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Abstract 
 
We have written a case study, which explores how the leadership affects and is 
affected by the application of ISO 14001, and also how the application of the standard 
is designed within the company of this study. The analysis is conducted through 
institutional theory as our theoretical framework. We concluded that inter-
organizational   homogenization between different companies does not follow by the 
application of ISO 14001; within the community planning industry in which our case 
study company operates. Furthermore, we detected a paradox regarding the design of 
ISO 14001 system within the company of our study; requirements that are unclear 
instead of distinct increase the chance of maintaining the certification. Finally, we 
drew the conclusion that the leadership suffers from difficulties in communicating the 
agents’ authority to translate ISO 14001 in their everyday practise. This is due to that 
the company has designed a mutual system for ISO 9001 and ISO 14001, were ISO 
9001 is in focus. The purpose of the essay is to contribute to existing institutional 
theory.  
 
Keywords: ISO 14001, leadership, old institutional theory, new institutional theory, 
Scandinavian institutional theory 
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Sammanfattning 
 
Vi har gjort en fallstudie som utforskar hur ledarskapet påverkar och påverkas vid en 
tillämpning av ISO 14001, samt hur tillämpningen av standarden är utformad på 
studiens företag. Analysen har genomförts med hjälp av institutionell teori som 
teoretisk referensram. Vi kom fram till att ISO 14001 inte leder till en 
interorganisatorisk homogenisering mellan olika företag, inom 
samhällsplaneringsbranschen som vårt fallföretag agerar i. Vidare fastslog vi även en 
paradox i utformningen av ISO 14001-systemet hos företaget; otydliga istället för 
tydliga krav ökar chansen för att behålla certifieringen. Till sists kom vi också fram 
till att ledarskapets svårighet att kommunicera aktörernas rätt att översätta ISO 14001 
i sin praktik, beror på att ISO 9001 och ISO 14001 hos vårt fallföretag är utformat 
som ett gemensamt system. Där ISO 9001 ligger i fokus. Uppsatsen syfte är att bidra 
till existerande institutionell teori. 
 
Nyckelord: ISO 14001, ledarskap, äldre institutionell teori, nyinstitutionell teori, 
skandinavisk institutionell teori 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den miljödebatt och det miljöengagemang som finns i dagens samhälle påverkar företag att 
integrera ett miljöarbete i sina verksamheter. Företag kan arbeta med miljöfrågor på olika vis 
men ett idag vanligt sätt är att tillämpa miljöledningssystemet ISO 14001. Brorson och 
Almgren (2009) säger att ISO 14001 är ett ramverk över vilka rutiner ett företag bör 
implementera för att på ett systematiskt sätt hantera miljöfrågor. Ett företag som tillämpar 
ISO 14001 kan certifiera sig för att få externt godkännande av miljöarbetet. Hur 
miljöledningssystemet ISO 14001 påverkar och påverkas av ledarskapet i organisationen är 
ett aktuellt ämne som vi har undersökt i uppsatsen.  
 
I vår bakgrundsbeskrivning vill vi peka på att den miljödebatt och det miljöengagemang, som 
till synes kan tycka har kommit från ingenstans, har byggts upp under lång tid. Både på 
individuellt plan och på bred organisatorisk front. Vår bakgrundsbeskrivning är ett underlag 
för att kunna förstå varför de standardiserade system och lagar kring miljö är utformade som 
de är idag. 
 
Miljörörelsen är inte en ideologi, det är en samling av idéer (Hawken, 2007). Den består av 
många olika enskilda individer som brinner för olika tankar som går ut på att ta hand om vår 
jord, vår värld. Rörelsen har tre basrötter: miljöaktivism, initiativ för social rättvisa och 
ursprungsbefolkningars kulturella motstånd mot globalisering. I västvärlden dök miljörörelsen 
upp parallellt med den biologiska vetenskapen. De tidigaste influenserna om vildmarkens 
betydelse, vilket har influerat miljörörelsen, kom från USA, bland annat genom Frederick 
Turner (1861-1932), Henry Thoreau (1817-1862) samt John Muir (1838-1914) (Simmons, 
1994). John Muir var med och bildade en av de första miljöorganisationerna, The Sierra Club, 
redan 1892 i USA (Hawken, 2007).  
 
Intresset för miljörörelsen ökade ytterligare under 1900-talet detta mycket på grund av Rachel 
Carsons bok, Tyst vår, som kom ut 1962 (Sandhu, 2010). Carsons bok tog upp frågan över 
hur bra det egentligen är att använda kemikalier i naturen utan att vara insatt i hur 
kemikalierna påverkar naturen eller människors hälsa (Carson, 1962). Det kom ut flera böcker 
under 70-talet som ytterligare bidrog till engagemanget för miljön. Böckerna har dock blivit 
kritiserade för att överdriva miljöproblemen men de gav trots det ett stort bidrag till 
miljödebatten (Sandhu, 2010). Vi ser också att flera miljöorganisationer bildades under 70-
talet bland annat Green Peace (Nationalencyklopedin - Greenpeace, 2011).  
 
Olika miljökatastrofer under 80-talet som Union Carbides gasläcka 1984, upptäckten av 
ozonhålet över Antarktis och kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, gjorde att företag hamnade 
i rampljuset på grund av deras oansvarighet inför deras påverkan på miljön (Sandhu, 2010).  
Företag började förstå att de måste ta ansvar för sin omgivning, kanske främst efter The 
United Nations Conference on Environment and Development i Rio de Janeiro 1992, där 
deltagarna kom fram till att organisationer har en vital roll i världens framtida hälsa 
(Nationalencyklopedin - Klimatkonventionen, 2011).  
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Miljörörelsen har idag fått stor genomslagskraft och det finns många organisationer som 
arbetar för olika miljöfrågor i världen. The Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC, grundades 1988 av The World Meteorological Organization, WMO, och The United 
Nations Environment Program, UNEP (IPCC, 2011). IPCC:s uppgift var att ge världens 
länder en tydlig vetenskaplig grund för det som sker med världens klimat. Den första 
rapporten, IPCC Assessment Report of 1990, visade på att klimatförändringen var en fråga 
som borde ha stor tyngd i den politiska debatten för att kunna tackla konsekvenserna. 
Rapporten spelade en nyckelroll i bildandet av United Nationas Framework Convention on 
Climate Change , UNFCCC, med huvuduppgift att reducera den globala uppvärmningen och 
ta hand om konsekvenserna av klimatförändringen. IPCC Second Assessment Report of 1995, 
spelade även den en nyckelroll när Kyoto Protokollet utformades 1997.  
 
När den fjärde rapporten kom ut 2007, Climate Change 2007, upplyste den tydligt världen om 
den vetenskapliga synen på klimatförändringen och blev hedrad med Nobels fredspris i slutet 
av samma år. Priset delades tillsammans med USA:s före detta vice president Albert Arnold 
”Al” Gore Jr. Motiveringen till priset var att de hade ansträngt sig för att föra ut kunskapen 
om miljöförändringar som beror på mänskors levnadssätt samt visa på de åtgärder som måste 
vidtas för att motverka förändringen (Nobelstiftelsen, 2011). 

 
Under 1900-talet fanns det även andra byråkratiska organisationer som blev mer 
miljöinriktade som en följd av den allmänna debatten om miljön, ett exempel är International 
Organisation of Standardization, ISO. Under 1947 gick International Federation of the 
National Standardizing Association, ISA och United Nations Standards Coordinating 
Committee, UNSCC, ihop och skapade ISO. Vilket idag anses vara världens största 
organisation som utvecklar standardiseringar, med över 16 500 publicerade internationella 
standarder. De standarder som ISO har utvecklat har haft en stor betydelse för 
utvecklingsländer. Där standarderna har gett praktiska lösningar på den internationella 
handeln och de teknologier som länderna började anpassa sig till under 50- och 60-talet (ISO, 
2011).  
 
ISO 9000 (kvalitetsstyrnings) standarderna, är antagligen den grupp av standarder som är 
mest känd. Från början var ISO en organisation som till största del tog fram standarder för 
bestämda produkter, processer och material. Men efterfrågan på att öka kvalitetsledningen 
och hitta standarder för att göra detta möjligt inom olika verksamheter ökade under 70-talet. 
Många regeringar och privata aktörer gick då ut och skapade sina egna 
kvalitetsledningsstandarder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Rädslan för att en 
stor variation av olika kvalitetsledningssystem skulle bygga upp barriärer för internationell 
handel, ledde till skapandet av ISO Technical Committee, TC 176, Quality Management and 
Quality Assurance året 1979. Den första standarden kom ut 1986 och hette ISO 8402, men 
1987 blev den mer kända ISO 9000-gruppen publicerad. Organisationer med varierande 
arbetsområden (R&D, service och underhåll) kunde nu med hjälp av de nya standarderna 
utveckla kvalitetsledningssystem för sin organisation (ISO, 2011).  
 
Under 1990-talet utvecklades ISO 9000 familjen med ytterligare nya standarder som angick 
ledningssystem men frångick kvalitetsaspekten. Environmental management var en 
förgrening inom ledningssystemen och blev till på grund av en rad olika samordnade 
strategier runt om i världen för att bemöta miljömässiga utmaningar. Under The United 
Nations Conference on Environment and Development, UNCED, i Rio de Janeiro 1992, 
publicerades utöver gemensamma riktlinjer för en hållbarutveckling, ett policydokument: 
Agenda 21. Dokumentet ledde i sin tur till Kyoto Protokollets skapande och utformning 1997.  
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UNCED fastslog vikten av att företagsorganisationer kom med i miljöutvecklingen tidigt och 
utformade The World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, som tog 
kontakt med ISO organisationen för att se hur de behandlade miljöfrågor för närvarande inom 
standardiseringssystemen. 1993 skapades ISO/TC 207 - Environmental management, vilken 
skapade standarden; Environmental management systems – Specification with guidance for 
use ISO 14001, som kom ut 1996.  
 
ISO 9001 och ISO 14001 hade ett stort genomslag i organisationers praktiska 
tillvägagångssätt samt att andra ISO standarder utvecklades som en direkt konsekvens av de 
två ledningssystemsstandarderna. Intresset för ISO 14001 har vuxit kraftigt under 2000-talet 
och standarden har fått allt mer uppmärksamhet i svensk dagspress (Bilaga 9.1 Statistik: ISO 
14001 i dagspress). Den ökade mediabevakningen visar på att samhället börjar intressera sig 
allt mer för ISO 14001 och de effekter det får på företag i Sverige. Vilket talar för att ISO 
14001 är en standard som börjar bli en självklarhet, en institution. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
I bakgrundsavsnittet delges vi av den utveckling miljörörelsen har haft från dess begynnelse, 
fram till dagens mer offensiva behandling av miljöfrågor. Vi kommer nu inledningsvis att 
diskutera hur en ledares syn på miljö kan påverka tillämpningen av ISO 14001. Där 
uppfattningar om certifikatet till synes kan kännas självklara och för att förtydliga 
resonemanget har vi tagit hjälp av Latours (1999) metafor om den svarta lådan. För att till sist 
behandla den problematik som tillämning av ISO 14001 kan ha ur ett institutionellt 
perspektiv. 
 
ISO har utformat en tydlig standardisering av begreppet miljövänlighet och därmed också en 
hållbar produktion, sett utifrån ett miljöperspektiv. Swartz och Thompson (1990) hävdar att 
synen på naturen skiljer sig mellan olika individers förutfattade mening om begreppet. De 
förenklar detta genom att åskådliggöra fyra olika synsätt på naturens jämvikt. Vissa individer 
kan ha en laissez-faire attityd till naturen och menar att naturen alltid kommer att hitta en 
jämvikt oavsett hur den behandlas. Ett annat synsätt är att naturen är ömtålig och när vi gör 
övergrepp på den närmar vi oss dess kollaps. De finns även de som anser att naturen klarar av 
de flesta angrepp som vi gör, men det finns mätbara nivåer som inte får överstigas. Den fjärde 
åskådningen ser naturen som ostadig och omöjlig att förutspå. Samtliga fyra åskådningar av 
naturen har en motsvarande åskådning om sociala relationer. Där Laissez-faires går i 
samklang med en individualistisk fokusering; marknadsekonomin kräver vinster. 
Åskådningen som trycker på att naturen är ömtålig har en mer egalitär inriktning (eftersträvar 
jämlikhet); naturen anses klara av en viss påfrestning vilket motsvaras av en hierarkisk åsyn 
(Swarts & Thompson, 1990).  
 
De olika synsätten ger olika perspektiv på vilka problem tillämpningen av ISO 14001 skulle 
kunna föra med sig. Ifall en ledare som är ansvarig för implementering och tillämning av 
miljöcertifieringen har en syn på miljön av en mer laissez-fair art, kommer certifieringen 
riskera att enbart användas som en legitimerande faktor för kunder och aktieägare. Den 
kommer därför enbart att bli använd i ett frikopplat tillstånd (Meyer & Rowan, 1977). 
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Enligt Ackoffs (1979) åskådning av ledningsarbete, anser han att ledningen är konfronterad 
av dynamiska situationer som består av system som kontinuerligt skiftar problemformulering. 
Ledningen analyserar och abstraherar information från de dynamiska situationerna och 
abstraktionen kallar Ackoff (1979) för problem. Det innebär att ledarskapet inte bara löser 
problem, utan först genererar och definierar problemen utifrån de dynamiska situationerna. En 
dynamisk situation skulle vi vilja jämföra med den miljöproblematik som företag ställs inför.  
 
Kopplar vi ihop Ackoffs teorier med Swartz och Thompsons olika synsätt på naturen med 
tillämpningen av ISO 14001 kan det hävdas att tillämpningen starkt påverkas av ledarens syn 
på naturen och inte enbart av en starkt standardiserad procedur. Ledaren är därför mer aktiv i 
sitt arbete än vad som hade varit fallet ifall ledaren enbart hade godtagit ISO 14001 
standarden som den är och följt den till punkt och pricka.  
 
Lars Strannegård (1998) menar att ledarskapet står inför en komplicerad uppgift när de ska 
operationalisera en miljömässig förändring i ett företag. Ifall en företagsledare har en laissez-
fair åskådning (Swarts & Thompson, 1990) och organisationen och samhället kräver en 
miljömässig reform, kommer ledarskapet att hamna i en problematisk situation. Hur ska en 
organisation kunna förändras till någonting som de inte vet vad det är, när definitionen av det 
önskade tillståndet är utanför ledningens åsiktsbild? Strannegård (1998) belyser paradoxen 
mellan att samhället kräver miljövänligare företag på ena sidan och att de som ska genomföra 
förändringarna eventuellt kan hysa laissez-fair tanke om miljön. Om ledaren inte vet vad som 
krävs för att genomföra förändringen löper organisationen en stor risk för att tillämningen av 
ISO 14001 enbart används legitimerande för organisationen för externa intressenter men i 
själva verket är den frikopplad från organisationens dagliga arbete (Meyer & Rowan, 1977). 
 
