vid behov, återigen
på ett förankrat sätt. Därmed följs förändringsförloppet upp kontinuerligt för att undvika en
förstelning av målet.
3: Här är det viktigt att medlet eller metoden inte blir självändamål. När redskapen inte
fungerar som det var tänkt måste det vara lätt att kunna släppa taget om dem.
4: Spontana uppfinningar som en planerad förändring ger upphov till ska kunna uppfattas och
tas upp samt permanentas om de är till organisationens fördel.
5: Enligt det sista steget har förändringen inget tydligt slut. Om möjligheterna till förändring
hålls öppna kan det gagna organisationen genom spontana och slumpmässiga förbättringar.
(Czarniawska, 2005: s 109-110)

23

4.1.4 Den narrativa kunskapsformen
I den narrativa kunskapsformen intresserar vi oss för att skapa texter, eller berättelser för att
försöka finna en inre logik och förklaringar för det som sker. Metoden utgår från att
kronologiskt organisera empiriska erfarenheter och sätta ihop specifika händelser till en
meningsfull helhet. Erfarenheterna ordnas enligt kausalitetsprincipen, orsak och verkan.
Genom att kopplingen dem emellan lämnas öppen kan händelserna prövas på nytt och
utmynna i alternativa berättelser. Styrkan med metoden är att gapet mellan teori och praktik
kan överbryggas. Det här är av stor relevans då teori enligt perspektivet inte kan testas i
praktiken. Resonemanget utgår från att teori tillhör språkdomänen och kan därför inte vara
empirins spegelbild. Istället omvandlar praktiker teorier till handlingsplaner med hjälp av
individuella tolkningar och översättningar. Vi kan få större förståelse för ett fenomen om vi
låter teori och praktik vara 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 utgör ett försök till det. Orden i en text används av
författaren som symboler för att ange beskrivning åt något. På grund av den polyfoni,
flerstämmighet, som råder ses tolkningen av texten som en öppen process. Det här medför
alltså att världen inte kan framställas med hjälp av en berättelse. Berättelser kan däremot
hjälpa läsaren att få större förståelse om fenomen utan att göra anspråk på sanningen.
(Czarniawska, 1999)
Essensen av det narrativa perspektivet hjälper oss att komma fram till alternativa berättelser
där vi kan säga att ”så här skulle det kunna vara”. Texter ger oss en möjlighet att artikulera
sådant som vi enbart kan symbolisera. Här väljer vi inte att uttrycka oss med termer om sant
och falskt eller bra och dåligt. Vi väljer istället att betrakta oss själva som oförmögna att göra
sådana bedömningar. Vi vet ju nödvändigtvis inte vad som är bra eller dåligt. En beskrivning
av en organisation som bra kan ju tolkas på många olika sätt. Hur är den bra? För vem?
Varför är den bra? En organisations karaktär kan istället fångas med orden stark eller svag.
Organisationen kan ju vara stark men behöver nödvändigtvis inte vara bra. (*Westerlund,
2009) 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 4.3 Hernadis Hermeneutiska triad, (modifierad)
Föreläsningspowerpoint (*Makhloufi, 2008)
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Varje organisation har sin unika berättelse. Berättelser är av relevans för att få en förståelse
för varför organisationen ser ut som den gör. Förmågan att se organisationen genom ett
narrativt perspektiv kan vara av stor vikt då vi tvingas ta hänsyn till organisationens historia.
Den historiska aspekten är viktig då vi åtar oss uppgiften att fortsätta formulera en spännande
stark story för organisationen. Då vi ärver den värld som vi befinner oss i, är det viktigt att
förstå hur den fungerar. Om vi inte vet hur världen fungerar så kan vi inte heller bryta med
den. När vi formulerar framtiden är det viktigt att vi klarar av att säga något själva och
uppfinna den värld som vi träder in i. Om vi förlitar oss på referenser, exempelvis i form av
teorier, blir vi på sätt och vis fria från ansvar. Som ledare ska man klara av att utsätta sig för
sig själv och ta det ansvar som krävs genom att vara benägen att tala annorlunda.
(*Westerlund, 2010)
4.1.5 Det ironiska perspektivet
Alla människor har en viss mängd ord som de använder sig av för att försvara sina liv,
handlingar och försanthållanden. De är ord som gynnar våra vänner och piskar våra fiender,
utformar våra högsta förhoppningar, djupaste tvivel och våra långtgående projekt. De är ord
som hjälper oss att formulera våra livshistorier. Orden benämns som människans ”yttersta
vokabulär”, vilket är det längsta en individ kan gå i sitt språkliga bruk. Om värdet av dessa
ord ifrågasätts finns inget annat att tillgå för dess brukare än cirkelresonemang, efter det
tillgripandet av våld eller ohjälplig passivitet. (Rorty, 1997)
Rorty (1997) definierar en ironiker som en person som hyser långtgående och bestående tvivel
om den yttersta vokabulär då de texter denne tagit intryck från även de har formats med hjälp
av yttersta vokabulärer. En ironiker har därför svårt att ta sig själv på allvar då han är
medveten om att de ord som används är underkastade förändring. Denne hyser tvivel om
yttersta vokabulärer, inte för att de är fel, utan för att de bara är ett sätt att uttrycka något.
Därför tror inte ironikern att han med hjälp av sin yttersta vokabulär kan utrycka sin situation
på ett sätt som står verkligheten närmare än vad någon annan kan göra. Ironikerns historicism
och nominalism1 tillåter honom inte att tro att hans verk upprättar en relation till ett sant
väsen, utan låter endast honom upprätta en relation till det förflutna. Därför måste ironisk
teori vara narrativ. (Rorty, 1997)
En ironiker intresserar sig för ombeskrivningar istället för användandet av yttersta
vokabulärer. Genom att ombeskriva kan allting framställas som bra eller dåligt. Istället för att
argumentera mot den vokabulär han önskar ersätta bör han istället ha förmågan att tala väl om
sin sak för att göra den mer tilltalande. Perspektivet ger oss förståelse för att vokabulärer kan
spelas ut mot varandra. Genom att komma till insikt om hur vi talar kan vi komma till stånd
om förändring genom att byta samtalsämne och språkspel. ”Hur vi talar” kan bytas ut mot ”så
här skulle vi vilja tala”. Som ironiker kan vi få yttersta vokabulärer att falla i glömska. En
konflikt kan exempelvis göras ointressant genom att byta samtalsämne. (Rorty, 1997)

1

Allt vi talar om är benämningar på de individuella tingen. Det vi talar om uppkommer
genom att vi sätter ord på det. Vi skapar genom att benämna.
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Ironikern lever i en värld där ingenting kan tjäna som kritik av den yttersta vokabulär, utom
en annan sådan vokabulär. Således gäller även att den förra ombeskrivningen endast kan
kritiseras genom att den i sin tur ombeskrivs. Ironikern är inte ute efter att jämföra med ett
original, istället intresserar han sig för att se på bilderna eller beskrivningarna var för sig.
Exempelvis bedöms böcker inte efter dess ”litterära förtjänster” utan, placeras istället in i
kontexten av andra böcker. På så vis revideras uppfattningarna om det gamla och det nya och
kan i sin tur påverka det yttersta vokabuläret. (Rorty, 1997)
Ironikerns synsätt ställs i paritet till metafysikerns. Den senare rör sig med en terminologi som
hävdar att dennes yttersta vokabulär har ett sant väsen. Därigenom är han knuten till det sunda
förnuftet och ifrågasätter således inte de plattityder som innefattar användandet av en given
yttersta vokabulär. Det sunda förnuftet är enligt Rorty (1997) ironins motsats. Metafysikern
intresserar sig, till skillnad från ironikern, för vad som är sant och ser inte språkbruket som
avgörande. Därför analyserar han gamla beskrivningar med andra gamla beskrivningar.
Ombeskrivning ska dock inte betraktas som ett kännetecken för enbart ironikern då metoden
ses som ett släktdrag hos intellektuella. (Rorty, 1997)
Metafysikern ombeskriver således också, men då istället för i fantasins namn, i förnuftets.
Denne hävdar att det finns ett samband mellan ombeskrivning och makt, där rätt
ombeskrivning kan erbjuda oss frihet. Ironikern kan inte erbjuda en liknande försäkran då
dennes ombeskrivning till skillnad från metafysikerns inte kan påstås vara ”i bättre
korrespondens med verkligheten”. (Rorty, 1997: s108)
Metafysikern utgår från en rationell strategi som syftar till att uppsöka relationen mellan
logiska argument i sina jämföranden av satser. Istället för att jämföra vokabulärer görs ett
försök att upplösa uppenbara motsägelser mellan två intuitivt rimliga satser för att komma
närmare en exakt avbildning av verkligheten. För ironikern är det som metafysikern kallar för
”intuitioner” egentligen ”plattityder”. Skillnaden mellan de bådas förhållningssätt i avseendet
är att den förre anser sig ha genomgått en attitydförändring då gamla plattityder överges till
skillnad från metafysikerns syn om att ha upptäckt ett faktum. Ironikerns sätt att se på logiska
argument är att de är användbara för utläggning och förklaring men att syftet med dem är att
ändra på människors bruk utan att medge att de har gjort det. (Rorty, 1997)
Ironikerns argumentationsteknik utgår från dialektiken i den meningen att hans
övertalningsenhet är en vokabulär istället för en sats. Sådana satser som baseras på logiska
resonemang underordnas dialektiken i ett ironiskt perspektiv. Rorty (1997) definierar
dialektik som ”försöket att spela ut vokabulärer mot varandra i stället för att dra slutledningar
från en sats till en annan”. Den dialektiska metoden ses som en litterär färdighet som med
mjuka men snabba övergångar från en terminologi till en annan klarar av att skapa
överraskande gestaltskiftningar. Då metoden inte ses som en argumentationsprocedur kan
argumentationen undvikas genom att ständigt byta vokabulär och därmed ämne.
Föreställningen om att komma åt sanningen kan överges till förmån för att belysa tingen i ny
dager. Exempelvis framförs kritik av föregångare med att hävda att deras antaganden snarare
var föråldrade än att de skulle vara falska. (Rorty, 1997)
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Metoden att spela ut gestalter eller texter mot varandra benämns i avseendet som
”litteraturkritik”, vilket av Rorty bedöms vara ett mer tidsenligt ord för dialektik.