ISO 14001 är ett standardiserat ledningssystem som börjar bli mer och mer en självklarhet. 
Det skrivs om standarden och standarden uppfattas göra företag miljömedvetna. Detta trots att 
många kanske inte vet hur systemet är uppbyggt. Shwed och Bearman (2010) skriver att 
uppfattningen om att organisationen döljer sin inre uppfattning om någonting, är något som 
Latour (1999) gett uttryck för med metaforen den svarta lådan (black boxing). En svart låda är 
en apparat som döljer sina inre element och kan enbart ses genom dess inputs och outputs. En 
dator är ett exempel på en svart låda som har ett tangentbord (input) och en skärm (output), 
men består självklart av en mängd elektronik som är gömd för användaren. En annan liknelse 
kan vara uppfattningen att ”fetma dödar”, ett antagande som i dagsläget inte behövs bevisas. 
Mängder av data har samlats in och tragiska dödsfall har lett till att detta faktum är ett 
vedertaget begrepp (fetma påverkar anatomin i människokroppen som leder till olika 
sjukdomar), som inte behövs verifieras för att orsak och verkan är starkt kopplade till 
varandra. Bildandet av konsensus är en ”black boxing” process, enligt Latour (1999); att väva 
samman många olika element av vetenskapliga förslag tills de individuella divisionerna av 
vetenskap är väl gömda. Illustreringen ovan; att uppfattningen om att ”fetma dödar” kan 
liknas med metaforen som en svart låda. 
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Även ISO 14001 kan liknas vid en svart låda; ett ledningssystem som hanterar en 
organisations miljöfrågor. ISO 14001 har arbetats fram genom att först fastställa att 
människor påverkar naturen och den globala uppvärmningen med sin närvaro 
(Kyotoprotokollet och Agenda 21). Även media har hjälpt till att bygga upp frågan till att 
rymma ett allt högre värde i den allmänna- och politiska debatten, vilket vi illustrerade i 
bakgrundsbeskrivningen. WBCSD tog kontakt med ISO organisationen och som i sin tur 
utformade ett standardiserat miljöledningssystem för företag. ISO 14001 hade redan i detta 
läge fått en så pass stor legitimitet att standarden inte ifrågasattes eller att företag i en större 
utsträckning ville få bevis för individuella delar i utformningen av standarden. ISO 14001:s 
input representeras av ISO organisationen som hela tiden förbättrar och reviderar 
certifieringen och outputen är miljöledningssystemet.  
 
Vi har gjort ett försök till att öppna upp den svarta lådan hos Konsulterna AB, vårt 
fallstudieföretag (se 2.2 Konsulterna AB). Med hjälp av den hermeneutiska processen (se 3.5 
Tolkningsmodell) har vi haft stora möjligheter att belysa självklarheter och omvärdera 
förförståelse om funktionerna i ledningssystemet ISO 14001. I ovanstående avsnitt beskriver 
vi hur institutioners påtryckningar leder till att företag anammar den nya certifieringen och i 
den meningen blir ledarskapet mer passivt. I den meningen att företaget inte volonterar på 
egen hand att ta upp certifieringen, utan det sker från påtryckningar från samhället, institut, 
kunder och ägare. 
 
Vi har i vår förstudie av ämnet kommit i kontakt med olika artiklar och avhandlingar som 
angår implementering och tillämpning av ISO 14001, och vad den har haft för effekter på 
företag. Många avhandlingar har visat på positiva förhållanden mellan en implementering och 
tillämpning av ISO 14001 och företags miljöpåverkan (Melnyk et al., 2003; Potoski & 
Prakash, 2005a; Russo, 2001) eller att miljöreglerna efterlevs (Kwon, Seo, & Seo, 2002; 
Potoski & Prakash, 2005b). Exempel på sådana positiva effekter är att det har påvisats att ISO 
14001 har reducerat miljöfarliga gifter (Russo, 2001) och avfall i produktionsprocessen 
(Melnyk, Sroufe, & Calantone, 2003). Det har också visats att certifierade anläggningar 
reducerar sina utsläpp av föroreningar mer än ocertifierade anläggningar (Potoski & Prakash, 
2005b). Det har utöver detta också åskådliggjorts att ISO 14001 certifieringar reducerar den 
tid anläggningar inte samstämmer med miljöregler i USA med sju procent (Potoski & 
Prakash, 2005b). ISO 14001 certifierade anläggningar i Korea har visat sig göra färre 
överträdelser av miljölagstiftningen än anläggningar som inte är certifierade (Kwon, Seo, & 
Seo, 2002).  
 
Enligt Meyer och Rowan (1977) finns det en risk för frikoppling när tillämpning av 
institutionella idéer (som ISO 14001) ska utföras i organisationen. Där företaget enbart tar del 
av de legitimerande effekter som ISO 14001 kan få på kunders och aktieägares syn på 
företagets miljöengagemang, men i själva verket sker inte de avsedda effekter av 
ledningssystemet som certifieringen avser. Denna problematik är något som Aravind & 
Christmann (2011) tar upp och argumenterar för. De hävdar även att från sitt empiriska 
material kunna dra följande slutsatser: Kvalitén på standardens implementering påverkar 
anläggningars miljöprestanda, när implementeringen är dåligt genomförd varierar inte 
miljöprestandan mellan certifierade och ocertifierade anläggningar, medan väl genomförda 
certifieringar leder till en bättre miljöprestanda än deras ocertifierade motparter.  
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Aravinds och Christmann (2011) fokuserade på hur väl företag lyckas med att implementera 
certifieringen och hur det i sin tur påverkar miljöprestandan. De menar att risken för 
frikoppling kan bero på att certifieringssystem fokuserar på själva implementeringstillfället 
men struntar i hur väl ett företag lyckas med sin egen implementering av ISO 14001, vilket 
påverkar företagets miljöprestanda. De menar även att implementeringen av 
certifieringssystemet ISO 14001 varierar så mycket mellan företag att systemet riskerar att 
förlora sin avsedda effekt; att signalera om miljöansvar. Deras studie genomfördes i USA på 
sjuttiotvå ISO 14001 certifierade företag och sjuttiotvå ocertifierade företag. Det empiriska 
arbetet genomfördes på anläggningsnivå på grund av att ISO 14001 certifieringar vanligtvis 
beviljas till anläggningar snarare än till hela företag. 
 
Med tanke på vår utbildning med inriktningen management på den civilekonomiska 
utbildningen i Borås, valde vi att inrikta vår studie mot ISO 14001 effekter på organisationens 
ledarskap snarare än företagets anläggningar, som Aravinds och Christmanns (2011) gjorde. 
Vår problemdiskussion visar att det kan uppstå flera tänkbara problem när en organisation ska 
tillämpa miljömässiga åtaganden. 
 
Vi har valt att använda oss av institutionell teori för att analysera vårt empiriska material. 
Teorierna behandlar hur företag anammar olika institutionella idéer (som till exempel ISO 
14001) samt vilka effekter idéerna har för organisationen. Inom institutionell teori finns det 
tre något skilda förgreningar. Äldre institutionell teori, nyinstitutionell teori samt 
skandinavisk institutionell teori. Vi kommer att förklara skillnaderna mellan de olika 
begreppen samt vår positionering närmare i avsnitt 4. Teoretisk referensram.  
 
1.3 Formulering av forskningsfrågor och syfte 
 
Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till att följande tre forskningsfrågor är 
lämpliga för att granska vårt problemområde. Vår första forskningsfråga hjälpte oss att 
undersöka vårt problemområde: 
 

• Hur ser tillämpningen av ISO 14001 ut på vårt utvalda företag? 
 
Med hjälp av ovanstående forskningsfråga kunde vi gå in på ett djupare plan i vårt empiriska 
material där vi frågade oss: 

 
• Hur påverkas ledarskapet på det utvalda företaget av tillämningen av ISO 14001? 

 
• Hur påverkar ledarskapet tillämpningen av ISO 14001 på det utvalda företaget?  

 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka ledarskapet vid tillämpning av standarden ISO 
14001 och bidra till existerande institutionell teori. 
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1.4 Avgränsningar 
 
I följande kapitel kommer vi att ange de avgränsningar vi har gjort under vår studie. Vi har 
varit tvungna att avgränsa uppsatsen då det inte varit möjligt för oss att genomföra en studie 
som tar med alla de tänkbara aspekter som vi har funnit under arbetets gång. 
 
I studien har vi avgränsat oss till att fokusera på standarden ISO 14001 och hur tillämpningen 
av denna påverkar ett konsultbolag inom samhällsplanering. Vi har fokuserat på ledningen 
hos företaget samt personer som påverkas av ISO 14001 i de vardagliga rutinerna (se 3.4 
Etikdiskussion och genomförande). Detta på grund av att vårt intresse främst har varit att se 
hur ledarskapet påverkas och påverkar tillämpningen av ISO 14001. Det är de institutionella 
effekterna av tillämpningen vi i synnerhet var intresserade av. Vi valde ut fem personer att 
intervjua till en början och utifrån transkriberingen samt en första analys av 
intervjumaterialet, ansåg vi att vi inte behövde fler intervjuer för att få ett starkt empiriskt 
material. 
 
Uppsatsen har skrivits under 15 veckor (heltid), vårterminen 2011, den omfattar 30 
högskolepoäng och har genomförts utan ekonomiskt bidrag från vårt fallstudieföretag eller 
från Högskolan i Borås. 
 
Vi har i uppsatsen använt oss av institutionell teori som teoretisk referensram. Vår 
presentation av det empiriska resultatet har inspirerats av en narrativ ansats och i analysen har 
vi tagit hjälp av den hermeneutiska processen som tolkningsmodell. Vi har i den abduktiva 
undersökningsstrategin valt att inte gå vidare med ytterligare studier för att styrka de 
antaganden som gjorts i vår slutsats. Sådana studier lämnade vi utanför 
undersökningsområdet men i 8. Avslutande diskussion, har vi gett tips på hur fortsatt 
forskning kan bedrivas.  
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2. Empiriskt undersökningsområde  
 
I följande kapitel kommer en beskrivning att ges över det empiriska området som vi har 
undersökt. Först beskrivs hur ISO 14001-standarden ser ut och de olika delar som den 
innehåller. Efter det följer en kort beskrivning av den organisation som vi genomfört vår 
fallstudie hos. Syftet med att beskriva vårt empiriska undersökningsområde är att skapa en 
överblick över vad vår frågeställning fokuserar runt. 
 
2.1 ISO 14001 
 
Standarddokumentet, Miljöledningssystem – Krav och vägledning (ISO 14001:2004) (2004), 
ger en beskrivning av miljöledningssystemets delar och de krav som ställs på ett 
miljöledningssystem som följer ISO 14001. Vi har även valt att ta del av två handböcker om 
hur ISO 14001 ska implementeras och tillämpas i organisationen, Brorsons och Almgrens bok 
”ISO 14001 - för små och medelstora företag” (2009) samt Rasmussons bok ”ISO 14000 
light: miljöarbete i företag utan krångel och dammiga pärmar” (1998). Systemet bygger på en 
metodik som kallas PDCA (Plan-Do-Check-Act), vilket översatt till svenska blir: 
 

• Planera - Ta reda på de viktigaste miljöfrågorna, skapa mål och handlingsplaner för 
att kunna leva upp till en skapad miljöpolicy.  

• Genomföra - Översätt miljöpolicyn till praktisk handling. Dokumentation och 
instruktioner tas fram, personal utbildas och ansvar fördelas. 

• Följa upp - Kontrollera hur miljöarbetet sköts. Interna och externa revisioner hjälper 
till i detta arbete. 

• Förbättra - Den ständiga utvärderingen av arbetet med miljöpolicyn i verkligheten gör 
att ledningen får underlag för att förbättra systemet och prestationerna. 
 

 
 

 
 Figur 1.1 ISO 14001 (Brorson & Almgren, 2009) 

 
  

Ledningens genomgång 
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I standarden specificeras ett antal krav som organisationen måste uppfylla i sitt 
miljöledningssystem men den anger inte några krav eller kriterier för organisationens 
miljöprestanda. Det vill säga att standarden inte anger några krav på nivån på företagets 
miljöarbete. Kraven säger att miljöledningssystemet ska vara utformat så att organisationen 
kan skapa och införa en miljöpolicy och övergripande miljömål. Policy och miljömål ska 
anpassas till gällande lagstiftning, andra krav samt efter de betydande miljöaspekter som 
organisationen kan identifiera som påverkbara (Swedish Standard Institute, 2004).  
 
Nedan följer en kort beskrivning av vad som anses viktigt i de fyra ovanstående stegen vid en 
implementering av ISO 14001 (Swedish Standard Institute, 2004; Brorson & Almgren, 2009; 
Rasmusson, 1998).  
 
I planeringen måste företaget först bestämma sig för vilka avgränsningar de ska göra rent 
organisatoriskt och på så vis sätta upp en ambitionsnivå. Företaget bör tänka på att själva 
kärnverksamheten bör ingå i miljöarbetet för att uppnå trovärdighet. Det vanligaste är att 
företaget gör samma fysiska avgränsning som miljölagstiftningen (Brorson & Almgren, 
2009), det vill säga att de delar av företaget som påverkas av miljölagstiftningen bör 
innefattas av miljöledningssystemet.  
 
För att reda ut hur företagets miljöpåverkan ser ut görs inledningsvis en miljöutredning. 
Företaget bör dokumentera de miljöaspekter, påverkande lagar samt vilka arbetsformer 
organisationen har, för att kunna utveckla miljömål och en miljöpolicy. När det gäller legala 
och andra krav bör företaget hålla sig uppdaterat då de kan förändras under tiden ISO 14001 
implementeras. Med legala krav menas den rådande miljölagstiftningen, med andra krav 
menas de femtiotal krav som ISO 14001 standarden framför (Brorson & Almgren, 2009). Den 
direkta och indirekta påverkan på miljön är de miljöaspekter företaget ska ta med i sin 
miljöutredning. För att de ska vara relevanta miljöaspekter för företaget måste organisationen 
kunna påverka aspekterna (Rasmusson, 1998).  
 
Vidare i planeringen ska företaget upprätta handlingsplaner, detaljerade mål och övergripande 
miljömål för organisationen och dess olika funktioner (Rasmusson, 1998). Målen ska vara 
mätbara i de fall det är möjligt och de ska vara konsekventa i förhållande till miljöpolicyn. De 
övergripande målen är strategiska och visionära medan de detaljerade målen rör sig mer i tid 
och rum. Miljömålen ska bygga på de mest betydande miljöaspekterna och målen ska i sin tur 
samspela med miljöpolicyn (Brorson & Almgren, 2009). 
 
Företaget måste skapa en handlingsplan för att kunna uppnå sina miljömål (Rasmusson, 
1998). Handlingsplanen ska vara omfattande och innehålla information om uppgifter, ansvar, 
processer, resurser samt tidsramar. När de olika aktiviteterna i handlingsplanerna är 
genomförda behöver organisationen mäta resultatet för att säkerställa att målen har uppnåtts 
eller upptäcka de avvikelser som skett, så att företaget kan arbeta med förbättring av 
planeringen, målen och handlingsplanerna (Brorson & Almgren, 2009). 
 
Miljöpolicyn används främst som ett verktyg för att internt och externt förmedla hur 
företagets miljöambitioner ser ut. Den ska återspegla företagets ”själ” gällande miljöfrågor 
(Brorson & Almgren, 2009). Policyn bör inte bli ett statiskt dokument utan den ska förändras 
i takt med omgivningen. Den ska ständigt representera organisationens verksamheter, 
produkter och tjänster (Rasmusson, 1998). Miljöpolicyn ska dessutom vara dokumenterad, 
kommunicerad till alla inom organisationen samt innehålla åtaganden om ständig förbättring. 
(Swedish Standard Institute, 2004).  
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Genomförandet är det viktigaste steget, där företaget ser till att allt som planerats blir 
genomfört. Det är genomförandet som är poängen med ledningssystemet och inte 
dokumenteringen. Resurser för att kunna genomföra arbetet ska införas, personal utbildas och 
ansvar delegeras (Rasmusson, 1998). Arbetet med miljöledningssystemet ska dokumenteras 
och företaget bör införa en dokumentstyrning för hur dokumentationen ska hanteras. I 
tillämpningen bör organisationen även väga in en ”krisplan”; en rutin för hur miljöincidenter 
ska hanteras (Brorson & Almgren, 2009). Rutiner för hur miljöpolicy och mål ska 
kommuniceras internt och extern ska införas (Swedish Standard Institute, 2004). 
 
Uppföljning används främst för att kontrollera att företaget lever upp till kraven och att 
lagstiftningen följs. Samt ger en överblick på hur situationen förändrats på kort respektive 
lång sikt. Organisationen ska mäta och utvärdera samt upptäcka avvikelser och korrigera dem. 
I detta steg behandlas också den interna miljörevisionen av miljöledningssystemet (Brorson & 
Almgren, 2009). Mycket utav fakta som används i uppföljningen får företaget fram genom 
olika sorters mätningar (Rasmusson, 1998). 
 
Ledningens genomgång är ett tillfälle för att upptäcka möjliga förbättringar, granska 
miljöarbetet samt se risker och möjligheter. Organisationen bör ge miljöredovisningen en 
naturlig plats i ledningens strategiska arbete (Brorson & Almgren, 2009). Ständig förbättring 
ska vara en återkommande process för att utveckla miljöledningssystemet och syftar till att nå 
en bättre miljöprestanda för hela organisationen i enlighet med miljöpolicyn (Swedish 
Standard Institute, 2004). 
 
Efter att ha infört ISO 14001 kan företaget ta kontakt med en certifieringsfirma som gör en 
certifieringsrevision, denna del är alltså frivillig (Rasmusson, 1998). Klarar företaget 
certifieringsrevisionen delas ett certifikat ut som visar att organisationen lever upp till de krav 
som ställs och att miljöledningssystemet fungerar. Kostnaden för att genomföra en certifiering 
kan vara stor men utan certifiering saknas en extern förtroendegivare som garanterar 
miljöledningssystemets funktion (Brorson & Almgren, 2009).  
 
2.2 Konsulterna AB 
 
Konsulterna AB är det företag som vi genomfört vår fallstudie hos. Konsulterna AB är ett 
fiktivt namn, eftersom vi utlovat anonymitet i vår uppsats.  
 
Konsulterna AB är ett företag som arbetar med projektering inom byggsektorn, 
samhällsplanering samt med nyskapande och målinriktade rådgivningstjänster. De arbetar 
med helhetslösningar, allt från idéutveckling till projektering och driftstöd som tar hänsyn till 
samhällets sårbarhet med omfattande kunskaper inom miljö, säkerhet och beredskap. 
Konsulterna AB ingår i en internationell koncern och har sitt svenska huvudkontor placerat i 
Göteborg. Inom koncernföretaget finns närmare 2000 anställda och på kontoret i Göteborg 
arbetar ett par hundra av dem. Konsulterna AB hade i Sverige under 2009 en omsättning på ca 
200 miljoner svenska kronor. Nedan följer en översiktlig beskrivning av företaget utifrån 
deras interna dokument, intervjumaterial samt deras hemsida. Då företaget är anonymiserat 
saknas referenser, dock har vi lagt in anonymiserade bilagor av deras interna dokument under 
9. Bilagor. 
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Det svenska huvudkontoret i Göteborg var ursprungligen ett företag som startades någon gång 
under 60-talet av 11 kranskommuner kring Göteborg, Kommunkonsult AB. Anledningen till 
att Kommunkonsult AB grundades var att kommunerna inte hade råd med att själva anställa 
personal med den spetskompetensen som behövs vid olika kommunala projekt. Till exempel 
miljöutredningar och exploatering. Dessa 11 kommuner gick därför samman och bildade 
Kommunkonsult AB där de gemensamt hade tillgång till kompetensen. Företaget växte och 
var inblandat i en skandal under 1990-talet, vilket ledde till att hälften av kommunerna sålde 
sina andelar i företaget till Kommunkonsult ABs personal. Efter några år blev företaget 
slutligen helt personalägt då resterande kommuner sålde sina andelar i företaget. Företaget 
såldes 2007 till Konsulterna AB och ingår nu i denna internationella koncern. 
 
Konsulterna AB har spetskompetens inom en rad olika områden, vilket gör att de arbetar med 
både stora uppdrag som kräver många olika kompetenser och små uppdrag som enbart kräver 
kompetens inom ett område. Bland de anställda finns bland annat arkitekter, miljöutredare, 
geotekniker och ingenjörer. Konsulterna AB expanderar i Sverige vilket främst görs genom 
förvärv av andra konsultbolag runtom i landet. De uppköpta företagen fusioneras med 
Konsulterna AB och blir distriktskontor i det svenska dotterbolaget. Idag är enbart ett av 
distriktskontoren certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 men Konsulterna AB arbetar 
långsiktigt med att certifiera alla distriktskontor.	  
 
Företaget har sedan 2001 varit certifierat för både ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet med 
kvalitets- och miljöledningssystemet sker främst i företagets kvalitets- och 
miljöledningsgrupp (QM-gruppen), vars funktion organisatoriskt sett ligger vid sidan av 
kärnverksamheten. Denna grupp består av fyra personer som förutom sin roll i QM-gruppen 
är ansvariga för olika projekt i verksamheten. Chefen för QM-gruppen arbetar inte med olika 
projekt utan är ansvarig för företagets administrativa delar. De tre övriga representanterna i 
gruppen arbetar på varsitt affärsområde där de ansvarar för att ta upp kvalitets- och 
miljöfrågor på de månatliga affärsområdesmötena.  
 
Konsulterna AB:s organisation består av en ledningsgrupp där även chefen för QM-gruppen 
är med. Under ledningsgruppen finns tre olika avdelningar som motsvarar tre olika 
affärsområden företaget har identifierat. Inom affärsområdena finns sedan olika team som alla 
består av personer med en viss spetskompetens.  

 

 
   Figur 1.2 Organisationsschema på Konsulterna AB  
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Alla medarbetare hos Konsulterna AB ansvarar själva för att ha tillräckliga kunskaper inom 
organisationens kvalitets- och miljöledningssystem och om denna kompetens saknas skall 
närmaste chef kontaktas. Det är Vd:n som har det slutliga ansvaret för att det finns tillräcklig 
kompetens inom organisationen. Vd:n utser affärsområdeschefen som i sin tur ansvarar för att 
strategiskt planera, leda arbetet och ansvarar bland annat för kvalitets- och miljöarbetet. 
Affärsområdeschefen ansvarar för att vidareutveckla kvalitets- och miljöarbetet och se till att 
personalen har tillräckligt med kunskaper för att kunna använda systemet. Det är 
affärsområdeschefen tillsammans med sina teamledare på affärsområdet som utser de olika 
uppdragsledarna för organisationens olika projekt. Som uppdragsledare för ett projekt 
ansvarar du för att kvalitets- och miljömål nås. Inom varje affärsområde finns ett antal 
teamledare beroende på hur många kompetensområden som finns inom affärsområdet. 
Teamledaren ska se till att det finns ett bra arbetsklimat inom teamet. Rollen som teamledare 
innebär ett fokus på uppdrag/marknad, kompetens/resurs, ekonomi samt arbetsmiljö.  
 
Chefen för QM-gruppen ansvarar för att gruppen har tillräckliga resurser, att det sker en 
utveckling av kvalitets- och miljöledningsarbetet samt kommunicerar gruppens arbete med 
ledningsgruppen. Miljösamordnaren har ansvar för alla dokument som måste finnas enligt 
ISO 14001, kommunicerar ut förändringar som berör företaget, förbereder kommande 
miljömål och policys samt ska inspirera medarbetarna i miljöledningsarbetet.  
 
Hos Konsulterna AB finns det miljörutiner (se bilaga 9.3.5 Miljörutiner) som berör både 
verksamheten (kontoret) och arbetet i uppdragen. Till rutinerna finns det en ansvarig person 
som ser till att rutinerna följs. Det finns rutiner för hur avfall ska hanteras med syftet att 
minska på mängden avfall som kommunens renhållningsavdelning behöver hantera. Farligt- 
och elektronikavfall hanteras på ett speciellt sätt så att det inte hamnar bland det övriga 
avfallet. När det gäller inköp och hantering av kemikalier finns också en rutin som ska följas 
för att denna aspekt ska påverka miljön så lite som möjligt. De har även rutiner för sanering 
av farliga vätskor, inköp av utrustning till fordon, tvätt av fordon, energiförbrukning, resor, 
inköp av kontorsmaterial, övriga inköp samt pappersförbrukning. 
 
När det gäller uppdragen finns det rutiner för vilka dokument som ska fyllas i och vad som 
ska tas upp. Det är främst checklistan för uppdrag (se bilaga 9.3.1 Checklista 
uppdragsadministration) och startmötesprotokollet (se bilaga 9.3.2 Startmötesprotokoll) som 
hanterar miljöledningsarbetet. Varje år skickas det även ut en enkät till deras kunder med 
olika frågor för att de ska kunna bedöma hur kvalitets- och miljöledningsarbetet fungerar ur 
en extern synvinkel. Med på denna enkät finns en fråga om miljö: ”Har Konsulterna AB 
medverkat till att lyfta fram miljöfrågor av betydelse för uppdraget?”(se bilaga 9.3.3 
Kundenkät). 
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Företagets miljöpolicy för 2011 säger att: 
 

”Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar 
utveckling. 
Vi skall genom ständig förbättring av vår verksamhet medverka till att uppnå en 
hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav 
som berör företaget skall uppfyllas samtidigt som insatser skall göras för att öka 
hushållningen med naturresurser och för att förebygga att föroreningar uppkommer. 
Vi skall ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna föreslå de mest 
miljöanpassade lösningarna. Vi skall dessutom arbeta för att minimera negativa 
miljöeffekter i vår egen verksamhet.” 
(Bilaga 9.3.6 Policy och Mål för kvalitet och miljö 2011) 
 

Företaget har två miljömål för 2011 (Bilaga 9.3.6 Policy och Mål för kvalitet och miljö 2011). 
Det första målet är att stärka företagets miljöprofil och höja betyget i kundenkäten med ett 
halvt betyg. För att uppnå detta mål har tre delmål skapats.  
 

Delmål 1: Dialog förs med kunden om mål för ett hållbart samhälle och dokumenteras 
i uppdragen i enlighet med marknadsområdets miljöchecklista. 
Delmål 2: Använda uppdrag med tydlig miljöprofil i marknadsföringen, publicera 
minst ett nytt miljöuppdrag på hemsidan varje månad samt skriva tre artiklar om 
uppdrag med miljöprofil i facktidskrifter. 
Delmål 3: Vinna uppdrag med tydlig miljöprofil. 
(Bilaga 9.3.6 Policy och Mål för kvalitet och miljö 2011) 

 
Företagets andra miljömål är att Konsulterna AB ska minska sina CO2-utsläpp med två 
procent per omsatt krona jämfört med föregående år. Målet har delats upp i två delmål.  
 
 Delmål 1: Erbjudande om eco-driving till medarbetarna.  

Delmål 2: Transportstrategin ska kommuniceras och tillämpas i uppdrag 
(Bilaga 9.3.6 Policy och Mål för kvalitet och miljö 2011) 
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3. Metoddiskussion  
 
Syftet med vår metoddiskussion är att ge dig som läsare en inblick i de förkunskaper vi hade 
innan uppsatsarbetet påbörjades. Diskussionen kommer även ge en inblick i det arbetssätt vi 
valde att följa.  
 
3.1 Undersökningsstrategi och design 
 
I vår uppsats har vi valt ett kvalitativt perspektiv. Bryman (2002) skriver att ett kvalitativt 
perspektiv är ett perspektiv där forskaren genererar teorier snarare än att pröva teorier (vilket 
görs enligt ett kvantitativt perspektiv). När det gäller uppfattningen om vad kunskap är antas 
ett tolkningsperspektiv. Den ontologiska ståndpunkten anser Bryman skiljer sig mellan de 
olika perspektiven. Objektivismen (kvantitativt synsätt) anser att sociala aktörer inte kan 
påverka den yttre verkligheten, enligt konstruktivismen (kvalitativt synsätt) skapas 
verkligheten av sociala aktörer, det finns ingen yttre opåverkbar verklighet.  
 
Halvarsen (1992) skriver att val av forskningsdesign påverkas av viktiga element som 
karakteriserar det empiriska undersökningsområdet; antal och enheters egenskaper, tid, 
forskarens kontroll, insamlingsmetod, typ av bearbetning och tolkning, förklaringsform och 
forskningsintresse. Vårt empiriska undersökningsområde, som beskrevs i föregående kapitel, 
bestod av ett företag där vi på grund av vår frågeställning och intresse ville gå in på djupet. En 
metod för att göra detta är en fallstudie, vilket vi valde.  
 
Valet av det kvalitativa perspektivet, gjorde vi även på grund av tidigare erfarenhet och 
värderingar. Då vi ska undersöka hur ISO 14001 påverkar en organisation blir det, för oss 
”fel”, om vi väljer att se denna påverkan eller kunskapen om den som ett yttre objekt. 
Kunskapen och uppfattningen om hur ISO 14001 påverkar de anställda är subjektiv. Det vill 
säga att den skiljer sig åt mellan de olika personer vi kommit i kontakt med och därmed 
konstrueras kunskapen om hur ISO 14001 påverkat företaget av de anställdas berättelser. 
Våra värderingar som vi fått under studierna på Högskolan i Borås gör att vi lätt tar till oss det 
konstruktionistiska perspektivet. Våra värderingar har påverkats av böcker författade av till 
exempel Barbara Czarniawska och Kaj Sköldberg, samt föreläsningar som har riktat vår 
uppmärksamhet på att världen är diskursiv och subjektiv, där alla situationer kan uppfattas på 
olika sätt av olika personer.  
 
Eftersom studien enbart genomfördes på ett företag var det lämpligt att genomföra en 
kvalitativ studie. En kvantitativ studie behöver generellt flera studieobjekt där resultaten 
standardiseras och kvantifieras. Ifall en kvantitativ studie ska göras på ett enskilt fall måste 
det göras i en sluten miljö och efter ett strikt tillvägagångssätt (Bryman, 2002). Ett sådant 
tillvägagångssätt var därför inte lämpligt att genomföra på vårt valda företag, då vi inte kunde 
ta oss de friheterna. 
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Vår undersökningsstrategi är av abduktiv karaktär. Enligt författarna Alvesson och Sköldberg 
(2008) är abduktion troligtvis den vanligaste undersökningsstrategin för fallstudier. Strategin 
innebär att ett övergripande tolkningsmönster (se 3.5 Tolkningsmodell) skapas utifrån en 
tolkning av ett enskilt fall. Tolkningsmönstret bör enligt författarna styrkas genom 
undersökning och tolkning av nya fall men denna del lämnar vi för vidare forskning då vi 
varit tvungna att göra vissa avgränsningar i vår studie (se 1.4 Avgränsningar). Abduktion 
uppvisar drag av induktion och deduktion som undersökningsstrategin inbegriper. Abduktion 
är dock inte en enkel hopslagning av induktion och deduktion, utan strategin tillför nya 
moment. 
 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar på att abduktion i jämförelse med induktion och 
deduktion inkluderar förståelse av det studerade fallet. Vilket gör att vårt val av 
undersökningsstrategi går ihop med vårt val av analysmodell (se 3.5.1 Den hermeneutiska 
processen), då både undersökningsstrategin och analysmodellen fokuserar på förståelse och 
övergripande tolkningsmönster. Abduktion utgår från empiri likt induktion men 
undersökningsstrategin avvisar inte forskarnas olika förföreställningar. Studier av tidigare 
teori kan göras inför analys av empiri eller kombineras med analysen. Viktigt är att se 
teorilitteratur som en inspirationskälla för att finna förståelse för det övergripande 
tolkningsmönstret. Undersökningsstrategin precis som vår analysmodell innehåller en process 
av omtolkning vilket tillåter oss att arbeta med en iterativ process, där vi växlar mellan teori 
och empiri. 
 