Litteraturkritikers texter läses av ironikern som moraliska rådgivare då de anses ha ett
ovanligt brett spektrum av bekantskaper. De anses inte vara lämpliga som moraliska rådgivare
på grund av att de har en särskild tillgång till den moraliska sanningen, utan helt enkelt för att
de har sett sig omkring i världen. Litteraturkritiker har ett bättre utgångsläge att inte fångas i
en enskild boks vokabulär då de har läst fler böcker. (Rorty, 1997)
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4.2 Del 2
4.2.1 Fokus på miljön
Vi har med tiden kommit till insikt om att miljöpåverkan och dess effekter inte enbart förläggs
till industriproduktionen. Hänsyn måste nu även tas till att konsumtion och distributionen av
produkter kan påverka miljön negativt. Ett kretsloppssamhälle med ekologisk balans
förespråkas och innebär att produkter återvinns och på nytt blir råvaror för tillverkning.
Miljöarbetet i organisationer har satt igång en kunskaps- och inlärningsprocess genom
implementeringen av ledningsinstrument såsom miljörevision, miljöledningssystem och
livscykelanalys. Idag anses det vara praxis för företag som vill hålla en god miljöprofil att
höja ribban över den nivå som lagstiftning och myndigheter kräver. Det här är i synnerhet
viktigt om företagets kunder arbetar med miljöledningssystem, då deras krav på
miljömedvetenhet i alla led ökar. För att hantera den problematiken som miljöarbetet leder till
kommer det även att krävas logistiska innovationer. (Samuelsson, red, 2004)
För företagen innebär arbetet med miljöledningssystem att de i större utsträckning, av både
miljö- och ekonomiska skäl, måste börja sätta upp egna mål för miljöarbetet. Ett
miljöstrategiskt tänkande är även viktigt av konkurrensskäl. Det räcker alltså inte att arbeta
med miljöfrågan genom att reaktivt uppfylla de externa mål och krav som ställs på
organisationen.
En ökad trovärdighet och miljöprofilering förutsätter även att
marknadskommunikationen fungerar. Enligt Plogner (2004) är informationen om de faktiska
försäljningsframgångarna på ”miljö” relativt begränsade. Författaren hävdar dock att miljön
kanske främst bör uppfattas som ett tröskelvärde som måste passeras för att överhuvudtaget få
vara med och konkurrera på marknaden. (Samuelsson, red, 2004)
Företagen måste tåla de verksamhetsbegränsningar som miljöarbetet och dess krav ger
upphov till. Dylick (1995) påtalar svårigheterna med att ”gifta ihop” det ekonomiska
perspektivet med det ekologiska. I lagstiftarens mening måste ”giftermålet” komma till stånd
med målet att uppnå det ekologiskt uthålliga samhället. Enligt miljöbalken ska ”nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. (Samuelsson, red,
2004)
En långsiktig kommersiell och miljömässig företagsstrategi handlar generellt om en förståelse
för kundens behov och miljöpreferenser, förutsägbarhet angående miljö- och politiska risker
samt flexibilitet i produktionsapparaten. Tillämpningen av standarder såsom de i ISO 14000och ISO 9000 serien ger det enskilda företaget PR-mässiga fördelar. Värdering av syfte och
nytta av sådana system skall därför inte underskattas. Det är viktigt att miljöstyrningen inte
enbart sker på högsta nivå i företaget. I utvecklingsarbetet måste det därför även reflekteras
kring hur den kan kommuniceras ut i alla led. (Samuelsson, red, 2004)
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Det praktiska arbetet kring miljöledningssystemens och standardernas utveckling har varit
föremål för mycket diskussioner. Enligt Plogner (2004) finns det knappast några riktigt bra
och innovativa modeller att utgå ifrån. De som finns att tillgå är oftast en vidareutveckling av
ett naturvetenskapligt- eller tekniskt modellarbete och har brister i avseendet att kunna ta
hänsyn till människans begränsade rationella beslutsprocess. Miljö handlar i hög grad om
makt värderingar och känslor, därför är det viktigt att miljötänkandet får fäste i
företagskulturen. Vidare kan det konstateras att arbetet med miljöledningssystem kan resultera
i att en viktig inlärningsprocess startas hos många företag. I miljöarbetet är ledningens
engagemang ytterst viktigt då det är dem som skall formulera en väl avvägd strategi och
handlingsplan. I avseendet blir delegering ett viktigt redskap i arbetet med att organisera
miljöarbetet på daglig basis. (Samuelsson, red, 2004)
4.2.1 ISO 14001 – en introduktion till miljöledningssystemet
International Organisation for Standardization eller ISO, som är den bekanta benämningen på
den världsomspännande sammanslutningen av nationella organ består i dagsläget av 159
medlemsländer. Namnet härstammar ur grekiskans isos och betyder lika. I affärssammanhang
bidrar internationella standarder till att leverantörer kan erbjuda produkter och tjänster som
accepteras och kan konkurrera på marknader runt om i världen. Internationella standarder ger
kunder en garanti för att den erhållna produkten eller tjänsten uppfyller uppsatta kvalitets- och
säkerhetskrav. (Iso.org)
Enligt Brorson och Almgren (2006) ger implementerande av ett miljöledningssystem positiva
effekter i organisationer. De menar att investeringar som görs i systemet inom relativt kort tid
kan räknas hem till följd av effektiviseringar och minskade kostnader. Positiva erfarenheter
som brukar framhållas är bland andra att en struktur för ordning och reda skapas, resursslöseri
upptäcks av både chefer och personal samt att det blir lättare att ro nya affärer i hamn.
Miljöledningssystemet gör organisationen även mer medveten om miljölagstiftning och kan
således även lättare bemöta krav som ställs från myndigheter och kunder. (Brorson &
Almgren, 2006)
Med ISO 14001 som mall kan ett miljöledningssystem utformas med de nödvändiga
komponenter som behövs för att skapa ett effektivt miljöarbete i företaget. De krav som ställs
på systemet är dock inte absoluta utan, är av sådan karaktär att de objektivt kan revideras.
Avsikten med en sådan utformning är att standarden skall kunna ta hänsyn till organisationer
med olika förutsättningar och miljöbelastningar. Ambitionsnivån avseende miljöprestanda
avgörs av det enskilda företaget och innebär följaktligen att miljöarbetet mellan två företag
med likartad verksamhet kan skilja sig åt. På så vis ges företagen möjligheten till att vara
flexibla, dock bör tilläggas att det på så vis innebär ett enskilt ansvarstagande avseende
förtroendegivande miljöinsatser. (Brorson & Almgren, 2006)
Förmågan att på ett professionellt sätt kommunicera sitt aktiva miljöarbete har idag till följd
av det ökade intresset hos kunder och övriga intressenter blivit en viktig aspekt att ta hänsyn
till i affärsverksamheter. Ledningen bör därför vara skicklig på att kommunicera miljöarbetet
internt för att införa en medvetenhet om vilken påverkan verksamheten har på miljön och hur
den kan reduceras. På så vis kan miljöledningssystemet fungera som ett verktyg för de
organisationer som vill bedriva ett strukturerat och effektivt miljöarbete. I många
organisationer ses arbetet med sådana frågor som ett naturligt och nödvändigt inslag i den
dagliga verksamheten. (sis.se)
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I enlighet med standardens riktlinjer är det viktigt att klargöra kommunikationsvägarna i
organisationen. Organisationen bör därför upprätta, införa och underhålla rutiner för
hanterandet av den interna kommunikationen i alla led, samt skapa en plattform som
underlättar i arbetet med att bemöta externa intressenters synpunkter. I de fall beslut tas om att
kommunicera de betydande miljöaspekterna externt bör ett gediget tillvägagångssätt upprättas
och införas. Nämnvärt är att ISO 14001 inte ställer krav på att miljöledningssystemet
kommuniceras till utomstående. Kravet i sammanhanget är dock att företaget tar ställning i
kommunikationsfrågan och att beslutet dokumenteras. Undantag som finns avseende den
externa miljökommunikationen är emellertid att utomstående skall kunna få tillgång till
miljöpolicyn. Men även att externa intressenter som skulle kunna oroas eller påverkas av
incidenter eller olyckor kan hållas underrättade. (Brorson & Almgren, 2006)
Grunden för ISO 14001 utgörs av PDCA modellen som ”är en metodik som passar utmärkt
för miljöfrågor”. Förkortningen står för Plan, Do, Check och Act. Den svenska
översättningen blir planera, genomföra, följa upp samt förbättra. I planeringsfasen identifieras
de viktigaste miljöfrågorna i verksamheten samt upprättas mål och handlingsplaner vilka
lägger grunden för att förverkliga organisationens miljöpolicy. Den inledande fasen handlar i
korthet om identifiering av de viktigaste miljöaspekterna genom en mätning av sådant som är
betydande ur miljösynpunkt. Mätningarna utgör en grund för det fortsatta förbättringsarbetet.
Nästa steg i modellen är genomförandefasen som präglas av att översätta miljöpolicyn till
praktisk handling. Här organiseras miljöarbetet genom att personal och chefer utbildas,
kommunikationskanaler skapas samt att instruktioner tas fram och rutiner införs. I
miljöarbetet är säkerställandet av kompetens hos personalen en viktig fråga, i synnerhet för
dem som arbetar med uppgifter som direkt kan påverka miljön.(Brorson & Almgren, 2006:s7)
Metodens tredje steg innebär att följa upp arbetet genom övervakning, mätning samt
redovisning av miljöarbetets resultat. Viktiga delar i arbetet är intern och extern miljörevision.
För att miljöarbetet ska gå att utvärdera måste bakgrundsinformation samlas in med hjälp av
mätningar och kontroller. Utan dem kan inte de ständiga förbättringarna påvisas. Uppföljning
är även ett sätt för ledningen att verifiera att arbetet med ISO 14001 fungerar som de tänkt sig.