Uppsatsens undersökningsdesign var inriktad på att få förståelse för hur ISO 14001 tillämpas 
på vårt fallföretag samt vilka effekter tillämpningen ger. Vi har inte varit ute efter att kunna 
generalisera vårt resultat till en större grupp. Vår ambition var att kunna bidra till tidigare 
forskning om institutionell teori. Undersökningsdesignen blev därför en fallstudie med 
kvalitativa förtecken och då vi valde att studera tillämpningen på ett specifikt företag.  
 
Fallstudien som studiedesign beskrivs av Stake (1995). Studien rör den specifika natur och 
komplexitet som ett specifikt fall uppvisar. Fallstudier görs ofta på lokal plats och forskarna 
utför en intensiv studie av händelseförloppet. Det ideografiska synsättet är det som lett oss i 
vårt arbete för att kunna belysa de unika drag som tillämpningen av ISO 14001 har på vårt 
utvalda företag.  
 
I fallstudien har vi att använt oss av kvalitativa intervjuer och dokumentanalys för att kunna 
besvara våra forskningsfrågor om de processer som sker inom företaget (Halvorsen, 1992). 
Kvalitativa intervjuer som metod är lämpligast då den låter intervjupersonen själv uttala sig 
om det vi frågar efter. Metoden gör att fokus hamnar på intervjupersonens bild och inte 
forskarens bild av verkligheten, vilket stämmer överens med konstruktivismen (Bryman, 
2002) och som passade med våra värderingar.  
 
Kvalitativa intervjuer var också lämpliga utifrån den tidsram vi haft, där till exempel 
deltagande observationer inte sågs som möjliga eftersom de är väldigt tidskrävande. 
Fokusgrupper är något som inte heller var lämpligt i genomförandet, då vi var ute efter att 
hitta idéströmningar inom organisationen som påverkas av ISO 14001. En fokusgrupp kan 
riskera att parametrar som grupptryck och reaktiva effekter (Bryman, 2002) får för stor 
påverkan på det empiriska materialet (se 3.4 Etikdiskussion och genomförande).  
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Dokumentanalysen har genomförts i syfte att få ytterligare förståelse för hur ISO 14001 
tillämpas hos Konsulterna AB. Genomförandet av dokumentanalysen gjordes enligt 
hermeneutiken (se 3.5 Tolkningsmodell). På så vis har vi arbetet med att förstå hur ISO 14001 
tillämpas hos Konsulterna AB genom att titta på delar av deras interna 
miljöledningssystemdokument.  
 
I avsnitt 3.6 Narrativ ansats kommer vi beskriva den narrativa ansatsen i vår undersökning. 
Den kvalitativa intervjun som metod passade bra ihop med den narrativa ansatsen. Ansatsen 
gör det möjligt för oss att föra fram intervjupersonernas egna uppfattningar. Berättelserna är 
deras egen konstruktion av deras verklighet. Den narrativa ansatsen är en konstruktion, som 
sker mellan olika parter och är inte intresserade av författarens uppfattning om texten utan 
texten i sig själv (Czarniawska, 2004).  
 
3.2 Urvalsprocessen 
 
Vi har i vår undersökning använt oss av ett icke-sannolikhetsurval, utan metoden 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är ett urval där respondenterna består av de 
personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). Anledningen till att valet av 
företag, i vårt fall, kan klassas som ett bekvämlighetsval ligger i hur vi gick tillväga under 
urvalsprocessen. Vi startade vårt sökande efter ett lämpligt fallföretag genom att se till vilka 
personliga kontakter vi hade med olika företag och vilka utav dem som hade en ISO 14001 
certifiering. Dessutom var vi ute efter ett företag som var så pass stort att vi skulle kunna 
urskilja en ledningsstruktur, men inte så stort att ledningsstrukturen blev alltför stor och vid. 
Några av våra kontakter passade in på våra kriterier, men de hade av olika anledningar inte 
möjlighet att ta emot oss. Nästa steg blev att genom ISO Registret (2011) gallra fram företag 
som passade in på våra kriterier. I gallringen valde vi företag som var placerade i Göteborg 
eller inom några mil från Göteborg. Dessutom tittade vi på företagets verksamhet och storlek. 
Efter att ha kontaktat ett tiotal företag från ISO-registret fick vi till slut tag på ett företag som 
både passade in på våra kriterier och som kunde ta emot oss. 
 
När det gäller valet av personer som vi har haft intervjuer med har vi använt oss av ett 
snöbollsurval (Bryman, 2002). Vi fick till en början kontakt med företagets miljösamordnare 
som också är den person som förmedlat kontakt med våra andra intervjupersoner. Att 
klassificera urvalet som ett rent snöbollsurval kan vara något missvisande, då vi haft 
önskemål om olika hierarkiska nivåer hos våra intervjupersoner. Samt att personerna inte 
enbart var positiva till miljöledningssystemet.  
 
Det är vår kontaktperson som förmedlat kontakten med alla intervjupersoner. Anledningen till 
att vi haft önskemål om olika hierarkiska nivåer är för att vår problemformulering enbart vill 
titta på hur ledarskapet påverkas och påverkar tillämpningen av ISO 14001. 
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3.3 Kriterier för bedömning 
 
För att ge en bild av hur valid och reliabel vår uppsats är, är de vanligaste 
bedömningskriterierna: validitet, reliabilitet samt replikation. Då Bryman (2002) beskriver att 
författare som Lincoln (1994) och Guba (1985) framfört att forskare i kvalitativa 
undersökningar bör använda sig av andra kriterier, är det dem vi valt att använda oss av. Även 
Czarniawska (1999) framför kritik mot att i organisationsstuider använda sig av begreppen 
validitet och reliabilitet. Hon skriver att validitet handlar om överrensstämmelsen mellan 
texten och världen medan reliabilitet handlar om att samma resultat ska kunna garanteras om 
samma metod används igen. Hon menar att det inte är lämpligt att jämföra en text med 
objektet det avser att beskriva, utan det enda som går att jämföra är texten med andra texter. 
Verkligheten måste beskrivas för att kunna jämföras, därmed blir det en jämförelse mellan två 
texter. Czarniawska refererar till Ricœr (1981) som säger att valideringsprocessen är en 
argumentations disciplin som kan jämföras med den juridiska processens tolkning av lagarna.  
 
Reliabilitet; ett sätt att garantera att resultatet upprepas om samma metod används igen. 
Menar Czarniawska (1999) snarare kan vara en konsekvens av att det inom forskningen 
används en institutionaliserad forskningsprocess. På så vis är det inte metoden som levererar 
samma resultat på samma studieobjekt utan det är den institutionaliserade 
forskningsproceduren som ger samma resultat.  
 
Czarniwska (1999) skriver att det finns två olika sätt för en författare att rättfärdiga den text 
som han/hon skrivit: det pragmatiska och det estetiska. Ifall de två tillvägagångssätten 
används tillräckligt brett kan de gå in i varandra. En text kan fungera för att den är vacker 
eller för att det är en kraftfull metafor. Czarniawska refererar till Rorty  (1992) som skriver att 
även om användbarhet är bestämt utifrån ett syfte som finns till hands, är de bästa läsningarna 
är dem som ändrar på syftet. Att avgöra vad som är en bra text, vad som gör en text legitim är 
beroende på det institutionella sättet att se på texter.  
 
Med bakgrund i Brymans (2002) och Czarniawskas (1999)  argument väljer vi att använda 
oss av andra begrepp än validitet och reliabilitet för att ge underlag till en bedömning av vår 
uppsats. Anledningen till det är att vi anser att vi genom kriterierna på ett bättre sätt kan 
belysa hur vårt arbete genomförts samt på ett bättre sätt kunna ge möjlighet till ett externt 
bedömningsunderlag. Trovärdighet (Bryman, 2002), som är det ena begreppet, är ett begrepp 
som består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 
styrka och konfirmera. Det andra bedömningsbegreppet är äkthet (Bryman, 2002). I följande 
avsnitt beskrivs hur vi arbetat för att göra en bedömning av uppsatsens trovärdighet och 
äkthet möjlig. 
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3.3.1 Trovärdighet 
 
Nedan beskrivs hur vi arbetat med de fyra olika delkriterierna för trovärdighet; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
 
I uppsatsen har vi arbetat för att skapa tillförlitlighet för vårt resultat. Genom att försäkra oss 
om att den bild av den sociala verkligheten, som vi uppfattat, stämmer överens med den bild 
av den sociala verkligheten som våra intervjupersoner upplever. Vilket vi försökt uppnå 
genom triangulering. Vår triangulering innebär att vi dels fått en uppfattning om våra 
intervjupersoners sociala verklighet genom intervjuer dels genom att vi tagit del av 
Konsulterna AB:s interna miljöledningssystems dokument. Vi har transkriberat våra 
intervjuer vilket lett till att vi lyssnat på intervjuerna minst två gånger. Sammanställningarna 
av transkriberingarna har också medfört att vi hade ett textmaterial på 96 sidor att utgå från 
vid utformningen av presentationen av vårt empiriska material. 
 
För att det ska kunna vara möjligt att göra en bedömning av hur överförbart resultatet av vår 
undersökning är till en annan kontext bör vi enligt Bryman (2002) arbeta med fylliga 
redogörelser. Därför har vi arbetat med att i det empiriska resultatet, analys och slutsatser 
skapa tydliga och detaljrika beskrivningar för att göra det möjligt att avgöra om vårt resultat 
och våra slutsatser om hur ISO 14001 påverkar ledarskapet, i vårt företag är överförbart till ett 
annat. Då vår undersökning är en fallstudie kan det vara svårt att på ett enkelt sätt överföra 
vårt resultat till en annan miljö.  
 
För att säkerställa att vår undersökning är pålitlig har vi under arbetets gång haft regelbundna 
kontakter med vår handledare. Intervjuerna har spelats in, samt transkriberats och återgetts så 
detaljrikt som möjligt. Vi har även förklarat hur olika delar av arbetet gått till och varför vi 
formulerat oss som vi gjort. Detta gör att vår handledare kunnat sätta sig in i arbetsprocessen 
och kunnat få en uppfattning om arbetets pålitlighet.  
 
Vi har även granskat våra dokument med en källkritik hämtad från den objektiverande 
hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 1994) för att kunna avgöra studiens pålitlighet. De 
dokument vi tagit del av är primärkällor och har författats som ett steg i 
miljöledningssystemet. Det är företagets kvalitets- och miljöledningsgrupp som har 
sammanställt texterna. Under vilka omständigheter som texterna har författats kan vi inte 
uttala oss om. Vi finner det osannolikt att författandet skulle ha påverkats av olika externa 
intressen (reaktiva effekter) då de skapats för internt bruk och för att behålla en certifiering. 
 
Först granskade vi om våra dokument var förfalskningar eller om det var Konsulterna ABs 
äkta miljöledningssystemdokument. Då dokumentens innehåll stämde in med den information 
vi fått genom intervjuerna fann vi ingen anledning till att tro att de dokument vi fått var 
förfalskade. Vi fann det inte heller troligt att dokumenten skulle förändrats eller skapats på 
något speciellt sätt för att det skulle vara mer ”lämpliga”. Det vill säga att dokumenten skulle 
ha skapats för att ”det ser bra ut”. 
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Dokumenten har skapats för att användas internt på företag, vilket gör sådana förändringar 
eller avsikter mindre sannolika. Vi fann de dokument vi fått ta del av relevanta då de alla är 
författade nyligen (det äldsta är från 2006) vilket gör dem användbara i studien. Dokumenten 
granskas dessutom av den externa revisorn, vilket gör att Konsulterna AB har fått en extern 
kritik om dokumenten inte visar på den bild av verkligheten som revisorn uppfattat.  
 
De källor och referenser vi använt oss av i studien är alla hämtade via Business Source 
Premier för att försäkra oss om att källorna är vetenskapliga. Författarna är internationellt 
erkända forskare vilket också skapar pålitlighet i studien. 
 
För att kunna styrka och konfirmera vår uppsats har vi i vårt uppsatsarbete arbetat utifrån den 
information vi fått genom våra intervjuer samt de interna dokument vi fått ta del av. Utifrån 
vår teoretiska referensram har vi skapat oss uppfattningar som vi använt oss av i vår analys. 
Personliga värderingar har vi medvetet enbart låtit påverka vårt val av undersökningsstrategi 
och metod. När det gäller övriga delar av undersökningsarbetet har vi låtit våra personliga 
värderingar och förförståelse stå åt sidan. I de delarna av arbetet har vi skapat våra antaganden 
och tolkningar med hjälp av vår tolkningsmodell och vår teoretiska referensram. Det finns en 
risk att vi omedvetet påverkats av vår förförståelse i vårt val av resultat, analysval samt 
slutsatser. Vår tolkningsmodell (se 3.5 Tolkningsmodell) tillåter oss att ifrågasätta den 
förförståelse vi haft och analytiskt ifrågasätta denna förståelse som fått ta plats så långt in i 
undersökningen. 
 
3.3.2 Äkthet 
 
För att försäkra oss om att det empiriska resultat vi presenterat ger en rättvis bild har vi, som 
tidigare sagts, arbetat med triangulering (se 3.3.1 Trovärdighet). Vi har genom våra intervjuer 
samt genom de interna dokumenten vi fått ta del av arbetat för att få en tillförlitlig bild av att 
vi uppfattat den sociala verkligheten på samma sätt som den uppfattas hos vårt studieobjekt. 
Genom vår narrativa presentation av det empiriska resultatet har vi lyft fram de olika 
berättelser vi funnit relevanta och har på så sätt försökt presentera en rättvis bild. 
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3.4 Etikdiskussion och genomförande 
 
Syftet med följande avsnitt är att diskutera de etiska ställningstagandena utifrån de etiska 
principerna som Bryman (2002) beskriver. Med hjälp av dem vill vi visa hur vi arbetat för ett 
etisk lämpligt tillvägagångssättet i vår undersökning. Vi kommer även att beröra 
genomförandet av intervjuerna i samband med den etiska diskussionen. 
 
Den första principen handlar om att deltagarna inte får komma till skada på grund av den 
forskning som genomförs (Bryman, 2002). Det finns ett antal olika aspekter av ”att komma 
till skada”; hinder för personlig utveckling, stress, sämre självkänsla och att deltagarna får 
genomföra klandervärdiga handlingar. Vi ser inte att ett deltagande i våra intervjuer inneburit 
att deltagarna skulle ha kommit till skada. 
 
Det har funnits en risk att intervjudeltagarna känt sig reviderade av en utomstående som sedan 
eventuellt har kunnat berätta det som sagts för högsta ledning. Vilket kan ha lett till att 
deltagarna hållit tillbaka i sina beskrivningar, för att inte skapa ett missnöje hos chefer eller 
eventuell ledning. Ett sådant scenario riskerar inte bara de etiska skiljelinjerna i arbetet utan 
även undersökningens trovärdighet och äkthet (se 3.3.1 Trovärdighet, samt 3.3.2 Äkthet). För 
att minimera dessa risker och för att intervjupersonerna öppet skulle dela med sig av sina 
tankar och åsikter, har vi tydligt förklarat för alla deltagare att intervjumaterialet är anonymt 
och konfidentiellt. Att deltagarna ska se intervjuerna som en möjlighet att eventuellt förbättra 
rutinerna kring ISO 14001 och se oss som en positiv influens där nya idéer kan väckas till liv. 
Stora ansträngningar har gjorts av oss för att inte röja personernas plats i organisationen, 
vilket annars hade kunnat göra att intervjupersonen skulle känna stress inför vad som sagts 
under intervjun.  
 
Samtyckesproblematiken (Bryman, 2002) kommer nu att tas upp och hur den eventuellt skulle 
kunna ifrågasättas i vårt arbete. Vi beskrev i avsnitt 3.2 Urvalsprocessen, hur vi gick till väga 
för att finna Konsulterna AB och hur vi utgick från att miljösamordnaren gav förslag på 
personer som vi skulle kunna intervjua. Vi bad miljösamordnaren att inte enbart försöka välja 
personer som ”lobbade” för ISO 14001 utan även välja personer som kanske inte hade lika 
stor kunskap om ledningssystemet eller helt enkelt inte tycker det fungerar bra. Hur 
miljösamordnaren gick till väga för att hitta intervjupersoner med de kriterierna (eller om de 
hade de kriterierna) vet vi inte. Det vi vet är att miljösamordnaren har förklarat att två 
studenter från Högskolan i Borås, ska genomföra en undersökning om hur ISO 14001 
tillämpas på företaget och hur ledarskapet påverkas samt påverkar standarden. Uppfattningen 
vi fått från intervjuerna är att vissa personer varit mer insatta i miljöledningssystemet än 
andra. Därmed drar vi slutsatsen att miljösamordnaren gjort ett försök att följa våra 
urvalskriterier.  
 
Personernas relation till varandra känner vi inte till, förutom den formella, och kan därför inte 
fullt ut utesluta att personerna har ställt upp mot eget samtycke. Vid inledande kontakt har vi 
dock inte kunnat upptäcka en motvilja till medverkan. Intervjuerna har generellt upplevts 
öppna och ärliga och vi känner därför ingen större oro för samtyckesproblematiken. Vi tycker 
det är viktigt att förklara att det kan vara en eventuell risk. Före varje intervju har en 
intervjuguide (se bilaga 9.2 Intervjuguide) gåtts igenom, där undersökningens syfte har 
förklarats. Detta gör att varje person kan avgöra ifall deltagande är lämpligt eller inte. Vi kan 
dock inte utesluta att intervjupersonen har känt sig pressad att delta när två personer ska 
påbörja en intervju med denne. Den glada tongången och öppna stämningen på intervjun 
indikerar att så inte skulle vara fallet. 
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Den problematik som beskrivit i föregående stycken har en stark koppling till risken för 
reaktiva effekter (Bryman, 2002), från intervjupersonens sida. Det vill säga att personen går in 
i ett beteendemönster som inte är naturligt för honom eller henne i vanliga fall. Personen kan 
helt enkelt gå in i en roll som inte överensstämmer med verkligheten och därför blir 
undersökningens äkthet och trovärdighet inte gällande. Reaktiva effekter kan bli gällande när 
personen känner att intervjuarna försöker göra intrång i privatlivet (Bryman, 2002). I vår 
undersökning har vi dock försökt undvika sådana intrång eftersom det inte kändes nödvändigt 
för våra forskningsfrågor att titta på intervjupersonernas privatliv. Det finns dock exempel på 
när intervjupersonen kan ha känt ett personligt intrång även i vår undersökning. Till exempel 
kan personen känt sig tvingad att försköna sina tidigare erfarenheter, ifall de upplevt att 
tidigare meriter inte uppfyller företagets eller allmänhetens krav. Det finns även en risk att 
frågor om miljön kan upplevas som personliga avspeglingar av intervjupersonen och för att 
förhindra att en negativ avspegling ska komma ut förskönas verkligheten. Som vi tidigare 
tagit upp har försköningar av verkligheten försökts undvikas av oss genom att tydligt förklara 
att materialet är strikt konfidentiellt och att det som sägs kommer bearbetas på ett sådant sätt 
att ingen ska kunna spåra ursprunget av idéerna och tankarna som uttrycks (se 3.6 Narrativ 
ansats).  
 
Vi ser själva inga risker med att göra ett etiskt ställningstagande på grund av att vi skulle ha 
skapat eventuella falska förespeglingar i genomförandet. Vi genomförde intervjuer som var 
öppna och vi förklarade utförligt syftet och målet med vår undersökning och det kan därför 
inte ha funnits några falska förespeglingar, som vi ser det. I avsnitt 3.6 Narrativa ansats, 
diskuterar vi hur vi har behandlat det empiriska materialet och hur det har framställts i 
uppsatsen. Vi lyfter upp att författare av en text har ett stort ansvar att återge samtliga 
intervjupersoners dialekter och synpunkter i en berättande text. Men självklart får inte 
identiteterna röjas för att inte riskera att vi ska blir kritiserade för falska avspeglingar. 
 
Det finns kritiska strömningar inom den kvalitativa forskningen mot intervjun som 
forskningsmetod. Den interna kritiken tar Kvale (1997) upp och beskriver bland annat att den 
individualistiska fokuseringen på intervjun bortser från det inbäddade sociala samspelet. Det 
skulle kunna vara möjligt att få fram det sociala samspelet, vilket vi har försökt göra med 
hjälp av den narrativa ansatsen. Den narrativa ansatsen (se 3.6 Narrativ ansats) gör ett bra 
försök till att få fram en berättelse som inte domineras av den gemensamma hållningen hos 
intervjupersonerna, utan berättelsen blir mer mångfacetterad och brokig. Det gör att en social 
kontext kan få möjlighet att utkristallisera sig genom de olika intervjumaterialen. Istället för 
att beskriva en intervju i taget. Kvale (1997) säger att det narrativa angreppssättet gör en 
större ansträngning till att skapa en mer konstnärlig form av intervjumaterialet och med en 
retorisk tradition. Det finns även kritik mot att återberättandet av intervjumaterialet ofta är 
tråkiga sammanfattningar av intervjucitat (Kvale & Brinkmann, 2009). Men även här hjälpte 
det narrativa återberättandet oss att undvika kritiken.  
 
En för stor godtrogenhet till intervjumaterialet; att det som sägs under intervjun godtas som 
fakta utan att ifrågasättas, är ytterligare en kritik som framförs mot intervjun som metod 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi undvek godtrogenheten genom att genomföra fem intervjuer 
med personer från olika nivåer i ledarskapet hos Konsulterna AB. En av personerna sitter 
både i ledningsgruppen och i QM-gruppen, en satt i QM-gruppen som miljösamordnare och 
uppdragsledare, en var områdeschef, en var team- och uppdragsledare och en var 
uppdragsledare.   
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Vi upplever att intervjuer med personer från olika hierarkiska nivåer gav en mångfacetterad 
bild av händelser på företaget samt att vi tog del av interna dokument. Kvale och Brinkmann 
(2009) vill påvisa att det finns en risk att fokus läggs på tankar och upplevelser på bekostnad 
av handling. Vår tidigare argumentation för att hantera godtrogenhet kan även appliceras här. 
Vi har också i våra intervjuer betonat vad som faktiskt sker i det dagliga arbetet och inte bara 
fokuserat på intervjupersonernas åsikter om ISO 14001 (se bilaga 9.2 Intervjuguide).  
 
Kvale (1997) fortsätter med att beskriva hur faktorer som kroppsspråket och det naiva 
språkbruket påverkar legitimiteten på intervjuerna. Postmodernismen har uppdagat vikten av 
att ta hänsyn till kropps- och naivt språkbruk när det kommer till intervjuforskning. Våra 
genomförda intervjuer har bandats och genom att lyssna på materialet flera gånger samt 
transkribera det, har vi kunnat skapa oss en bra bild av det naiva språkbruket. Kroppsspråket 
har vi inte kunnat återge i den pågående intervjun, dock har vi gett en tydlig beskrivning av 
stämningen i alla intervjuer. En videoinspelning hade varit det bästa sättet för att kunna återge 
kroppsspråket. Vi anser inte att kroppsspråket har haft en betydande roll i vårt 
forskningsarbete. Kvale (1997) säger avslutningsvis att den interna kritiken som riktas mot 
forskning med intervjuer har en ”puristisk” syn på intervjun som använd metod. Vår 
forskning har till exempel även tagit hänsyn till interna dokument på Konsulterna AB vilket, 
ihop med intervjuerna, ger en helhetssyn över en större social kontext.  
 
Marshall och Rossman (2006) beskriver att en fördel med kvalitativa intervjuer är att de 
innebär en personlig interaktion; där samverkan är essentiell. Det finns risker för att personer 
är ovilliga att dela med sig av personliga erfarenheter och kunskaper av olika etiska 
ställningstagande. Marshall och Rossman (2006) skildrar också vikten av att den som 
genomför intervjun bör ha en superb lyssningsförmåga, måste vara bra på att formulera frågor 
samt vara bra på personlig interaktion. Under vår studietid har vi gjort ett flertal intervjuer i 
olika ämnen med människor utanför skolväsendet. Ifall vi har en superb intervjuteknik 
överlämnar vi till andra att avgöra. Vi hävdar dock att vi genom våra tidigare erfarenheter 
hade tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra intervjuer på ett rättvist och akademiskt 
sätt. 
 
Fyra av intervjuerna blev drygt en timma långa utan någon paus, vilket vi tror är gränsen för 
vad som är en lämplig längd på en intervju. Intervjun får inte bli så kort att ett tillräckligt 
fylligt empiriskt material inte kan framställas men inte heller så lång att intervjupersonerna 
eller vi som intervjuare blir utmattade. Den inledande intervjun med miljösamordnaren var 
sammanlagt drygt två timmar lång. Intervjun var dock uppdelad i två delintervjuer, för att 
undkomma problematiken med utmattning. Miljösamordnarens intervju behövde vara längre 
eftersom en genomgång av hur ISO 14001 är tänkt att fungera på Konsulterna AB, samt hur 
arbetsprocesser i stort fungerar. För att sedan genomföra en intervju utifrån den intervjuguide 
som användes vid de övriga intervjuerna. Där vi tittade på hur personerna integrerade ISO 
14001 i sitt vardagliga arbete.  
 
Vi som författare av magisteruppsatsen har turats om att leda de olika intervjuerna. Vi har 
dock haft en så pass öppen intervju, som kvalitativa intervjuer tillåter, att den författare som 
inte leder intervjun har kunnat flika in frågor som denna funnit relevanta.  
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3.5 Tolkningsmodell  
 
Följande avsnitt tar upp hur vi valt att analysera det empiriska materialet. Vår 
tolkningsmodell i analysen blev den hermeneutiska processen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Hermeneutiken är ett synsätt som utvecklats från tolkning av bibeltexter och antika klassiker. 
En huvudaspekt inom hermeneutiken är att helheten enbart kan förstås i förhållande till dess 
delar och tvärtom (Alvesson & Sköldberg, 1994). Analysmetod har vi valt dels på grund av vi 
vill kunna arbeta utifrån en abduktiv process med vårt empiriska material och vår teoretiska 
referensram. Samt att det är en modell som hjälper oss att få fram en förståelse för det som 
sägs och varför det sägs, utan att använda oss av givna föreställningar (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). I kapitlet kommer också en beskrivning av vår förförståelse ges, detta för 
att i arbetet visa upp processen där vår förförståelse förändrats. 
 
3.5.1 Den hermeneutiska processen 
 
För att få en tydligare bild av vad den hermeneutiska processen går ut på vill vi lyfta fram ett 
citat där författarna Alvesson och Sköldberg (1994) förklarar några av sina grundtankar: 

 
”En grundtanke är att data alltid är tolkande, alltid konstruerade mot bakgrund av de 
personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar vi bär med oss. 
Reflektion innebär att ta ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, 
perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och 
författare i självkritisk belysning.” 
(Alvesson & Sköldberg, Tolkning och Reflektion - Vetenskappsfilosofi och Kvalitativ 
metod, 1994, s. Baksida) 
 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kan tolkningar ske utifrån fyra olika aspekter. 
Aspekterna har dock inga skarpa gränser mellan sig utan borde beaktas i relativa termer och 
inte utifrån en positivistisk syn på verkligheten som absolut. Transkriberingarna från 
intervjuerna har vi tolkat enligt ett tolkningsmönster. Alvesson och Sköldberg (1994) menar 
att tolkningsmönstret kan ses som ”teorin”, den ska vara både internt och externt konsistent; 
det vill säga innehålla få motsägelser/motargument. Tolkningsmönstret presenteras i kapitel 7. 
Slutsatser.  

 
Figur 1.3 Den hermeneutiska cirkeln: basversion. (Alvesson & 
Sköldberg, Tolkning och Reflektion - Vetenskappsfilosofi och 
Kvalitativ metod, 1994) 
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Att hitta intervjupersonernas egen referensram med hjälp av tolkningsmönstrets process, gav 
oss förståelse för enskilda aspekter av texten samt helheten. Det handlar om att vi kritiserade 
våra förföreställningar, vilket gjorde att tolkningsmönstret kan säga något mer än vanligt 
”sunt förnuft”.  
 
Texten från transkriberingarna borde inte övervägas som ”fakta” eller ”data”, enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994), utan borde reflekteras över som ett resultat och inte en utgångspunkt. 
”Fakta” har framgått ur texten genom tolkningsprocessen där vi delgett enskilda händelser i 
texten en djupare mening i helheten av tolkningsmönstret. Vår relation till texten har inte varit 
positivistisk utan vi arbetade i en dialog med texten. Till exempel läste vi igenom vår empiri 
och ställde frågor till texten, frågorna utgick från våra grundläggande frågeställningar. Med en 
ödmjuk inställning kom förförståelsen hos oss kring problemformuleringen att omformuleras 
och utvecklas under processens gång. Processen gjorde att vi gled mellan den nya uppnådda 
förståelsen och den gamla förförståelsen för att testa våra argument. Något som Bryman 
(2002) relaterar till som en iterativ process mellan det empiriska materialet och forskarens 
slutsatser.  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) nämner; i den sista delen av den hermeneutiska processen ska 
en uttolkning av de deltolkningar som har arbetats fram ske. Under processens gång har vi 
kommit fram till flera olika deltolkningar (se 6. Analys av deltolkningar). Vi har beskrivit 
vilka frågor vi ställt till texten vid vår läsning av empiri och teori, samt redogjort för de tankar 
som vi fick genom processen. Detta gjorde vi för att visa upp en dialog och påvisa att vi inte 
vill ta på oss någon auktoritär roll. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att forskare inte 
borde vara ute efter objektiva validitetskriterier, utan se forskarens tolkningsprocess som ett 
rimlighetsövervägande som kan ha både för- och motargument. Då finns det möjlighet att 
använda resonemangen från texten för att analysera praktiken. 
 