Modellens sista steg behandlar hur ledningen kontinuerligt bör utvärdera
miljöledningssystemets funktion och vad det faktiskt åstadkommer. Resultatet av
utvärderingen ligger till grund för bland annat möjligheten till förbättringar och ändringar i
systemet om så behövs. (Brorson & Almgren, 2006)
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4.2.3 Miljö 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 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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5. Vår tidigare forskning
5.1 Miljöinriktat Management
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. Det anser vi vara nödvändigt för att
organisationerna ska ha möjlighet att överleva på längre sikt. (*Alaraj & Hård, 2009)
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
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. (*Makhloufi, 2009) I dagsläget har miljö- och klimatfrågan på ett
liknande sätt 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. (*Alaraj & Hård, 2009)
För att en hantering av miljöfrågan ska vara möjlig är det viktigt att våga släppa de gamla
ideologierna. 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. (*Alaraj & Hård, 2009)
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. (Morgan, 1999) Vi menar att evolutionen även gör sig gällande för organisationerna, dock
ur ett snabbare perspektiv. (*Alaraj & Hård, 2009)
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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. (*Alaraj & Hård, 2009)
Problematiken som dagens organisationer ställts inför är alltför komplex för att kunna
förklaras i enkla termer. För att få klarhet i vad den kan innebära vill vi beskriva den utifrån
två övergripande faser. Vi har valt att belysa 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. (*Alaraj & Hård, 2009)
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 fängelse2 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 respondenter3 efterfrågar ekonomiska
incitament. Den ekonomiska problematiken som miljöparadigmet medfört är påtaglig då
kostnaderna för utvecklingen och anpassningen inledningsvis är relativt stora. (*Alaraj &
Hård, 2009)

2

Morgan (1999) tar upp metaforen om Psykiskt fängelse innebärande att människor fjättras
av sina egna tankar och idéer vilket på så vis fångar dem i sina egna nät.
3
Våra respondenter från undersökningen angående Miljöinriktat management – ett paradigm
på frammarsch, Alaraj & Hård 2009.
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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 5.1: Miljöinriktat management skapas av miljömetaforen
Egenutvecklad (Alaraj & Hård, 2009)
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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.
(*Alaraj & Hård, 2009)
En viktig aspekt som behöver behandlas är miljöperspektivets position i den nya
organisationsstrukturen. För att miljöfrågan ska ta sin rättmätiga plats och respekteras 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. (*Alaraj &
Hård, 2009)
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7. Bearbetning av insamlat material enligt den narrativa
kunskapsformen
Nedan följer en sammanställning av de kvalitativa intervjuer som gjorts hos Stenungsbaden
Yacht Club. Kapitlet avslutas med en sammanställning av spontanintervjuer som vi även gjort
för att få en mer övergripande bild av medarbetarnas inställning till miljöarbetet. 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.

7.1 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)
7.1.1 Intervju 1
Respondenten är medveten om att ISO14001 är en miljöstandard som SYC har
implementerat. Den största förändringen som denne upplevt är ombyggnationen av
lastbryggan. En förändring av rutinerna kring avfallshantering och energibesparing har varit
den största konsekvensen av miljöarbetet. Anledningen till det nya arbetssättet ligger till
grund från beslutet som Choice Hotels har tagit avseende att ISO-certifiera alla hotell i
kedjan. Inledningsvis kommunicerades informationen genom ett stormöte sex månader innan
de fysiska förändringarna tog vid. Utbildningen skedde i form av uppföljningsmöten,
informationsfilmer och information på anslagstavlan. Vidare tillsattes miljöcoacherna inom
respektive avdelning fortlöpande. Personalen får även nu ta hänsyn till ”VAKET”, vatten,
avfall, kemikalier, energi och transporter i sitt dagliga arbete.
Respondenten har ett intresse för miljöfrågor vilket gör miljöarbetet på SYC mer intressant.
Dock finns gränser för hur delaktig man kan vara beroende på arbetsuppgifter. Allt
miljöarbete är ju inte relevant för det dagliga arbetet. En medvetenhet om helheten och ett
aktivt förhållningssätt till miljöarbetet inom respektive område anser respondenten vara
centralt för att lyckas med uppgiften, ”många bäckar små”. Respondenten anser sig ha relativt
mycket kunskap om miljöarbetet. Sökandet av information om SYC:s miljösatsning sker
initialt genom att fråga den person som har det övergripande ansvaret för arbetet. Om ärendet
är av akut karaktär kan intervjupersonen alltid vända sig till miljöcoacherna som i så många
andra fall kan vara behjälpliga. Dock väljer respondenten i det här läget i första hand att vända
sig till yttersta ansvarig, då det oftast innebär kortare kommunikationsväg och raka svar.
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Den individuella kunskapen om miljöarbetet används i den uträckning som arbetsuppgiften
kräver, då olika områden på SYC är olika miljökunskapsintensiva. Konferensavdelningen är
ett exempel på arbetsområde som kommer i kontakt med ISO14001 då de får förfrågningar
från andra företag. Där är det viktigt att personalen kan tillmötesgå med rätt information.
Personalen har fått möjlighet att ta till sig det nya arbetssättet genom obligatoriska
”stormöten”, ett specifikt utbildningsmöte som hölls i inledningsfasen samt
uppföljningsmöten. Respondenten är dock osäker på hur stor del av personalen på SYC som
är mottagliga för informationen som förmedlas. Denne anser inte att alla behöver
vidareutbildas inom området då det dagliga arbetet påverkas i varierande omfattning beroende
på tjänst.
Rent generellt upplevs en större miljömedvetenhet på SYC då papper inte längre skrivs ut i
onödan. Ändrade rutiner för avfallshantering flaggar även det för att en förändring har
kommit till stånd. Vidare resoneras det under intervjun kring att miljöarbetet innebär ständig
förbättring. Förändringsprojektet för hela Choice Hotels benämns Penguin och inkluderar en
nätbaserad plattform att tillgå för personal. Intervjupersonen vet egentligen inte mer om
Penguin än att den fungerar som ramverk för projektet och har inte heller tagit del av
informationen som finns att tillgå på hemsidan.
Miljöarbetet flyter på över förväntan anser respondenten då denne inte hört att medarbetarna
ställt sig emot förändringsarbetet i sig. Däremot upplevs att olika grupperingar /avdelningar är
måna om sina territorier och att klagomål framförts för bristande respekt i avseendet, återigen
nämns lastbryggan som ett problemområde. Under intervjun framgår även att en viss resistans
kan upplevas i miljöarbetet hos en del av medarbetarna då de är rädda för att ta initiativ. Den
bakomliggande orsaken tros vara en känsla av att arbetsbelastningen ökar och att de redan på
många håll har för mycket att göra.
Då ledningen ständigt vill tillföra ”nya småsaker” blir resultatet att arbetsbelastningen
automatiskt ökar. Exempel på en sådan uppgift som medarbetare inte har tid med är
avvikelserapportering. Den generella uppfattningen om avvikelserapportering upplever
respondenten som bristfällig då sådana inte görs. I inledningsfasen till de nya rutinerna
avseende ISO14001 talades det om dess betydelse, men har nu alltså hamnat i skymundan.
Kunskapen om hur avvikelserapportering görs är överlag dålig på SYC. Respondenten tror
dock att det är viktigt att avvikelserapporter görs då de blir en grund till förbättring. Problemet
är enligt intervjupersonen att ingen tar tag i det. Ett bevis för det är enligt individen att då det
talas om miljön så klagas det ofta på att det är någon som inte har gjort det den borde. Dock
skrivs det sällan en avvikelserapport.
Respondenten resonerar kring gammal och ny kunskap. Då det enligt denne hela tiden
tillkommer nya saker som ska göras är det lätt att personalen glömmer någon rutin som
infördes i början av förändringsarbetet. Därav tror intervjupersonen att det är viktigt med en
kontinuerlig uppföljning och att ledningen ”flaggar” för ny kunskap och nya rutiner som ska
börja gälla.
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7.1.2 Intervju 2
Respondenten känner inte till IS0 14001. Då miljöfrågan kommer på tal berättar denne att
beslutet om att miljöanpassa verksamheten mottogs med mycket positiv inställning hos de
anställda. Innan förändringsarbetet påbörjades informerades de berörda via olika sorters
möten och informationsvideo. Miljöarbetet har inneburit merjobb för personalen, i synnerhet
vad gäller sortering av avfallet på anläggningen. Trots hög arbetsbelastning skall det inte vara
några problem att klara av den något ökade arbetsbördan. Respondenten menar att situationen
går att lösa med nya arbetsrutiner, dock bör förutsättningarna finnas som stöder det hela. Det
framgår tydligt i intervjun att respondenten talar om praktiska problem som uppstått till följd
av implementeringen av ISO14001 som denne anser finns i hela verksamheten. Exempel som
tas upp är sorteringen på lastbryggan som inte sköts. Framförallt är det jobbigt att möta det
”kaos” som helgpersonalen lämnat efter sig. Anledningen till att det är så tror
intervjupersonen är brist på information och att de inte lyckats komma in i det nya
arbetssättet.
Intervjupersonen anser att informationen som förmedlats via möten har varit bra och nämner
att det främst är sopsorteringsfrågan som tas upp. En viktig förutsättning som respondenten
trycker på för att lyckas i miljöarbetet är att alla bör få samma information. Att det slarvas
med sopsorteringen kan många gånger även bero på att anläggningens gäster slarvar. En
anledning tros vara brist på information i det ledet. Dock är det kanske inte så konstigt då
kommunikationen om miljöarbetet inte riktigt når ut till dem.
Ett problem som upplevs på anläggningen är nonchalans och oengagemang hos vissa av
medarbetarna. Dessa beskrivs som lata och slarviga och ovilliga att ändra på sig för att arbeta
i enlighet med de nya rutinerna. Överlag fungerar arbetet tillfredsställande, men motståndet
som den ovannämnda grupp medarbetare utgör gör arbetet jobbigare för dem som faktiskt
sköter sig. Respondenten tror att gruppen inte bättrar sig förrän de tvingas förstå allvaret i
situationen. Idag kan de ta miljöarbetet med lätthet och arbetar således enligt gamla rutiner.
Intervjupersonen är villig att hjälpa sina medarbetare och påpekar att ytterligare utbildning
skulle vara positivt för att kunna underlätta i kommunikationen gällande miljöarbetet. Att
kunna föra en dialog med både sina arbetskamrater och ledningen är viktigt för att komma
tillrätta med de problem som finns idag. Ömsesidig respekt och förståelse är en utgångspunkt
för att miljöarbetet skall lyckas. En viktig aspekt som påtalas är att förbättringsförslag måste
uppmuntras och tas på allvar. Respondenten ser helst att kommunikationen i verksamheten
sker via personlig kontakt, exempelvis vid möten där det uppmuntras till att föra en dialog.