3.5.2 Förförståelse 
 
Vår förförståelse grundade sig i en tanke om att miljö och miljöarbete på olika sätt kan 
påverka ledarskapet. Det var också det som gjorde oss intresserade att göra en studie i ämnet. 
Vi hade en tanke om att det finns en problematik i hur miljöarbetet utförs och påverkar 
ledarskapet då miljöarbetet ofta ligger utöver de ”egentliga” verksamhetsrelaterade 
arbetsuppgifterna. Påverkan trodde vi skedde antingen genom att miljöarbetet i ledarskapet 
faktiskt utförs enligt ISO 14001 standarden eller att det enbart var så att standarden 
symboliserade mode och marknadsföring, utan faktiska handlingar. 
 
Innan vi gjort vårt inledande forskningsarbete om ISO 14001, hade vi en uppfattning om att 
standarden var mycket styrande i organisationen, med tydliga riktlinjer och mål. Eftersom vi 
tänkte att systemet var styrande hade vi en uppfattning om att ledarskapet till stor del 
påverkades av systemet, samt att det fanns lite utrymme för ledarskapet att påverka systemet. 
Vi trodde att ISO 14001 genom sina revisioner inte gav utrymme att kunna frikoppla 
verksamheten från miljöledningssystemet. 
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3.6 Narrativ ansats 
 
I kapitel 5. Empiriskt resultat, presenterar vi resultatet vi fått fram i våra intervjuer. För att 
göra läsningen av kapitlet givande och poängfullt valde vi att skapa en berättelse över hur ISO 
14001 tillämpas hos Konsulterna AB. Att skapa en berättelse istället för att sammanfattande 
återge de olika intervjupersonernas svar är det vi kallar en narrativ ansats. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att berättelser kan ge en kraftfull inblick i tillfälliga ögonblick av 
mänsklig tillvaro, berättelser som består av intervjupersonernas spontana skildringar.  
 
Utifrån Hernadi’s triad (Czarniawska, 2004) har vi funnit inspiration till vår narrativa ansats 
och den del av Hernadi’s triad som benämns rekonstruktion är den som vi använt oss av. 
Rekonstruktion innebär att vi ”står under texten”, det vill säga att vi utan analys och egna 
uppfattningar återger de berättelser som våra intervjupersoner har lagt fram (Czarniawska, 
2004). Svårigheten låg i att våra intervjupersoners berättelser var olika och inte alltid helt 
kompletta. Om vi utifrån olika berättelser skulle ha skapat en koherent och sammanhängande 
historia, hade risken funnits att vi skapat en historia som inte gav en rättvis bild av de skilda 
berättelser vi fått från våra intervjupersoner. Vi finner det viktigt att påpeka Alvessons och 
Sköldbergs (1994) poäng; att forskare inte borde vara ute efter objektiva validitetskriterier, 
utan se forskarens tolkningsprocess som ett rimlighetsövervägande som kan ha både för- och 
motargument. 
 
Ett annat problem, som Czarniawska (2004) menar kanske är det största, ligger i att återge 
någon annans historia med sitt eget språk, sin egen dialekt. Som författare av texten där vi 
återger ”berättelser från fältet” har vi som författare ett ansvar, både för det som skrivs och att 
visa respekt till samtalspartnern. Ett sätt att respektera sina intervjupersoner i texten är att 
återge deras berättelser genom en brokig eller mångstämmig historia. Genom att lämna spår 
av de olika personernas egna språk eller dialekt i texten (Czarniawska, 2004). 
Författaransvaret är starkt kopplat till den diskussion vi fört i avsnittet 3.4 Etikdiskussion och 
genomförande. Där det förutom det som har nämnts ovan, med en rättvis återgivning av 
materialet, också måste finnas en stor respekt till anonymiteten som utlovats till 
intervjupersonerna. 
 
När vi skapade berättelsen som är redovisad i vårt empiriska resultat (se 5. Empiriskt resultat), 
arbetade vi med att försöka få med de olika synpunkter personer gett uttryck för under 
intervjuerna. Berättelsen är ingen historia som lyfter fram den generella bilden av 
intervjupersonernas upplevelser av ISO 14001. Istället har vi ansträngt oss för att skapa en 
historia där intervjupersonernas olika och liknande uppfattningar om standarden kom fram.  
 
  



  26 

4. Teoretisk referensram  
 
I vår analys av intervjumaterialet har vi använt oss av institutionell teori som teoretisk 
referensram och analysen har följt den hermeneutiska processen. Nedan följer en kort 
genomgång av de olika institutionella perspektiven, följt av en genomgång över tidigare 
forskning som har bedrivits kring ISO 14001 med institutionell teori som referensram. Vi 
finner institutionell teori lämplig som teoretiska referensram då vårt problemområde rör 
institutioner (ISO 14001 och Konsulterna AB), samt att institutionell teori berör hur 
institutioner påverkar implementering och tillämpning. Vi har i vår frågeställning skrivit att vi 
inte bara är intresserade av hur ledarskapet påverkas av tillämpningen av ISO 14001 utan 
även hur ledarskapet påverkar ISO 14001. Att analysera det empiriska materialet med 
institutionell teori kan bidra till en rättvisande bild i vår analys och slutsats. 
 
4.1 Institutionell teori 
 
Scott (2001) säger att institutionernas tre pelare är regulativa, normativa och kognitiva 
element. Den regulativa aspekten omfattas av alla institutionella teorier och syftar på att 
institutioner begränsar och reglerar beteenden och handlingar (Johansson, 2002).  
 
Värderingar är också en aspekt som omfattas av alla institutionella teorier och som har central 
betydelse (Selznick P. , 1996). Värderingar tillhör det normativa elementet vilken innefattar 
de föreställningar om vad som är legitimt i vårt sociala liv. Till exempel uppfattningar om vad 
som är eftersträvansvärda mål och vilka handlingar som är legitima för att ta sig dit. 
Elementet innefattar också de skyldigheter och rättigheter som följer med de olika roller vi 
skapat i vårt sociala samspel (Johansson, 2002). 
 
Det kognitiva elementet innefattar de handlingar vi människor gör utan att ifrågasätta 
handlingarnas syfte. Det vill säga att vi följer vissa regler eller rutiner därför att vi inte kan 
tänka oss något annat sätt att agera på. Att aktören i fråga inte kan tänka sig att göra på något 
annat sätt (Scott, 2001), kan liknas med diskussionen kring de fyra förhållningssätten till 
naturen (Swarts & Thompson, 1990). De fyra förhållningssätten tog vi upp i 1.2 
Problemdiskussion, där synen på naturen vilar på en kunskapsbas som ses som självklar av 
individen själv. 
  
Institutionell teori härstammar från fenomenologin och tanken om att individer styrs av 
strukturer i samhället som baseras på oreflekterade regler, föreställningar och institutioner. 
Grunden för en institution vilar alltså på att det förhållningssätt individer har, till det 
institutionen omgärdar, inte ifrågasätts. På så vis utgör individers föreställningar om normen 
för ett handlingsmönster för vad som anses vara legitima handlingar i en organisation (Funck, 
2009).  
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4.1.1 Äldre institutionell teori 
 
Äldre institutionell teori fokuserar på organisationens engagemang, i betydelse av 
utvecklingen av enskilda organisationers egenart. Genom att studera enskilda organisationers 
historier går det att komma fram till att varje organisation har en unik karaktär. Philip 
Selznick (1957) sa att organisationer var anpassningsbara i förhållande till organisationens 
medlemmar och krav från omgivningen. Selznick menade att institutionalisering är en form 
av agerande som inte direkt är relaterat till organisationens uppgifter men är informella 
beteendemönster.  
 
Institutioner begränsar handling på främst två olika sätt: genom att fånga handlingarna i en 
normativ ordning eller genom att fängsla dem i sin egen historia. Det är när handlingar råkar 
beröra viktiga problem och outtalade värderingar eller när de utförs i ett nätverk av ömsesidigt 
beroende som valmöjligheterna begränsas. Selznick menar på att trenden att skapa ordnade 
rutiner kommer från praktiska organiseringsbehov, vilket också omfattar att effektivt använda 
organisationens mänskliga resurser. För att ordnade rutiner ska få en legitimerande status 
krävs inte bara att de finns, de måste även ges en politisk dimension som hanterar erkännande 
och makt (Selznick P. , 1996). 
 
4.1.2 Nyinstitutionell teori 
 
Johansson skriver i sin bok Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen (2002) att 
nyinstitutionell teori har fokus på kognitiva och kulturella förklaringar. Han betonar 
legitimitet och stabilitet och tittar på mer eller mindre omedvetna regler som tas för givna. 
Nyinstitutionell teori framhäver organisationers standarder och rutiner som de genomsyras av, 
samt föreställningar och handlingar av individer inom organisationen (Steyvers, H, & Block, 
2010).  
 
Inom nyinstitutionell teori ser individerna inte att den formella strukturen är uppbyggd för att 
fungera så effektivt som möjligt. De ser istället att den är uppbyggd på ett visst sätt för att det 
anses som ”rätt”. Det ”rätta” sättet att forma organisationen behöver inte ha någon tydlig 
koppling till organisationens mål eller uppgift (Johansson, 2002). Den formella strukturen kan 
varken ses som ett rationellt system för att koordinera olika aktiviteter och den kan inte heller 
sägas följa logiken för olika transaktionskostnader. Den formella strukturen kan snarare sägas 
reflektera rådande åsikter om hur organisering bör se ut (Selznick P. , 1996). Den formella 
strukturen bör ses som en föränderlig produkt som är mottaglig för influenser från 
omgivningen, den inkluderar kulturella definitioner över vad som är riktigt och legitimt. 
Selznick menar att: 

 
”The new theorists rightly give great weight to "structured cognition". This very 
useful idea reminds us that the interaction of culture and organization is mediated by 
socially constructed mind, that is, by patterns of perception and evaluation.” 
(Selznick P. , 1996, s. 274) 

 
I en organisation lever människor i och välkomnar ordnad rationalitet, människor hanterar 
osäkerhet genom rutiner som kan övergå till att bli ritualer (Selznick P. , 1996).  
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Det är i de organisatoriska sektorerna eller fälten som förändringarna kommer och 
genomtränger sedan organisationen genom att skapa nya kognitiva referensramar (Johansson, 
2002). Idéer, innovationer och förändringar sprids genom en diffusionsprocess enligt 
nyinstitutionalisterna; innovationen sprids som en oförändrad idé mellan olika aktörer 
(Johansson, 2002). Idén uppstår där det finns en stor idérikedom. Kraften vid överföringen till 
mindre idérika kontexter kommer från den ursprungliga källan. Idén färdas i ett vakuum och 
hotande förändringar av idén måste undvikas eller förklaras (Czarniawska, 2005).  
 
Det som institutionaliseras är organisatoriska former, strukturella komponenter eller regler 
och inte enskilda organisationer, i motsats till den äldre institutionalismen. Johnsson (2002) 
menar att det är på grund av att förändringen är interorganisatorisk som det blir en ökad 
interorganisatorisk homogenisering mellan organisationer. Genom att organisationer inom 
samma sektor bygger in samma institutionella strukturer eller regler i sina verksamheter. 
Grunden för det institutionella beteendet ligger i de kognitiva faktorerna, som kan vara mer 
eller mindre medvetna men de uppfattas som självklara och det utgör grunden för 
institutionerna. 
  
Powell och DiMaggio skriver i sin bok The new institutionalism in organizational analysis 
(1991) att det skapas policys och program vid sidan av verksamheten. Detta gör att företag tar 
in rutiner och program som definierats tidigare i rationella koncept över hur en organisation 
ska skötas i ett institutionaliserat samhälle. Legitimiteten och chansen för överlevnad ökar, 
oavsett om det införda är effektivt för verksamheten eller ej. Institutionella program och 
policys fungerar som myter som många företag tar till sig rent ceremoniellt. Powell och 
DiMaggio (1991) menar att om företag enbart ser till effektiviteten, försvåras möjligheten för 
att kunna införa myterna och därigenom öka sin legitimitet. Företag har ofta en lös koppling 
mellan den formella strukturen och hur arbetet utförs. Detta för att kunna ta till sig både de 
kraftfulla myterna på ett ceremoniellt sätt och kunna arbeta effektivt. Författarna 
argumenterar för att företags formella struktur idag mer reflekterar de institutionella myterna 
än de behov som huvudverksamheten har. Institutionella regler är klassifikationer som byggts 
in i samhället som upprepningar av ett typifierat beteendemönster. Institutioner involverar 
ofta normativa måsten men upplevs ofta som fakta över hur organisationer ska bete sig i det 
vardagliga livet. Institutionaliseringsprocessen är den process där sociala beteenden eller 
måsten får en regellik status i samhället, både tanke- och handlings mässigt. 
 
4.1.3 Skandinavisk institutionell teori 
 
Skandinavisk institutionell teori bygger på nyinstitutionell teori (Becker-Ritterspach, 2006). 
Nyinstitutionalismens syn på diffusion samt den ensidiga fokuseringen på stabilitet och 
institutionalisering förkastas. Empiriska studier som gjorts visar att reformer leder till nya 
reformer, på så sätt är det stabila tillståndet att en ständig förändring sker (Brunsson, 1990). 
På grund av att fokus ligger på förändring blir det också intressant att undersöka de processer 
som sker vid en förändring (Funck, 2009). Istället för diffusionskonceptet inför Skandinaviska 
institutionalister översättningsmodellen, för att förstå hur nya strukturer skapas (Scott, 2001). 
De frågar sig hur idéer förändras under en förändringsprocess gång. De skandinaviska 
nyinstitutionalisterna konstaterade; att en idé som spridits inte alltid hade samma innebörd i 
ursprungsorganisationen som i de andra organisationer som adopterat idéen (Funck, 2009).   
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Czarniawska & Sevón (1996) skriver att nya idéer förflyttar sig från en plats till en annan med 
hjälp av översättning. Idén berikas med mening i förflyttningen. Idén om hur en ny struktur 
färdas genom tid och rum förklaras genom översättningsmodellen (Scott, 2001). Att idéer 
förflyttas via översättningsmodellen innebär att det är det mänskliga intresset som ser till att 
en idé förflyttar sig från en plats till en annan. Idéerna förändras i och med varje hjärna de 
passerar på sin översättningsresa. De påverkas av friktion, som är individers initiala motstånd 
till idéerna, vilket fyller dem med mer energi (Czarniawska, 2005).  
 
Idén paketeras som en abstrakt idé som sedan översätts till ett konkret objekt. Genom att 
översätta objektet till en handling blir den mottaglig. Det är först när idén i form av handling 
upprepas och stabiliseras i den nya kontexten som det finns en chans för att en ny institution 
ska kunna uppstå (Scott, 2001). Översättningsmodellen gör att fokus hamnar på mottagarna 
av idén och ser förändring som regel snarare än undantag, på så sätt lägger skandinavisk 
institutionell teori fokus på de lokala aktörernas agerande (Funck, 2009). 
 

 
Figur 1.4 Översättningsmodellen  (Czarniawska, En teori om organisering, 2005) 

 
I den skandinaviska institutionella teorin läggs inte lika stort fokus på det kognitiva 
perspektivet, vilket medför att aktörers inflytande på förändringsprocessen tydligare lyfts 
fram och aktörerna har ett visst handlingsutrymme (Funck, 2009).  
 
Czarniawska och Sevón (1996) menar på att det bara finns en social värld men att den kan 
beskrivas på många olika sätt. Det finns inte en mikro-värld eller en makro-värld separerade 
från varandra, utan de samexisterar och påverkar varandra. Czarniawska (2005) lyfter fram 
glokalisering (se figur 1.5 Glokalisering) som en beskrivning av hur idéer sprids mellan olika 
kontexter runt om i världen. Ordet glokalisering, menar hon, visar hur det lokala och det 
globala sker samtidigt som de påverkar och är beroende av varandra. Tack vare den 
kommunikations- och transportteknik som finns i vår värld idag kan en idé som kommer ”rätt 
i tiden” snabbt spridas. I varje lokal kontext dit en idé har färdats kommer en 
översättningsprocess att ske vilket gör att varje idé blir lokalt förankrad samtidigt som den är 
den del av det globala modet (Czarniawska, 2005).  
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Czarniawska och Sevón (1996)  menar på att förändring i en organisation sker genom att 
organisationer ses som ett verktyg och eftersom det är en allmängiltig metafor som tas för 
givet legitimeras vissa aktiviteter och andra görs illegitima. 
 
Czarniawska (2005) menar på att när en förändring genomförts bör initiativtagarna till 
förändringen inte bli besvikna om förändringen inte genomförts enligt plan eller gett det 
resultat som det var tänkt från början. Arbetet med en förändring och det fortsatta arbetet efter 
att förändringen är genomförd, kan kopplas till tre olika logiker som Czarniawska (2005) 
lyfter fram: teorins, praktikens och representationens logik.  
 
Teorins logik är abstrakt, den är generell och kopplar sina argument till formell logik och 
använder metodologiska sanningskriterier som validitet och reliabilitet för att få legitimitet. 
Praktikens logik är konkret och innehåller tyst kunskap. Narrativ kunskap används för att ge 
legitimitet där kronologi ersätter kausalitet och användning av pragmatiska och estetiska 
kriterier är vanliga. Utvärdering av händelser och handlingar sker ofta i efterhand. 
Representationens logik är abstrakt men med stor användning av hypotetiska exempel. Den är 
retoriskt raffinerad och en användning av stiliserad narrativ kunskap med legitimerad 
repertoar av intriger och hjältar används ofta. Representationens logik använder formell 
rationalitet som utvärderingskriterium och lånar legitimitet från de andra två logikerna. 
Representationens logik kräver att det finner en viss likhet med teorins logik och det 
rättfärdigas genom att hävda att det som sägs kommer från praktikens logik. 
 

 
  Figur 1.5 Glokalisering (Czarniawska, En teori om organisering, 2005) 

 
  



  31 

4.1.4 Vår positionering 
 
I vår undersökning valde vi att som teoretisk referensram fokusera på ny- och skandinavisk 
institutionell teori. De två perspektiven har hjälpt oss att analysera både makro- och 
mikronivån, som samexisterar enligt Czarniawska och Sevón (1996).  På så vis hade vi en 
teoretisk bakgrund som gav oss möjlighet att utforska både enskilt ledarskap och ledarskapet i 
stort inom vår utvalda organisation. Översättningsmodellen och främst det steg som behandlar 
översättning från abstrakt idé till lokal handling, har gett oss en fruktbar referensram i 
analysen. 
 
Genom den teoretiska referensramen och det empiriska materialet skapade vi oss olika 
uppfattningar eller antaganden om hur tillämpningen av ISO 14001 påverkar ledarskapet 
inom vår valda organisation samt hur ledarskapet påverkar ISO 14001. Antagandena var en 
del av den hermeneutiska processen (se 3.5 Tolkningsmodell), så att vi genom en iterativ 
process i slutändan kunde bidra med en ny förståelse av existerande teori.  
 
4.2 Tidigare forskning om ISO 14001 och institutionell teori 
 
Det finns forskning kring ISO 14001 ur ett institutionellt perspektiv. Vi kommer i kapitlet 
göra en kort beskrivning av tre olika avhandlingar/studier som alla kan relateras till vårt 
problemområde och vår teoretiska referensram. 
 
4.2.1 Frikoppling av standardiserade ledningssystem 
 
I avsnitt 1.2 Problemdiskussion tog vi upp Aravinds och Christmanns (2011) omfattande 
avhandling, som framförallt tittat på hur kvaliteten av implementeringen påverkar effekterna 
av hur ISO 14001 fungerar som en värdemätare av god miljöprestanda på ett företag. Blir en 
anläggning mer miljövänlig på grund av att den har blivit miljöcertifierad, gentemot en 
anläggning som inte har blivit miljöcertifierad enligt ISO 14001?  
 
Vi kommer inte titta på hur väl implementeringen är gjord på Konsulterna AB, utan mer hur 
tillämpningen går till i det dagliga arbetet. Det är ändå intressant att titta på Aravinds och 
Christmanns (2011) arbete, på grund av att de tydligt har utgått från institutionalistiska 
tankegångar när de har analyserat sitt empiriska material.  
 
De hävdar framförallt att företag som har genomfört en dålig implementering kommer att 
frikoppla sin vardagliga verksamhet från certifieringen, vilket gör att de inte använder sig av 
den föreskrivna miljöpolicyn eller målen som arbetats fram utifrån ISO 14001. Ett företag 
som har en god kvalitet på implementeringen kommer att följa miljöpolicyn och målen, 
därmed också standarden, genom att aktivt föreskriva aktiviteter i den dagliga rutinen. 
Författarna hävdar att ifall implementeringen av certifikatet sker i ett frikopplat läge kommer 
möjligheten att använda certifikatet som ett mätinstrument för god miljöstyrning att 
minimeras (Aravind & Christmann, 2011). 
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För att lyckas med att tillhandhålla ett ledningssystem som samspelar med den globala 
marknaden, anser Aravind och Christmann (2011), att det måste uppfylla två funktioner. För 
det första, behövs tydliga krav som resulterar i en minskad miljöpåverkan av företaget samt 
tillhandahålla övervaknings- och bestraffningssystem som säkerställer att företaget uppnår de 
krav som ställs i certifieringen. För det andra måste aktieägare och kunder kunna lita på att 
certifikatet signalerar ett miljömässigt ansvarstagande från företagets sida. Att kunden kan lita 
på certifikatet är avgörande om en kund vill profilera sig själv eller sin organisation som en 
miljömedveten aktör. Vilket gör att kunden kan sätta press på företag som inte har 
miljöcertifieringen. Dock är standardens infrastruktur av volontär art, vilket kräver att 
företagen tar mer ansvar så att det blir trovärdiga och transparanta (Waddock, 2008). 
 
Som påpekades i avsnitt 4.1.2 Nyinstitutionell teori, behöver företag för att kunna överleva, 
rätta sig efter de institutionella reglerna, styrande organ och byråkratin som omger den. Detta 
innebär dock inte att förändringen leder till tekniska förbättringar utan innebär ofta att företag 
frikopplar sig från de tekniska förändringarna och fokuserar på att skapa legitimiteten utåt 
(Meyer & Rowan, 1977). Företaget ser till att förbättra oddsen för att aktieägare och kunder 
ska bli nöjda utan att riskera att en stor teknisk förändring skadar företaget (Meyer & Rowan, 
1977). 
 
4.2.2 Adaption och spridning av miljöledningssystem  
 
I Delmas artikel The diffusion of environmental management standards in Europe and in the 
United States: An institutional perspective (2002), visas att olika nationer i världen har olika 
adaptionstid för implementeringen av ISO 14001. Regulativa, kognitiva och normativa 
aspekter (se 4.1 Institutionell teori) i ett lands institutionella miljö har en stor inverkan på de 
vinster företagen kan göra i form av pengar och andra fördelar. Det förklarar de stora 
skillnaderna mellan länders adaption av ISO 14001. I avsnittet beskriver vi Delmas artikel, 
eftersom vi tycker att den ger en bra bild av hur ett lands positiva respektive negativa 
inställning till ett institutionellt system påverkar ett enskilt företags villighet att adaptera en 
standard.  
 
Det är alltså de institutionella faktorerna som har en avgörande betydelse, enligt Delmas. Det 
finns olika lagmässiga förhållningsregler i olika länder när det kommer till miljön, vilket kan 
göra det mer eller mindre svårt för ett företag att implementera ISO 14001. Certifiering är 
trots allt frivillig men absolut inte gratis. Ur intressenternas synvinkel är de ekonomiska 
vinsterna mycket viktiga och de kommer inte bevilja en certifieringsprocess ifall vinsterna 
inte är uppenbara. Landets uppmaningar till en certifiering är också av stor vikt, enligt 
Delmas, där länderna i Europa har upprättat pålitliga certifieringssystem och supportsystem 
för de som har valt att adaptera standarden. Något som inte finns i USA i samma utsträckning. 
I USA har företagen istället en rädsla för att blotta sig för offentlig granskning (Delmas, 
2002). 
 
Regulativa system, immateriella förmögenhetsförhållanden och skadeståndsgrundande lagar, 
bidrar till de föreskrivande aspekterna i den institutionella miljön (Delmas, 2002). Det blir 
därför ett juridiskt övervägande ifall ett företag ska genomföra en certifiering eller inte. Där 
uppdagandet av att certifikatet inte följs, kan betyda stora rättsliga risker för företaget (Orts & 
Murray, 1997). Företag kommer känna en motvilja mot att investera pengar i ett system som 
kommer att innebära stora underhållskostnader, då systemet hela tiden måste uppdateras så att 
standarden efterföljs och att företaget inte löper juridiska risker (Delmas, 2002). 
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De normativa pelarna i en institutionell miljö refererar till de förväntningar som finns utifrån 
organisationens kontext; vad som anses vara ett legitimt och lämpligt (Scott, 1995). Delmas 
(2002) menar att mycket av det som skrivits om de normativa begränsningarna har lagt 
tyngden på att de normativa antagandena. De har anammat ett ”tagit för given form”; där 
alternativa vägar är otänkbara och organisationens egen väg är den enda vägen (Zucker, 
1983). Den kognitiva aspekten av kulturella element påverkar hur val görs i den institutionella 
miljön, men ofta utan någon medveten eftertanke (Zucker, 1983). Delmas (2002) menar att på 
grund av den givna institutionella kontexten i organisationen, kan ett system som i en objektiv 
granskning anses vara mycket bra samtidigt helt avhysas när det sätts in i en organisations 
institutionella kontext (se 4.1.2 Nyinstitutionell teori). 
 
När fördelar eller förståelse för ett nytt system inte är helt uppenbar för en organisation, finns 
en risk för att organisationen inte överväger en adaption (DiMaggio & Powell, 1983). Delmas 
(2002) menar att de som fattar dem avgörande besluten i en organisation arbetar under 
kognitiva omständigheter, de knapphändiga undersökningar som görs bland möjliga alternativ 
till dagens system anses oftast som en bra grund för tillfredställande slutsatser. När 
kostnaderna för att hitta information eller att informationen i sig är svår att förstå, litar 
organisationen på sina rutiner och adapterar det som anses lämpligt. 
 
ISO 14001 är inriktat på processen i ett företag men inte så mycket på produkten. Enligt 
Delmas (2002), betyder det att aktieägare och personer i organisationen inte kommer förstå 
fördelarna med implementeringen. Då det till exempel inte finns en produktetikett som 
signalerar att företaget som tillverkat produkten har ISO 14001 certifiering.  
 
Eftersom det finns knapphändig fakta om att ISO 14001 standarden fungerar på det sätt som 
den är tänkt att göra, blir det istället normativa och kognitiva aspekter som spelar in i om 
standarden anammas av företag och organisationer. Delmas (2002) menar att i en kulturell 
miljö där ”förorenare”, investerare, frivilliga miljöorganisationer och tillsynsmyndigheten har 
lite förtroende för varandra kommer intressenterna ha lite motivation att driva genom en 
certifiering av ISO 14001.  
 
Landets regering spelar en stor roll i att kunna kompensera för en del av kostnaderna som 
uppstår för företagen och kan också påverka kognitiva och normativa aspekter i den 
institutionella kontexten. Två olika attityder går att urskilja, enligt Delmas (2002), hos de 
regeringar hon har studerat. De kan bestämma sig för att strikt implementera nuvarande 
miljöreglering vilket gör att transaktionskostnaderna för företagen blir stora vid certifieringen. 
Alternativt kan kontrollerande organ se till att skapa flexibilitet i det befintliga regelsystemet 
för att underlätta en implementering av ISO 14001. Båda attityderna påverkar intressenternas 
kognitiva och normativa beteende ifall de ska implementera standarden eller inte. 
 
Det finns även två andra sätt regeringen kan påverka företagen på (Delmas, 2002). Det första 
är att informera om ISO 14001:s existens och ha stödjande organ för att hjälpa företagen med 
implementeringen och den fortsatta tillämningen, det är då framförallt teknisk support som 
behövs. Ett annat sätt att promota standarden är att lyfta fram de första som anammar 
standarden (”early adopter”), till en förebild. Det är mer troligt att andra företag och 
organisationer följer beteenden som de uppfattar som framgångsrika och legitima (DiMaggio 
& Powell, 1983). 
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Det är dock viktigt att påpeka att det inte enbart är regeringen som påverkar den kognitiva och 
normativa institutionaliseringen, utan industrin i sig påverkar enskilda företag med 
påtvingande isomorfism. Ett exempel är när stora multinationella företag bestämmer sig för 
att anamma standarden. Då kommer certifikatet att transformeras från ursprungslandet till de 
värdländer och dotterföretag som ingår i koncernen (Delmas, 2002). Czarniawska och Sevón 
(1996) benämner detta med glokaliseringseffekter, där en idé färdas från en plats till en annan 
med hjälp av översättning (se 4.1 Institutionell teori). Delmas (2002) ger ytterligare exempel 
på påtvingande isomorfism där industrin påverkas av ett fåtal nyckelspelare som alla väljer att 
implementera ISO 14001. Vilket gör att efterfrågan på certifikatet ökar kraftigt inom 
industrigrenen (Delmas, 2002). Forskning kring institutionalism har också argumenterat för 
att företag som medverkar i nätverk är mer troliga att adaptera nya standarder (Zucker, 1983). 
 
4.2.3 Styrsystem, sett genom skandinavisk institutionell teori 
 
Det finns tidigare forskning kring styrsystemet Balanserat styrkort (BSc) och skandinavisk 
institutionell teori. En forskning vi anser att vi kan dra nytta av då det i likhet med vår studie 
tar upp vad som händer med en organisation när ett nytt system tillämpas, sett ur 
institutionella ögon. Funk (2009) lyfter i sin avhandling fram aktörers påverkan på en 
institution och deras medverkan i en institutionaliseringsprocess. Funck har granskat 
implementeringen av styrsystemet BSc i sjukvården i Jönköpings län och på två sjukhus i 
Kanada. Hon arbetade med en central forskningsfråga: 
  

”Den forskningsfråga som är central i denna avhandling handlar om hur och varför 
styrinstrumentet BSc har översatts inom hälso- och sjukvården. I frågan ligger 
implicit tre intressen: att följa översättningsprocessen, att utreda hur BSc praktiskt 
används i hälso- och sjukvården och att uppmärksamma hur aktörer varit involverade 
i denna utveckling. ” 
(Funck, 2009, s. 19) 

 
I översättningsmodellen (Scott, 2001) fokuserade Funck (2009) främst på hur BSc 
objektifierats och hur systemet sedan materialiserats i organisationen. Själva 
materialiseringen består, enligt Funcks sätt att se på översättningsmodellen, av vilka 
handlingar som skapas kring BSc.  Frågan om huruvida BSc institutionaliserats hos de fall 
hon studerade lämnade hon utanför sitt forskningsområde.  
 