Informationen som finns att tillgå i personalmatsalen, intranätet och plattformen Penguin
innebär att svar på frågor med lätthet kan fås. Men det är inte däri som problemet ligger.
Kommunikationen når inte ut till följd av att engagemang och viljan att fråga inte finns hos
personalen. Respondenten menar att det är viktigt att arbeta för att förebygga problem snarare
än att kontinuerligt behöva rätta till dem.
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7.1.3 Intervju 3
Respondenten ställde sig mycket positiv till arbetet med ISO14001 och beslutet om att
Svanenmärka verksamheten. Miljöarbetet har inneburit att många arbetsmoment förändrats
till ett mer medvetet utförande. Den mest positiva aspekten med certifieringen är just att en
ständig förbättring måste ske samt att tydliga mål sätts upp som alla kan ta del av. De tydliga
målen som skall uppfyllas är viktiga i arbetet då det är väldigt lätt att säga att vi måste ta
hänsyn till och rädda miljön utan att något händer. På SYC arbetas det alltmer med
miljöfrågan, arbetsrutinerna utvecklas och förändras för att tillmötesgå de krav som ställs.
Respondenten vill mer än gärna hjälpa andra medarbetare med att anpassa sig till det nya
arbetssättet då denne alltid varit mycket engagerad i miljöfrågor.
För SYC innebär certifieringen att höga krav ställs på både den egna verksamheten och
leverantörer. Under intervjun framhålls att ett mycket viktigt steg i miljöarbetet är att förändra
grundattityden till miljöfrågan. Det måste bli en självklarhet för alla berörda att säkerställa
kvaliteten i miljöarbetet. Respondenten upplever att nonchalans finns på olika håll bland
medarbetarna. Att det har varit brist på information är knappast troligt då Angelika varit
otroligt duktig på att informera via möten, mail och personlig kontakt. Information finns även
att tillgå på intranätet som personalen har tillgång till. Problematiken som SYC ställs inför är
snarare ett bristande intresse i att förändra beteenden.
En viktig del i att arbeta i enlighet med ISO14001 är att grundförutsättningar finns.
Respondenten anser att så är fallet men att vissa saker självklart skulle kunna förbättras för att
påverka medarbetarna att ta egna initiativ. På mötena som respondenten anser vara ett viktig
forum för miljöarbetet är det vanligen samma personer som dyker upp och visar intresse. En
bedömning görs om att ungefär en tredjedel av berörd personal inte deltar. Förhållningssättet
och intresset till vidareutbildningen tros även vara varierande. En del har positiv inställning
till att lära mer medan andra tycker att det är tillräckligt som det är nu. Överlag upplever
respondenten att miljösatsningen tagits emot mycket positivt men att systemet möter motstånd
från en mindre men betydande grupp människor.
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7.1.4 Intervju 4
Intervjupersonen är mycket positivt inställd till miljöarbetet på SYC och menar att det är
viktigt att hänga med i utvecklingen. Arbetet med ISO14001 är positivt för organisationen då
det tidigare förekom resursslöseri i relativt stora mängder. Miljöarbetet ger personalen på
anläggningen en tankeställare och manar till ett sundare förhållningssätt till vår gemensamma
miljö. Respondenten anser dock att de inte kommit in i arbetet med ISO14001 fullt ut än och
menar att det fortfarande finns mycket brister i hanteringen av sopstationen på lastbryggan.
Denne förknippar ISO 14001 och miljöarbetet med VAKET, alltså att verksamheten måste
styra förbrukningen av vatten, avfall, kemikalier, energi samt transporter.
I inledningsfasen av miljöarbetet förmedlades ”väldigt bra information” genom många olika
möten. Bland annat fick personalen se en film om varför miljön är viktig. Respondenten
upplever att mer behöver göras för att få med alla i båten. Överlag finns en känsla av att de
går åt rätt håll då avvikelser inte längre påträffas i lika stor omfattning. Vid eventuella
avvikelser skrivs vanligtvis inga avvikelserapporter av medarbetarna. I det avseende behöver
en ändring ske, då avvikelserapporter faktiskt talar om att saker och ting inte fungerar som de
ska.
Vid behov av information om miljöarbetet och rutiner vänder sig respondenten till tavlan i
personalmatsalen, hotellchefen eller miljökoordinatorn. I de fall ingen av dem är anträffbar
kan man höra sig för med miljöcoachgruppen. Respondenten anser sig ha fått tillräckligt med
information för att klara av ett aktivt miljöarbete. Ytterligare information bör enligt denne inte
enbart förmedlas via mail och datorer då det finns personal som aldrig använder dessa system,
varken i arbetet eller till vardags. Respondenten nämner att det talades om Penguin i
inledningsfasen men att uttrycket aldrig längre påträffas.
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7.1.5 Intervju 5
Respondenten börjar med att föra en diskussion kring ”VAKET” då frågan om ISO 14001
kommer på tal och förklarar att ”VAKET” står för vatten, avfall, kemikalier, energi, och
transporter. Tanken bakom det är att de som jobbar på SYC ska sträva efter ständig
förbättring inom de områden som akronymen står för. Vidare beskrivs problematiken kring
”problemen som ingen äger”. Respondenten nämner lastkajen som ett exempel och förtydligar
att ingen har ansvaret att hantera den problematik som kan förekomma där. Med problem
menas bristande rutiner och respekt för avfallssorteringen. Ingen vill ju behöva städa upp efter
de som slarvar och stökar. Respondenten tror att 10/10 av ordinarie personal känner till vad
”VAKET” står för, till skillnad från extrapersonal där förhållandet tros vara 4/10. Kunskapen
skulle givetvis kunna bli mycket bättre. Dock tror respondenten inte att det finns tid i
dagsläget utöver det vardagliga arbetet att hinna med och utbilda extrapersonalen.
Intervjupersonen nämner förbättringar som görs på anläggningen som ett led i miljöarbetet
såsom att byta ut duschmunstycken och att glödlampor ersätts med lågenergilampor.
Hanteringen av kemikalier ses även över för att reducera och avveckla sådana som bedöms
som mindre miljövänliga. Det pågår en ständig kamp mellan miljö och ekonomi samtidigt
som miljöarbetet inte ska störa den dagliga driften i verksamheten. Respondenten hävdar att
det alltid finns mer att göra men är medveten om att mer ekonomiska resurser då behöver
tillföras. SYC borde enligt respondenten bli bättre på att samordna transporter för att minska
utsläppen. Bättre samordnade rutiner bör införas för att undvika att beställningar av för små
volymer görs. Det borde finnas en ansvarig dit personalen lämnar sina beställningar som i sin
tur sammanställer listorna och därefter beställer.
Förändringen överlag har trots allt gått bra. Stora förändringar måste få ta lite tid då alla
anställda lär sig efter hand som tiden går. Intervjupersonen tror att många som arbetar på
anläggningen är miljömedvetna och att miljöarbetet går sakta men säkert framåt. Denne anser
även att det är en nödvändighet att SYC strävar mot ständig förbättring. Krav borde införas på
att miljöcoacherna träffas två till tre gånger i veckan och pratar om hur arbetet går och vad de
kan förbättra samt att de kan föra en aktiv dialog med personalen om miljöfrågan. Det är även
viktigt enligt respondenten att de beslut som tas på högre nivå i organisationen kommuniceras
så att de når alla individer genom användandet av olika kanaler. Alla individer tar ju inte till
sig information på samma sätt.
Om respondenten skulle stöta på ett problem som denne inte vet hur han eller hon ska hantera
vänder sig personen i fråga i första hand till hotellchefen. Det beror på att respondenten inte
anser att de som han eller hon arbetar med talar så mycket miljö i det vardagliga arbetet att de
kan ha svaret. Om hotellchefen är frånvarande vet intervjupersonen inte riktigt vem denne ska
fråga, men anser att det borde finnas en ställföreträdare utsedd ifall situationen skulle uppstå.
När det kommer till att lära sig nya saker så tycker respondenten att det är intressant ”och att
den dagen vi slutar lära oss nya saker så kan vi lika gärna dö”. Det beror enligt individen på
att SYC och dess personal måste hänga med i utvecklingen med hjälp av utbildning då
miljöarbetet är en kontinuerlig förbättringsprocess. Intervjupersonen säger att organisationen
och dess medarbetare aldrig blir färdiga med utvecklingsarbetet och skulle de på något vis bli
färdiga med ISO 14001 så måste de byta system.
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7.1.6 Intervju 6
ISO 14001 är för respondenten ett främmande begrepp. Vid närmare diskussion framkommer
det att arbetet med ISO 14001 innebär att personalen måste hjälpas åt i större utsträckning.
Rent generellt uppfattas miljöarbetet som sopsortering. Överlag flyter miljöarbetet på SYC
relativt bra då de flesta nu hunnit anpassa sig till de nya rutinerna. För att underlätta
sorteringsarbetet
ytterligare borde
gästerna i
större utsträckning erbjudas
sorteringsmöjligheten. Initialt innebar miljösatsningen ett merjobb för personalen, men då fler
tar sitt ansvar och hjälps åt minskar arbetsbelastningen på den enskilde. I intervjun
framkommer även att extrapersonal brister i hanteringen av de nya rutinerna i större
utsträckning. Emellertid upplevs en större förståelse för miljöarbetet hos de heltidsanställda.
Respondenten understryker att språksvårigheter förekommer på vissa håll och därmed
försvårar kommunikationen angående nya rutiner och dess bakgrund. Informationen som
förmedlats i samband med införandet av de nya rutinerna har i huvudsak handlat om
källsortering och varför det är viktigt. Vid behov av ytterligare information om gällande eller
nya arbetsrutiner vänder sig respondenten i första hand till hotellchefen då denne ”vet saker
till 100%”. Ska ny information förmedlas så mottages den gärna via mail då datorer är ett
roligt arbetsredskap. Vidare efterfrågas mer utbildning, både inom det praktiska miljöarbetet
och bakgrunden till det. På så vis kan intervjupersonen förmedla kunskapen vidare till de som
behöver. Till exempel känner inte respondenten till den webbaserade plattformen Penguin och
vill gärna lära sig mer om den.
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7.1.7 Intervju 7
Respondenten känner initialt inte till ISO 14001 vid namn. Vid närmare eftertanke kommer
denne till insikt om att det kan ha med miljön att göra och att organisationen ska uppfylla
vissa krav för att bli certifierade. SYC har som mål att arbeta i enlighet med standarden för att
certifieringen ska förbli ett viktigt inslag i verksamheten. Personen i fråga berättar att denne
förstått att det pågår förändringar i organisationen då det anordnades en stor kickoff under
2009, samt att det under senare delen av året och våren 2010 hölls informationsmöten om
källsortering och Penguin.
Respondenten säger att denne inte tagit del av all information och utbildningsmöjligheter som
erbjudits på grund av att det är svårt att få ihop tiden i schemat. Denne önskar därför att det
avsätts mer arbetstid för att ge utrymme åt att läsa in utbildningsmaterialet. I sökandet av
information kan det många gånger vara svårt att veta vart man ska vända sig för att hitta svar
på frågor gällande miljöarbetet. Denne tycker även att det skulle behöva satsas mer på
information och utbildning för extrapersonal då de ofta har mycket frågor och känner sig
osäkra på vad som gäller. När man inte har en heltidsanställning eller kontinuerligt är på en
arbetsplats är det svårt att ta del av all ny information som kommer ut exempelvis när det
gäller förändringar och nya arbetssätt.
Generell information som all personal ska ta del av ska vara lättillgänglig och enkel att förstå.
Det är även viktigt att alla inom respektive arbetsområde får till sig just den information som
rör deras specifika område. Respondenten själv tycker sig ha fått tillräcklig information om
SYC:s miljösatsning för att klara av sitt eget dagliga arbete. Om ett problem skulle uppstå
som denne inte vet hur han eller hon ska hantera så finns alltid hotellchefen, Angelica att
tillgå för att få klara svar i vad som gäller.
Denne säger att det verkar som att de flesta av ordinarie personal har tagit till sig de nya
rutinerna men anser samtidigt att det slarvas lite ibland. Det största problemet ligger enligt
denne hos extrapersonalen vilket är förståeligt eftersom det är svårt att komma in i nya rutiner
när man sällan är på en arbetsplats. Dock påpekar respondenten att en del av extrapersonalen
visar en viss nonchalans mot de nya bestämmelserna. Exempelvis tyder stöket efter helgen på
att vissa i helgpersonalen antingen är slarviga eller okunniga och inte bryr sig om att ta reda
på vad som gäller.
Respondenten tycker att det är roligt, utvecklande och utmanande med ny kunskap, men
påtalar samtidigt att det klagas på vissa håll då det anses jobbigt att förändra gamla rutiner.
Det skulle exempelvis kunna åtgärdas genom att avsätta mer tid för att utbilda dem som ställer
sig mot förändringarna i syfte att få dem med på banan. Det skulle underlätta om man fick in
alla i samma tänk eftersom de nya snart kommer att vara lika självklart som det gamla.
En faktor som tros kunna spela in är att det kan finnas vissa språkbarriärer, vilket leder till att
de nya rutinerna inte flyter så bra som de skulle kunna göra. Det är av stor vikt att så många
som möjligt av cheferna på de olika avdelningarna deltar i gemensamma möten, samt att det
som behandlas då kommer upp på tavlan vid lunchrummet.
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7.1.8 Intervju 8
Enligt respondenten är ISO 14001 någon form av certifiering ”som siktar högt”. Praktiskt sett
innebär certifieringen inga större förändringar i organisationen förutom att företaget förändrat
rutinerna kring sorteringsarbetet. Överlag tänker folk kanske på att inte slösa med resurser i
onödan. Förändringsarbetet gav sig i uttryck genom ett stormöte där medarbetarna
informerades om de kommande förändringarna genom bland annat en video som hotellägaren
Petter Stordalen medverkade i. Information var givande men respondenten efterfrågar att mer
tid avsätts till e-learning i Choice Hotels utbildningsdatabas. Personen i fråga tror även att
övrig personal känner blandade känslor inför förändringen.
Respondenten uttrycker en osäkerhet i frågan om var denne ska söka information då det
uppstår problem som är svårhanterade. Problem som uppstår skulle kunna lösas genom
diskussion på olika möten samt informella samtal i korridorerna. Personen i fråga tycker att
det mestadels är roligt med förändring men att tiden för att lära sig det nya måste finnas
tillgänglig.
Då det finns en risk för att de nya rutinerna utgör en stressfaktor tror respondenten att
förändringsarbetet kan bli kontraproduktivt. Ett exempel på att det varit lite mycket på en
gång är att nästan ingen fyller i avvikelserapporterna. Förövrigt säger sig personen inte veta
var de finns. Däremot tror individen på små korta möten där det talas om miljö och
kommunikation. När Penguin kommer på tal tänker individen på djuret pingvin och att deras
miljö är hotad. Efter lite funderande så nämner individen att det även kan ha att göra med
”VAKET”. Dock säger personen i fråga att denne aldrig varit inne i plattformen Penguin.
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7.1.9 Intervju 9
ISO 14001 är ett främmande begrepp för respondenten. Vid diskussion om de förändringar
som skett i organisationen berättar denne att de främst kommit att handla om ett
sorteringsarbete för att skydda miljön. Vidare berättar intervjupersonen att det var mindre att
göra innan förändringen skedde. I takt med att de anställda behövde arbeta mer med
sopsortering desto mindre tid blev det över till den övriga dagliga verksamheten. Något som
skulle underlätta i det dagliga arbetet är enligt respondenten om alla på anläggningen hjälptes
åt med sorteringen och även att gästerna i större utsträckning ges möjligheten att bidra till
miljöarbetet.
När SYC började förändra verksamheten var det första gången som det började talas om
miljön. Personalen fick gå på ett inledande möte där det informerades om återvinningens och
sopsorteringens betydelse. Stöter respondenten på ett hinder så skulle denne i första hand
vända sig till Angelika. I andra hand tillfrågas miljöcoacherna. Individen understryker att det
inte hade varit fel med lite mer utbildning om hur arbetet ska genomföras för att det ska gå i
linje med de mål som SYC satt upp. Ju mer utbildning personalen får desto mindre oklarheter
kommer det att bli. Dessutom anser respondenten att om personalen och miljöcoacherna får
tillräckligt med utbildning kommer de inte behöva fråga Angelica i samma utsträckning.
Inledningsvis upplevdes förändringsarbetet som jobbigt, med tiden har det dock blivit lättare.
Trots det anser respondenten att det slarvas på sina håll med miljöarbetet. Ett bevis är hur det
kan se ut på lastbryggan emellanåt samt att avvikelserapporter inte skrivs. Individen tror att
det vore bra om SYC anordnade påbyggnadsutbildningar i mindre grupper på respektive
arbetsområde så att alla vågar ställa de frågor de undrar över. Vid större möten kan det
förekomma att alla inte vågar säga sin mening.
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7.1.10 Sammanställning av spontanintervjuer
Vi har genomfört spontanintervjuer på SYC där vi gått runt på anläggningen och talat med tio
anställda från olika avdelningar. Diskussionerna har främst handlat om hur de ställer sig till
Penguin-projektet och hur de upplever att arbetet går. Vi intresserade oss även för hur mycket
”miljö som talas” på anläggningen rent generellt. Samtalen inleddes med diskussion kring
respondenternas kännedom om ISO-certifiering och vad det kan ha att göra med SYC.
Miljöarbetet på SYC verkar överlag ha en positiv inverkan på majoriteten av personalen vi
träffat. Det framgår dock tydligt att alla förutsättningar för att lyckas fullt ut inte finns än.
Medarbetarna känner till att det införts nya rutiner som innebör en högre miljömedvetenhet.
Däremot har långt ifrån alla någon djupare kunskap om vad ISO-certifieringen innebär för
SYC, i enstaka fall var den till och med obefintlig. Merparten av personalen vi talat med
uttrycker sitt missnöje med lastbryggan och den oordning som finns där. Personalen upplever
att SYC:s miljösatsning har kommit att bli en fråga om just lastbryggan och sophantering hos
de anställda på ”golvet”. Det är väldigt få som talar om andra aspekter i miljöarbetet. En del
av medarbetarna var överens om att arbetet på anläggningen går sin gilla gång och att ISOcertifieringen enbart kommit att handla om sopsortering.
Trots att en ökad miljömedvetenhet finns hos personalen så kommer det inte till uttryck så att
de som vistas på anläggningen får känslan av att det pågår ett aktivt miljöarbete. Det beror
främst, anser de som diskuterat frågan, på att kärnverksamheten i första hand inte är inriktad
på miljön. Arbetsuppgifterna syftar till att ge gästen en upplevelse utöver det vanliga i
samband med ett besök på anläggningen. Miljöarbetet blir således relativt anonymt i
förhållande till kärnverksamheten.
En del av medarbetarna uppfattar förändringen som jobbig men under senare tid har en
motivationsförändring märkts av. Dock nämner majoriteten av respondenterna att det
fortfarande på sina håll slarvas med de nya uppgifterna som förändringsarbetet har medfört.
En del av den problematik som upplevs tros av hälften av de tillfrågade bero på att de
extraanställda inte får tillräckligt med information. Vid närmare diskussion medger dock även
heltidsanställda att deras kunskaper om bakgrunden till miljöarbetet brister. Kunskapen hos
miljöcoacherna anses inte heller vara tillräckligt hög vilken är anledningen till att Angelika
blir den som ständigt eftersöks då problem uppstår.
Kommunikationen överlag om miljöarbetet upplevs hos personalen som sparsamt tilltaget.
Paradoxalt nog anser de sig ändå ha tillräckliga kunskaper om miljöarbetet. De ”lappar” och
”stenciler” som finns upphängda i personalmatsalen tror inte de tillfrågade läses så ofta. Det
framkommer tydligt att den information som hänger till synes verkar vara orörd då en
avsaknad av både kaffefläckar och ”nålstick” finns. Återigen nämns det att arbetsuppgifterna
inte förutsätter någon större kunskap än praktiskt ”know how”.
En av respondenterna som anser sig vara mer insatt i miljöarbetet påpekar vikten av ”att alla
är med på tåget”. Denne betonar att SYC idag har nått en bra bit på vägen men anser att det
fortfarande finns mycket kvar att göra. Problematiken tros ligga i kommunikationsfrågan då
det råder skilda meningar om vad som är tillräcklig och relevant information. Vid samtal med
uppdragsgivaren efterfrågas en kommunikationsplan då även denne anser att
kommunikationen på något sätt behöver förbättras.
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7.2 Explanation – Dekonstruktion av insamlat material
Dekonstruktionen görs för att vi ska kunna undersöka vad, hur och varför respondenterna
säger som de gör. Genom att ”stå över” deras 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 texterna för att undersöka bakomliggande motiv. (Czarniawska, 1999)
Bakgrunden till att Stenungsbaden Yacht Club gjort en miljösatsning med ett
implementerande av ISO 14001 som främsta redskap är det faktum att miljöfrågan på senare
tid tagit mer plats i samhällsdebatten. Ledningen har en förståelse för vikten av att följa med i
utvecklingen för att anpassa organisationen till de allt högre krav som ställs på den.
Miljöledningssystemet som tagits fram i samband med satsningen har främst fokuserat på det
praktiska arbetet och således ändrat på de fysiska rutinerna. I intervjuerna framgår det att
majoriteten av de tillfrågade blivit påverkade av förändringsarbetet. Dock är det ytterst få som
kan sätta miljöarbetet i ett större sammanhang på organisatorisk nivå. Det grundar vi i att
endast ett fåtal av respondenterna i undersökningen känner till ISO 14001 vid namn. Vikten
av certifieringen som sådan har inte uppfattats på individnivå.
Miljöarbetet på anläggningen uttrycks av ett litet antal anställda genom akronymen VAKET,
vilket för dem innebär en större medvetenhet kring resurshantering. För de övriga har
sopsorteringsfrågan och problematiken kring lastbryggan kommit att bli en symbol för
miljösatsningen. Bakomliggande orsak till det kan härledas ur informationens karaktär som de
anställda ansett vara viktigast att ta till sig. Överlag upplever vi alltså att de anställda lärt sig
hur de nya arbetsmomenten ska genomföras, men att en betydande avsaknad av förståelse
finns för certifieringens betydelse i en framtida konkurrenssituation. För de anställda på SYC
har den dagliga verksamheten inte ändrats nämnvärt. Det här beror på att kärnverksamheten
fortfarande är att driva en hotell- och konferensanläggning och att ansträngningarna förläggs
till just den uppgiften.
Rent generellt anser medarbetarna att den information de tagit del av är tillräcklig då
arbetsuppgifterna inte kräver någon större ansträngning ur miljösynpunkt bortsett från
sorteringsarbetet. Det här trots att en stor del av de tillfrågade inte anser sig ha blivit
informerade i någon större utsträckning. När vi för en diskussion kring vart respondenterna
vänder sig för att hitta information om miljöarbetet uttrycker de flesta en osäkerhet.
Anledningen är att de i normalfallet inte behövt djupare information i sitt dagliga arbete. I de
fall vi fått konkreta förslag på var information kan finnas nämns Angelika som
förstahandsalternativ och inte miljöcoacherna som egentligen borde vara det.
Förtroendet från de anställda har lokaliserats till Angelika då hon betraktas som ”spindeln i
nätet”. Bakgrunden till det beror enligt oss på att miljöcoacherna inte hunnit bygga upp ett
förtroende hos övriga medarbetare. Idag anser inte personalen att de har ett självklart val att
gå till med sina frågor förutom till Angelika. Plattformen Penguin vars syfte är att vara en
stödfunktion i miljöarbetet har haft en mycket begränsad genomslagskraft i
förändringsarbetet. Endast få kände till begreppet och vad det står för, än färre har varit i
kontakt med det webbaserade utbildnings- och informationsdatabasen som finns att tillgå.
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Majoriteten av de vi kommit i kontakt med ställer sig mycket positiva till miljöarbetet trots att
en något ökad arbetsbelastning uppstått. Vi lämnas dock frågande till vilken grad positiviteten
hos den enskilde individen sträcker sig. Vi ges uppfattningen att arbetsbelastningen är ett
hinder för den anställdes aktiva engagemang i förändringsarbetet, i synnerhet då miljö i
största allmänhet inte talas medarbetare emellan. Det här tror vi är en viktig anledning till att
miljöfrågan inte tas på allvar i organisationen. Då miljöarbetet inte tar sig i uttryck i annat än
avfallssortering och resursslöseri blir problemet inget som tas på allvar i sin helhet. Miljö
förknippas därmed endast med sådant som vanligen upplevs som tråkigt på anläggningen.
Att endast undersöka motiven bakom respondenternas svar vid intervjuerna återspeglar inte
situationen på SYC i sin helhet. Det intressanta för oss kom istället att bli det som inte sades
då tystnaden talade sitt tydliga språk. Intervjuerna kom i många av fallen att bli ett
informationsmöte då kännedomen om de olika delarna i miljöarbetet, förutom sopsortering,
var obefintlig. Kunskapsnivån var i enstaka fall så låg och enbart förlagd till
avfallshanteringen att en intervju inte kunde genomföras i dess tilltänkta form.
En viktig aspekt i miljöledningssystemet ISO 14001 är att klargöra kommunikationsvägarna i
alla led för att säkerställa att viktig information når fram och hörsammas. Av intervjuerna att
döma har informationsmöten genomförts för att informera de anställda på SYC om
förändringsarbetet. Vi ställer oss alltså frågande till informationens karaktär samt hur den
förmedlas då det råder skilda uppfattningar hos de anställda huruvida de behöver
vidareutbildas.
Om vi belyser problematiken ur ett ironiskt perspektiv framgår det tydligt att miljöarbetet idag
kommuniceras på ett sätt som uppfattas som retoriskt svagt. Miljöledningssystemet uppnår sitt
syfte genom att med dess instruktioner tillgripa disciplinering likt i en maskinbyråkrati. Vi
uppfattar att ledningen jobbar utifrån referenser ur konkreta handlingsrecept. I det specifika
fallet kan en koppling göras mellan ISO 14001 med dess protokoll och mål som måste
uppfyllas. I Human Resource Management förespråkas även tanken om att kommunikation
löser problematiken. Det framstår därför som legitimt att hävda att problematiken som SYC
ställts inför beskrivs som just ett kommunikationsproblem. Ett ironiskt förhållningssätt till
problematiken låter oss bilda en uppfattning om att ledningen vill skapa strukturen med hjälp
av en kommunikationsplan. En risk som föreligger är då att problemet frigörs i ännu större
grad och att ledningen istället hamnar i det motsatta. Produktionsbegränsningar kan således
institutionaliseras och bli en del av organisationsstrukturen.
Kommunikation har varit ledningens sätt att uttrycka och närma sig problematiken och kan
enligt oss ses som ett symboliskt försök att hantera de ”messes” som forskaren Russel Ackoff
beskriver. Management handlar just om hanterandet av sådana situationer. I synnerhet är
miljöproblematikens karaktär inget fenomen som kan tas med lätthet. (Czarniawska et
al.1997) Inte heller kan de därför lösas med att helt enkelt arbeta utifrån ett recept. I det här
fallet anser vi att ironikern inte skulle förlita sig till referenser, utan istället skulle denne tala
annorlunda och väl om sin sak genom att ombeskriva situationen.
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Enligt respondenterna vi varit i kontakt med är en del av problematiken knuten till
försumlighet och nonchalans. Påståendet grundar sig främst i oredan på lastbryggan samt att
det i enstaka fall slarvas med sopsorteringen. Diskussionen ger oss en klar bild över vad
miljöarbetet har kommit att bli för personalen. Problematiken som de upplever kretsar alltså
kring sådant som de själva väljer att benämna som miljöarbete. Vid intervjuerna ställer sig
alla respondenter positiva till miljösatsningen och anser att det överlag fungerar
tillfredsställande. I många av fallen ansåg de sig inte heller behöva mer utbildning. Paradoxalt
nog framkom att majoriteten hade stora brister om vad miljöarbetet innebär i ett perspektiv
bortom sopsortering.
Avsaknaden av kunskap hos personalen tror vi grundar sig i att miljösatsningen från
ledningens sida i det stora hela handlat om att uppfylla de mätbara värden som ISO och
Svanen dikterar. Drar vi det till sin spets så har miljösatsningen slagit tillbaka mot
initiativtagarna och resulterat i att personalen istället fått en sopsorteringsutbildning. Att den
egentliga miljöfrågan hamnat i skymundan i den dagliga verksamheten tror vi beror på att
SYC är mycket skickliga på deras faktiska verksamhet, vilket är att driva en hotell och
konferensanläggning. Betraktar vi initiativet ur ett ironiskt perspektiv kan vi se att de har
tröttnat på att vara just skickliga och strävar mot att bli excellenta. I ett led att kunna ta det
steget måste skillnaderna definieras mellan de båda tillstånden. Alltså måste organisationen
kunna specificera vad det är som de vill bryta sig loss ifrån.
Då ett miljöledningssystems struktur byggs upp runt protokoll och mätbara värden tenderar
verksamheten att bli metafysisk. Förändringsarbetet kommer därför att kretsa kring
formulerandet av mål och ett uppnående av dem i enlighet med det som handlingsrecepten
förespråkar. På så vis riskerar retoriken som används att hamna i det den helst vill undvika,
nämligen att den blir tråkig. Ledningen måste därför tala annorlunda och göra satsningen mer
spännande för att inte fastna vid protokoll i sitt försök att kommunicera.
Informationen om miljöarbetet finns alltid att tillgå på tavlan i personalmatsalen. Därför bör
kunskapen inte vara så låg som den till synes är i dagsläget, anses det av ledningen. Ett bevis
för att informationen inte läses av medarbetarna är den totala avsaknaden av slitage på
materialet såsom fläckar, nålhål med mera. När vi vidare utredde saken framstod det än mer
tydligt då den del av personalen som faktiskt kände till var informationen fanns medgav att
den läses endast av ett fåtal. Ironikern skulle kunna betrakta situationen som att ledningen är
skickliga på att skapa information som ingen tar del av. Materialet sätts därmed upp genom en
överenskommelse mellan berörda parter om att den finns att tillgå men ingen behöver läsa
den. På så vis undergrävs vikten av miljöinformationen.
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7.3 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)
Då miljön som omger dagens organisationer är i ständig förändring bör det vara ett naturligt
inslag i verksamheten att anpassa den till de nya krav som ställs. Miljöfrågan har på senare tid
fått större betydelse ur ett organisatoriskt perspektiv. Det har lett till att en anpassning på
många håll påbörjats i ett led att hantera den nya situationen. Förutsättningarna för att arbetet
ska lyckas måste dock finnas tillgängliga. Morgan (1999) nämner vikten av att skapa lärande
organisationer. Öppenheten för att se förändring enligt ett flerkretslärande är av essentiell
betydelse för att undvika att skadliga idéer i ett längre perspektiv institutionaliseras. I ett
sådant system är just ifrågasättandet väsentligt.
Organisationer som arbetar i enlighet med ett flerkretslärande har enligt modellen förmågan
att anpassa organisationen till befintliga spelregler. När en sådan grundförutsättning finns vill
vi i ett nästa steg lyfta ner perspektivet i förändringsarbeten från organisations- till
individnivå. Då organisationernas strategier formuleras av ledarna bör de ha en förståelse för
att handlingsrecept inte naivt bör appliceras på verksamheten. Resonemanget utgår från det
narrativa perspektivet som placerar teorier i språkdomänen vilket innebär att de inte kan testas
i praktiken. Texterna betraktas istället som ett försök att ange beskrivning åt något, språket är
alltså emellan innebörd. För att komma tillrätta med de hinder som förändringsarbete medför
är det viktigt att få förståelse för problematiken som stöts på i praktiken. Därefter kan teorier
och organisationsrecept ligga till grund i utformandet av handlingsplaner med hjälp av
individuella tolkningar och översättningar som passar organisationen i fråga.
Undersökningen som gjorts på Stenungsbaden Yacht Club gav oss en bild av hur svårt det kan
vara att definiera problem. I det specifika fallet hade ledningen enligt oss bestämt sig för att
det är kommunikationen som brister, och utpekas som boven i dramat. Ett angreppssätt vi
utgått från i vårt arbete är heuristiken ”ett idealiskt förändringsförlopp”. En sådan modell ökar
sannolikheten för att framgångsrikt genomföra projekt, dock utan att garantera det. Första
steget som innebär att alla parter får vara med och förhandla fram målet gav bevis på att
problemet inte är så enkelt som det vid första anblick ger sken av att vara.
Då en startpunkt i utredningen måste finnas blev det naturligt att utgå från uppdragsgivarens
problemformulering. Genom att hålla sinnet öppet kunde vi i vårt ”detektivarbete” utreda vem
den egentliga boven skulle kunna vara. I undersökningen upplevde vi att kommunikation
istället var ett uttryck för något som inte direkt går att sätta fingret på. Därav intresserade vi
oss för att söka efter alternativa problemställningar genom en undersökande och
ifrågasättande metodik. Målet kom att bli ett formulerande av en alternativ berättelse vilken
kan ligga till grund för en kommunikativ handlingsplan.
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Ett ironiskt förhållningssätt kan hjälpa oss att genom en ombeskrivning av situationen komma
till insikt om hur vokabulärer kan spelas ut mot varandra. Ett målande exempel är hur vi med
metoden kunde avslöja att kommunikationsproblemet på SYC troligen var ett
relationsproblem i förklädnad. Det härleder vi ur resonemanget att ledningen är skicklig på att
skapa information som inte blir läst. Ett exempel på det i den aktuella situationen är tavlan i
personalmatsalen som är tänkt att fungera som en viktig informationspunkt i miljösatsningen.
Det framgår tydligt att den nonchaleras. Materialet sätts därmed upp genom en konsensus
berörda parter emellan om att, den finns att tillgå men ingen behöver läsa den. Ironikern
skulle kunna likna det sätt som SYC hanterat problematiken på, vid föräldrar som blir
skickliga på att ha omyndiga barn. Ombeskrivningar ger oss därmed möjligheten att få en ny
utgångspunkt i undersökningen.
I en ovan beskriven situation måste ledarna utröna vad det är för känsla som finns hos
personalen som hindrar dem från att läsa texterna. De måste även få till en diskussion kring
problematiken och få de berörda att ge konkreta exempel på vad de känner alienation inför.
Först när det här blir artikulerat kan de mönster som hämmar oss brytas. En god startpunkt
kan vara att få människor att kunna le åt att de inte läser information. Ett alternativt
tillvägagångssätt att öppna för dialog är att ta in en extern part som personalen kan anförtro
sig till och garanterar deras anonymitet. Syftet är att få till ett öppet och ärligt samtal om de
problemområden som upplevs. En konsult kan därmed agera katalysator i förändringsarbetet.
För att ändra på oönskade beteenden är det viktigt att ledningen har förmågan att tala
annorlunda och väl för sin sak. Drivkrafterna till förändring måste bli starkare än de
motverkande, först då kan en attitydförändring komma till stånd. Ledarna står därför inför
utmaningen att marknadsföra de nya idéerna så väl att de gamla inte längre blir ett alternativ
för de anställda. Därtill är det viktigt att organisationsstrukturen är lämpad för förändringarna.
Målet är att det ska vara en större ansträngning att frångå uppsatta direktiv än att följa dem.
Därmed konkurrerar företeelser med varandra, där den starke vinner över den svage.
Ledarskapet bör därför klara av att formulera en text som är så stark och trovärdig att den kan
stå själv utan att förlita sig till referenser. På så vis kan medarbetarna köpa konceptet utan att
känna alienation. Resonemanget ger oss en förståelse för att de anställda inte kan tvingas till
ansvar utan istället själva kunna utsätta sig för det. Det här kan liknas vid att riddaren måste ta
handsken själv för att det ska bli kamp.
Förtroendet mellan ledning och operativ personal är även en viktig aspekt att ta hänsyn till vid
förändring. En väl fungerande intern kommunikation förutsätter goda relationer mellan
berörda parter. Därav är det viktigt att de som är insatta i förändringsarbetet och blir utsedda
som ”språkrör” för det nya, bygger upp ett förtroende hos övrig personal. Brister i språkrörens
kunskap kan leda till att övriga medarbetare inte tar förändringen på allvar. Här kan vi dra
paralleller till utredningen som gjorts om vart eller vem personal på SYC väljer att vända sig
till i första hand vid frågor. Alla tillfrågade gick steget förbi språkrören som fått titeln
miljöcoach tilldelad, och vände sig istället till den de ansåg ha mest kunskap i ämnet. Således
förblir miljöcoacherna oanvända som resurs i dess tilltänkta mening.
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För att undvika en sådan situation måste miljöcoacherna bygga upp ett förtroende hos den
övriga personalen så att de blir det självklara valet att vända sig till vid frågor. Förtroendet i
det här fallet kan endast byggas upp med hjälp av kunskap och regelbunden kommunikation,
inte överföras med hjälp av en titel. Miljöcoacherna måste se till sina medarbetares unika
förmågor att ta till sig information. Således måste de ha en retorisk skicklighet och en plan för
att nå ut med samma budskap till de olika individerna, för att på så vis bygga en
förtroendeingivande relation.
En aspekt som är viktig att ta hänsyn till i organisationer som tagit beslut om att implementera
miljöledningssystem är betydelsen av miljöfrågans position i organisationsstrukturen. Då
miljö inte är den ordinarie verksamheten måste en plan finnas för hur den ska rätta sig in i
ledet av andra viktiga perspektiv. För att frågan ska få genomslagskraft måste den inordna sig
i strukturen och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Inte förrän miljöfrågan uppnår
en sådan status och accepteras av de anställda kommer den att tas på allvar. Ett exempel på
hur brister i ovanstående resonemang påverkar förändringsarbetet negativt är det faktum att en
stor del av respondenterna på SYC inte anser sig behöva kunskap om miljö i det dagliga
arbetet. Det är därför viktigt att förändringsarbetet marknadsförs väl för att miljöfrågan ska få
förankring i organisationen.
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8. Slutsatser
Huvudproblem: Hur kan handlingsrecept i miljöarbetet och dess generella lösningar
översättas till SYC:s särskilda situation?
Miljöledningssystemet på Stenungsbaden Yacht Club baseras på ISO 14001 riktlinjer där
mätningar av miljöprestanda har blivit en viktig del i arbetet. Grunden för ISO 14001 utgörs
av PDCA-modellen som sägs passa utmärkt för miljöfrågor. De generella lösningar som
modellen erbjuder utgör en grund för att erhålla certifieringen och beskrivs i fyra steg. För
SYC kom de tre inledande faserna (planering, genomförande samt uppföljning) i korthet att
handla om ett ställningstagande i miljöfrågan, utbildning och information samt mätbarhet.
Satsningen organiserades även genom ett upprättande av en struktur för miljöarbetet vilket
bland annat innefattade en plan för minskad resursanvändning i form av VAKET och
utbyggnad av lastbryggan. Därtill tillsattes miljöcoacher vilka ska fungera som ett stöd åt
personalen i miljöarbetet.
Fokus har legat på de praktiska och mätbara aspekterna där VAKET formulerades som ledord
för miljöarbetet. Därav byggdes lastbryggan om, vilken vi upplever har kommit att bli en
symbol för miljösatsningen på SYC. De generella lösningar avseende mätningar av
miljöprestanda har varit tillräckliga för att uppfylla kraven och därigenom erhålla ISOcertifieringen. Miljöstandardens lösningar har lett till att mätningar och kontroller blivit en
central del i miljöarbetet. I SYC:s fall har det hämmat kunskapsnivån i frågan hos de
anställda och kommit att begränsa dem. Mätningarna har fyllt sin funktion i den inledande
delen av miljöarbetet och bör således i fortsättningen underhållas men hamna i bakgrunden till
den dagliga verksamheten.
PDCA-modellens tredje steg som innebär uppföljning genom övervakning, mätning och
redovisning av miljöarbetets resultat har för SYC inneburit att fokus förlagts på det praktiska
arbetet avseende avfallshantering och resursförbrukning. ISO hävdar att kontrollerna är en
funktion för att se den ständiga förbättringen. Resultatet av mätningarna anser vi inte
avspeglar SYC:s aktuella situation avseende förhållningssättet hos personalen till
miljöarbetet. De ger endast ledningen en numerisk uppfattning om förbättringar eller
försämringar i organisationen. Ständig förbättring bör även kunna ses som en
attitydförändring hos de anställda och att de vidareutbildas för att få mer kunskap i ämnet.
För att ta ner miljöstandardens generella lösningar till SYC:s särskilda situation vill vi ta vara
på PDCA-modellens fjärde steg som innebär en kontinuerlig utvärdering av
miljöledningssystemets funktion och det som åstadkoms därigenom. Förbättring i vår mening
på SYC innebär att se över vad de tidigare stegen i modellen resulterat i. Då de utgör grunden
i systemets struktur bör de även vara föremål för åtgärder då oönskade tillstånd uppstår.
Mätningarna av miljöprestanda bör initialt betraktas som tröskelvärden vilka ska uppnås för
att erhålla certifieringen. Mätningar och protokoll bör därefter förpassas till bakgrunden av
miljöarbetet. Resonemanget grundar sig på att om en struktur finns som gör uppnåendet av
målen till en självklarhet, behöver inte kommunikationen kretsa kring siffervärden och
protokoll. Ledarna står därför inför utmaningen att marknadsföra de nya idéerna så väl att de
gamla inte längre blir ett alternativ för de anställda.
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Då vi upplever att SYC tröttnat på att enbart vara skickliga och istället strävar mot att vara
excellenta måste miljön bli en naturlig del i den dagliga verksamheten. Miljöarbetet bör inte
endast vara uttalat genom VAKET utan det ska synas att SYC tar miljöansvar. Med hjälp av
visuella intryck ska de skapa en känsla som är så stark att den går att ta på. Ledningen måste
förskjuta symboliken för miljöarbetet från lastbryggan till något som genomsyrar hela
verksamheten, exempelvis just Penguin. För att lyckas med det här måste ledningen tala
annorlunda för att göra miljösatsningen mer spännande för personalen.

Delproblem 1: Vilka problem kan vi urskilja?
Undersökningen som gjorts på SYC gav oss en förståelse för hur svårt det kan vara att
definiera problem. I undersökningen upplevde vi att kommunikationsproblemet egentligen var
ett uttryck för något som inte var så enkelt att precisera. Allt eftersom undersökningen
fortlöpte fann vi flera problemområden. Kommunikationen har varit retoriskt svag, vilket
resulterat i att de anställda inte upplevt den som intressant eller spännande. Ett exempel på det
i den aktuella situationen är tavlan i personalmatsalen som är tänkt att fungera som en viktig
informationspunkt i miljösatsningen. Det framgår tydligt att informationen på tavlan
nonchaleras. Materialet sätts därmed upp genom en konsensus berörda parter emellan om att,
den finns att tillgå men ingen behöver läsa den. Vidare har lastbryggan blivit en symbol för
miljöarbetet. Därav har respondenternas diskussion mest kommit att handla om
sopsorteringen och oordningen på lastbryggan samt de problem som förknippas med den.
De problem som respondenterna uttrycker kretsar kring praktiska frågor. Ingen hade
synpunkter på att det saknades kunskaper utanför det praktiska arbetet. Ett av de största
problem vi stötte på var just en utbredd okunskap om ett helhetsperspektiv av
miljösatsningen. Ett bevis för det är att ytterst få kände till ISO 14001 vid namn, än färre
kände till Penguin. På anläggningen finns en total avsaknad av känslan om att det bedrivs ett
aktivt miljöarbete. Miljön kommuniceras inte visuellt och talas inte heller bland de anställda.
Ytterligare en brist som påträffades var att delegeringen i miljöarbetet inte fått genomslag.
Miljöcoacherna förblir en oanvänd resurs då personalen väljer att vända sig till hotellchefen
vid frågor. Det här beror på att titel inte medför förtroende utan förtroende skapas genom
kunskap och regelbunden kommunikation.
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Delproblem 2: Vilka kommunikativa verktyg kan fungera i SYC:s särskilda situation?
Ett första steg i en lyckad intern kommunikation är enligt oss att de nya idéerna marknadsförs
väl för att förbereda de anställda för vad som komma skall. Det är även viktigt att
miljöcoacherna fyller sin tilltänkta funktion. Deras närvaro ska symbolisera att SYC har satsat
på miljöarbetet. Det kan endast ske om de har en djupare kunskap i frågan och blir det
självklara valet för den övriga personalen att vända sig till vid frågor. De ska på ett
inspirerande sätt kommunicera och tala miljö. Ett emblem på klädseln som visar vilka som är
miljöcoacher kan ge medarbetarna en påminnelse om miljöarbetet. Kommunikationen
miljöcoacher emellan ska behandlas i diskussionsforum där samtliga berörda ska medverka
och aktivt delta. Ledningen ska kunna betrakta miljöcoacherna som en kommunikationskanal.
Informationens karaktär är av yttersta vikt för att den ska få genomslag.
För att informationen ska få genomslag anser vi att SYC bör undvika retoriskt svaga
resonemang och argument så som siffror, protokoll och sopsortering. Ledningen ska inte
förlita sig på att de referenser som standarden utgör kan kommuniceras för att lösa den
upplevda problematiken. De bör istället fokusera på att tala annorlunda på ett sätt som passar
verksamhetens förutsättningar. Det skulle kunna vara att Penguin lyfts fram och blir en
symbol för miljöarbetet. Känslan som skapas därigenom påminner personalen om SYC:s
värderingar. För att det ska vara möjligt måste Penguin marknadsföras internt. Vi föreslår
intern marknadsföring för att skapa intresse, snarare än intern kommunikation i det första
steget. Anledningen är att individen inte tar till sig det som kommuniceras om intresset inte
finns.
För att skapa intresse bör miljöarbetet kommuniceras genom fler informationskanaler då alla
individer tar till sig information olika. Exempel på sådana skulle kunna vara en bildskärm i
personalmatsalen där den viktigaste miljöinformationen förmedlas på ett illustrativt vis. Bilder
och färgkoder säger i avseendet mer än text och siffror. Information om hur miljöarbetet den
senaste tiden har fortlöpt kan exempelvis illustreras med en röd, en gul eller en grön pingvin
på anslagstavlan i personalmatsalen. Vidare bör ledningen jobba mer med visuella intryck
vars syfte är att skapa en känsla för miljö på anläggningen som upplevs av såväl anställda som
gäster. En startpunkt i arbetet är enligt oss att montera en informationsskärm i receptionen
med kort information om SYC:s miljösatsningen som kan läsas av gäster i väntan på att bli
servade. I receptionen bör även ISO certifikatet hängas upp väl synligt. Ytterligare ett
kommunikativt verktyg är att hänga upp kort, aktuell och illustrativ information på insidan av
personaltoaletternas dörrar i sanitära hårdplastfickor. Vi skulle gärna se att varje avdelning
har en ”Penguinpärm” med relevant information som förmedlas bland annat via bilder för att
underlätta miljöarbetet. Pärmen ska även ses som en informationskanal och ett verktyg i
miljöarbetet.
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9. Avslutande diskussion
På senare tid har miljöfrågan tagit en allt större plats i samhällsdebatten och lett till att många
företag börjat arbeta aktivt med frågan. De generella lösningar som finns att tillgå inom
området fungerar som en god utgångspunkt för att anpassa verksamheten mot de krav som
ställs. En problematik som många företag ställs inför är just att lösningarna är generella och
många gånger inte går att applicera naivt på verksamheten. På Stenungsbaden Yacht Club har
just sådana handlingsrecept visat sig vara otillräckliga i miljösatsningen. Organisationen är då
i behov av att formulera en plan som är anpassad till dess särskilda situation för att komma
vidare i arbetet.
De problem som ledningen ställs inför behöver inte vara så enkla som de vid första anblick
utger sig för att vara. Den upplevda problematiken kan inrymma en komplexare
problemställning. Ledarskapet är en vital del i förändringsarbetet då det måste våga utsätta sig
för ansvaret och formulera en egen strategi istället för att endast förlita sig till referenser. De
bör genom att tala annorlunda kunna formulera en stark och spännande berättelse som
inspirerar och motiverar.
I undersökningen upplevde vi att Stenungsbaden Yacht Club kommit en bra bit på vägen i
miljöarbetet men begränsats av att handlingsreceptet lovar mer än det kan hålla. Ett steg i rätt
riktning är att SYC tagit in extern hjälp för att utvärdera deras situation och få hjälp med att
formulera en alternativ handlingsplan för att kunna gå vidare med miljöarbetet. Problematiken
som upplevs på anläggningen är enligt oss inte knuten till miljöfrågan i sig utan yttrar sig
snarare som problem rörande förändringsarbeten. Därav föreslår vi att en fortsatt forskning
kring hur organisationsstrukturerna utgör hinder för implementerande av miljöledningssystem
görs. Vi tror att vilka handlingsrecept som än kan vara i ropet riskerar att hamna i konflikt
med rådande institutionaliserade beteenden och strukturer.
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11. Bilaga 1: Intervjumall
1: Inledande presentation av oss intervjuare och allmänt prat för att lugna ner respondenten.
Kan behövas då många tycker att det är en jobbig situation att bli ”utsatt” för en intervju.
Mallen skall främst betraktas som underlag, diskussionerna som uppstår är det som vi finner
intressant.
1.1 Man eller kvinna?
1.2 Ålder?
1.3 Namn och befattning/arbetsuppgifter?
1.4 Hur länge har du arbetat på Stenungsbaden?
1.5Arbetar du deltid eller heltid?
2. Vad vet du om ISO14001?
2.1 Vad har det att göra med Stenungsbaden?
3. Vilken information har du fått/tagit del av?
3.1 Är det någon information/utbildning du har tackat nej till, ej tagit till dig? I så fall Varför?
4. Om du vill söka information om Stenungsbadens miljösatsning vart skulle du leta då?
5. Vad innebär miljösatsningen för dig i ditt arbete?
5.1Tycker du att du har fått tillräckligt med information om miljösatsningen?
6. Om du har en fråga om en ny/gällande rutin, vem frågar du då?
7. Hur använder du dig av ditt miljökunnande i det vardagliga arbetet? (Här vill vi få fram om
de kommunicerar den interna kunskapen externt, mot kund)
8. Hur känner du inför att ta in ny kunskap?
9. Skulle du vilja ha flera, eller återkommande utbildningar för att känna dig säker/säkrare i
ditt bidrag till miljöarbetet?
9.1 I vilken form?
10. På vilket sätt tror du att ditt bidrag är viktigt i miljöarbetet?
11. Hur vill du att information förmedlas?
12. I vilken omfattning TALAR ni miljö. (Vilken karaktär har dessa samtal, klagande,
tillrättavisande eller är det uppmuntrande och positiva tankar som kretsar?)
13. Vad vet du om penguin?
14. Hur görs avvikelserapporter?
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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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