Både de fall som hon studerat införde BSc med syfte att hjälp till i arbetet med att förbättra 
vårdkvaliteten. I fallet med sjukhusen i Jönköpings län paketerades idén, ett styrsystem, löst 
på ledningsnivå. Genom att idén paketerades på detta sätt, tilläts aktörer på kliniker och 
avdelningar att ta till sig idén och omtolka den. Aktörerna omtolkade idén till sin egen 
praktik. BSc fick växa fram underifrån i organisationen. Översättningsprocessen lämnades fri 
till aktörerna som skulle använda sig av idén. De tilläts tolka idén på olika sätt vilket gjorde 
att BSc uppfattades ha olika syften på olika avdelningar. De olika syftena uppfattar Funck 
(2009) representera olika logiker, i detta fall den medicinskt professionella och 
företagslogiken, och systemet blev därför en fri representation. Den medicinskt professionella 
logiken motsvarar logiken för hur en professionell aktör anser att arbetsuppgifterna utförs bäst 
(Funck, 2009). BSc fick genom sin fria översättning genomslag i hela organisationen och 
bidrog till ett ömsesidigt ansvar hos ledning och aktörer, att arbeta med systemet för att mäta 
och förbättra verksamheten. Tack vare den fria översättningsprocessen kunde aktörerna skapa 
mått som var relevanta till deras professionella verksamhet och som vid uppföljning gav dem 
relevant information. 
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I det kanadensiska fallet förpackades idén om till ett styrsystem som en färdig idé av aktörer 
utanför sjukvårdsorganisationen, som därefter påtvingades sjukhusen. Översättningsprocessen 
kontrollerades och aktörerna gavs inget utrymme att ta till sig idén och forma den efter sin 
praktik. Aktörerna gavs inte, som i det svenska fallet, möjlighet att utforma specifika mått för 
sin specifika verksamhet, vilket gjorde att de generella måtten inte användes. På grund av 
detta kom systemet enbart att representera en tolkning och en logik, företagslogiken (Funck, 
2009), vilket betyder att systemet motsvarar en sluten representation enligt Funck (2009). 
Som ett resultat av den slutna representationen kunde inte aktörer som slöt sig till den 
medicinskt professionella logiken se BSc som förenligt med sin praktik och ignorerade idén. 
BSc fick genom den slutna översättningen endast genomslag mellan sjukhusledningen och de 
externa intressenterna som påtvingat sjukhusen idén.  
 
Förutom att verka som ett styrsystem med mål, planering och uppföljning upptäckte Funck 
(2009) att systemet tilldelats andra aspekter än de avsedda. I fallet med Jönköpings län 
upptäckte hon att BSc inom landstinget användes för att legitimera de medicinska 
professionella aktörernas handlingar. I det kanadensiska fallet var det istället så att BSc skulle 
legitimera sjukhusets handlingar gentemot omvärlden, samtidigt som styrsystemet skulle visa 
att sjukvårdsorganisationer agerar rationellt.  
 
Funck kommer i sin avhandling fram till att införandet och översättningen av en idé inom en 
organisation kan, trots ett ursprungligt likvärdigt syfte, leda till skillnader i idéns utformning 
beroende på hur det översätts och omformas. 
 

”För att förstå utvecklingen av BSc i sjukvården måste vi istället följa 
översättningsprocessen och se till det som styrinstrumentet kommer att representera 
och om det sätt på vilket styrinstrumentet kommer att praktiskt användas sammanfaller 
med de normer och värderingar som vägleder aktörerna i organisationen.”  
(Funck, 2009, s. 219) 
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5. Empiriskt resultat 
 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska resultat genom en narrativ ansats. Vi har skapat en 
berättelse där vi lyfter fram de aspekter vi funnit relevanta genom våra intervjuer. I historien 
har vi strävat efter att lyfta fram de olika åsikter och upplevelser som vi fått ta del av utan att 
göra de olika uttalandena spårbara tillbaka till våra intervjupersoner. Syftet med att skapa en 
berättelse var att skapa en givande presentation av det empiriska materialet, anonymisera våra 
intervjupersoner samt få fram en mångfacetterad bild av Konsulterna AB. Vi har även 
argumenterat för detta val under avsnittet 3.6 Narrativ ansats. Historien beskriver en 
nyanställds upplevelser den första dagen hos Konsulterna AB 
 
5.1 Konsulterna AB och deras miljöledningssystem. 
 
Framme vid kontorsbyggnaden för min första dag hos Konsulterna AB. Efter samtalet med 
min teamledare igår verkar det som att det kommer bli en intensiv första dag. Jag går in i 
entrén och hälsar på Tony och Karin, min teamledare respektive min fadder. Karin tar med 
mig för att fixa passerkort och lite andra formalia, förklarar för mig när lunch- och 
kafferasterna är och lite annan allmännyttig information innan hon visar mig mitt kontor. Det 
är så otroligt mycket saker jag ska lära sig på så kort tid, men jag tror jag har börjat förstå 
passerkortet nu i alla fall. Hon lämnar mig på kontoret så att jag får installera mig. Tony 
kommer in en stund senare och vi sätter igång datorn. Han visar mig de vanligaste systemen 
som används på min avdelning. När han är klar med det tar han fram ett A4-papper med några 
punkter på. Jag ser att vissa av punkterna handlar om saker vi redan gjort som passerkort och 
interna system. På listan finns även en punkt som handlar om att Tony ska visa mig företagets 
miljö- och kvalitetsledningssystem.  
 
Tony går till startsidan på intranätet och visar mig vart fliken QM (kvalitets- och 
miljöledning) ligger. Det är här som all information om vårt QM-system finns. Det finns två 
flikar under QM, QM-uppdrag och QM-verksamhet. Tony berättar att under fliken 
verksamhet, ligger dokument som vi måste ha för att vi är ISO-certifierade, dokument om 
själva systemet och vem som är ansvarig för vad till exempel. ”Det är ingenting som du har 
hjälp av när du jobbar i ditt uppdrag, det ska bara finnas” säger Tony. Vi går snabbt vidare till 
fliken uppdrag. Under fliken finns det en hel del rutiner och när han trycker på någon av dem 
så dyker det upp ett nytt fönster med utförligare beskrivningar och olika dokument som ska 
vara till hjälp för hur jag ska följa rutinen. Tony visar mig ett dokument som heter 
”Checklista” och berättar att en sådan måste jag fylla i, i alla mina uppdrag så att jag på så vis 
hanterar alla de delar som QM-systemet kräver. Vidare visar han mig att det finns 
mötesprotokoll för interna och externa möten så att jag får hjälp med att komma ihåg att ta 
upp de punkter som ska tas upp enligt QM-systemet. På protokollet för externa startmöten 
finns även med en punktlista med förslag på frågor som kan tas upp under punkten miljö. 
Tony säger att QM-gruppen har lagt till de punkterna för att ge oss konsulter lite stöd. ”Det är 
många som inte vet vad som ska sägas under miljöpunkten nämligen.” 
 
Efter att snabbt ha tittat igenom dokumentet, säger Tony att det är dags att gå till dagens möte 
som handlar om vad vårt affärsområde tycker om ISO 14001-systemet och hur vi tycker att 
det kan förbättras. Vi går till ett stort konferensrum där mina nya kollegor sitter samlade.  
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Först ut på dagordningen är hur vi tycker att arbetet med miljöledningssystemet fungerar. 
Ingen säger något till en början, innan en som sitter mitt emot mig ärligt uttrycker att han 
tycker att det inte påverkar honom alls. Han vet därför inte om det fungerar bra eller dåligt. 
”Dessutom kan jag inte riktigt säga vad som är skillnaden mellan vårt miljö- och vårt 
kvalitetsledningssystem”. Han får medhåll från några andra som påpekar att det är svårt att 
applicera de rutiner som finns av miljöledningssystemet när de arbetar med sina olika projekt. 
De upplever det svårt att följa rutinen för startmöten, som säger att konsulterna ska ta upp hur 
miljön hanteras i projektet, när hela projektet handlar om olika miljöfrågor. ”Det känns 
krystat att ta upp frågan två gånger”. En person berättar att han använder protokollet som just 
ett protokoll och tar fram dokumentet först efter mötet, vilket gör att han bara kan skriva 
något under miljöpunkten om han kom ihåg att ta upp den punkten på mötet. Gjorde han inte 
det så skriver han inget alls. En annan säger att det enda hon gör när det gäller miljörutinerna 
egentligen är att kryssa i en liten ruta om att miljön har tagits upp i uppdraget. ”Jag behöver 
inte använda någon intellektuell kapacitet för att kunna göra det”.  
 
”För mig som har jobbat som uppdragsledare i många år och har en bra långvarig relation 
med många av mina kunder upplever jag det lite ansträngt att ta upp sådana här nya påfund”, 
säger en medarbetare. Karin flikar in att det inte behöver vara så. ”Eftersom vi är certifierade 
är det som ett stöd när du tar upp miljöfrågan, det är inte jag som uppdragsledare som hittat på 
detta utan det bygger på vårt företags miljöarbete med ISO 14001”. 
 
Killen bredvid mig säger att han känner att miljörutinerna enbart påverkar honom när det 
gäller transporter till och från olika projekt. Eftersom det finns rutiner för när det är okej att 
flyga, åka tåg eller ta bilen så är det något han anpassar sig till i hans olika projekt. Killen får 
inte medhåll från alla, vissa tycker att det ofta kan vara dumt att åka kollektivt till de olika 
uppdragen speciellt när det gäller att transportera sig till ”plats”. Vilket till exempel kan vara 
en parkeringsplats långt bort från kollektivtrafik eller ett naturområde en bit ut i landet. Karin 
inflikar att hon tycker det är bra av företaget att engagera sig i olika tävlingar/utmaningar som 
ska minska biltransporterna till och från arbetet. Som cykelutmaningen och veckor där vi ska 
ställa bilen. Hon menar på att det är ett bra sätt att öka alla konsulters medvetenhet kring 
miljöfrågan. Killen bredvid mig menar på att företaget borde underlätta för oss anställda att 
vara miljövänliga, att kunna parkera cykeln i garaget så att den är torr när de ska hem är ett 
exempel. ”Det har även förekommit att vi får biobiljetter när vi lämnat in avvikelserapportet, 
det skulle kunna vara bra att ha för avvikelserapporter om miljö också”. 
 
Tony uttalar sig och berättar att miljöutbildningarna de genomför för att de ska kunna få 
utföra uppdrag åt trafikverket är bra. Speciellt med tanke på att de är interna, då de själva kan 
påverka innehållet på utbildningen. Nu senast tog företaget mer specifikt upp kopplingen 
mellan uppdragen och miljöledningssystemet.  
 
Ytterligare en person lägger sig i diskussionen och menar på att miljöledningssystemet 
troligtvis fungerar ganska bra men att vi allihop är dåliga på att profilera våra uppdrag på ett 
sådant sätt så att vi ser dem som miljöprojekt. Han menar på att i princip alla våra projekt på 
något sätt har med miljön att göra, och då främst att verka för naturens bästa, på så sätt arbetar 
vi med miljö men att vi kanske har miljörutiner som gör att vi inte lyckas koppla ihop vårt 
miljöarbete med miljörutinerna. ”Ett exempel från min förra arbetsgivare var när vi hade 
byggt en cykelbana. Då kommunicerade vi inte bara att vi byggt en cykelbana, istället 
kommunicerade vi att vi hade arbetat med en strategisk miljöfråga för att kunna minska 
biltransporterna.”   
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Vidare säger han att vi måste bli bättre på att kommunicera internt om vad vi gjort i våra 
uppdrag med miljöprofil, vi borde vara stolta över de miljöprojekt vi utfört. Till exempel 
genom att skriva på vår hemsida eller i vår interna tidning. På hemsidan borde vi även ha 
kontaktuppgifter till en miljöexpert. Miljöexperten kanske inte kan svara på alla miljöfrågor, 
men vet vilken person som kan svara på frågorna hos oss på Konsulterna AB. Det måste 
därför vara en person med stor kunskap om personalen på företaget.  
 
”Vem är det som arbetat fram miljörutinerna?”, frågar jag. Till svar får jag att det är QM-
gruppen som arbetar med alla kvalitets- och miljörutiner. Alla i organisationen ska dock jobba 
med systemet genom att följa de rutiner som finns. QM-gruppen är de som arbetar med att 
utveckla, förbättra och gör allt arbete kring våra båda ISO-certifieringar. De arbetar också 
med de olika krav som finns inom miljöledningssystemet som att vi ska ha en miljöpolicy, vi 
ska ha en kemikalieförteckning, vi ska ha en förteckning över lagar och krav och det ska 
finnas miljömål. ”Hur gör QM-gruppen det?”, undrar jag då. Nu är det en representant från 
QM-gruppen som svarar. Han berättar för mig att QM-gruppen träffas en gång i månaden och 
går igenom vissa saker enligt en dagordning, bland annat avvikelser som medarbetare i 
företaget har skickat in. De dokumenterar alla avvikelser och kategoriserar dem. Senare är 
QM-ansvarig samt en representant från QM-gruppen med på ett ledningsgruppsmöte där de 
diskuterar vem som är ansvarig för de olika avvikelserna och vilka åtgärder som ska vidtas. 
De tre QM-representanterna turas om att vara med på detta ledningsgruppsmöte. Ibland 
handlar avvikelserna om de olika rutinerna och då börjar de titta på om det är så att rutinen 
behöver förändras på något sätt eller om de behöver beskriva hur den ska användas på ett 
tydligare sätt. Om det är så att det är något som behöver förändras, tar QM-ansvarig upp 
frågan med ledningsgruppen vid nästkommande möte. ”Är det QM-ansvariges uppgift att 
lyfta fram miljöledningssystemets frågor i ledningsgruppen?”, undrar jag. Jag får till svar att 
de frågorna hanteras om frågan tas upp men inte annars, det är inget QM-ansvarige tar upp på 
regelbunden basis.  
 
”Det känns som att det blir lite konstigt att arbeta med ISO 14001 i kunskaps/tjänsteföretag” 
inflikar en person. Hon tillägger att det i vissa av ISO 14001 kraven märks att det från början 
var utformade för tillverkningsföretag.  
 
”Jo så kan det vara” säger QM-grupprepresentanten och fortsätter berätta att QM-gruppen 
också arbetar med att hålla sig uppdaterade kring de lagar som själva verksamheten, alltså 
kontoret, påverkas av och utifall de förändras.  
 
Lagar och krav som gäller för de enskilda uppdragen finns inte någon förteckning över, i så 
fall hade det blivit en extremt lång lista och varje team i företaget hade behövt vara ansvariga 
för sin del. Istället är det upp till varje team och varje konsult att ha kunskap kring de lagar 
och krav som berör de uppdrag de är inblandade i. QM-gruppen uppdaterar också dokument 
som handlar om de miljöaspekter som företaget påverkar och försöker uppmuntra alla 
kollegor att arbeta med miljörutinerna. Rutinerna handlar om aspekter som Konsulterna AB 
ska ha med i sitt arbete, inte specifikt hur de ska tillämpas, det får vi anpassa till vad som 
passar på vår avdelning. ”Det är den delning vi gjort här på Konsulterna AB”.  
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Han berättar vidare att det hela tiden är en avvägning mellan hur detaljerad en rutin ska vara 
mot riskerna att åka på avvikelser från den externa revisorn. Samtidigt som det är svårare att 
få alla att följa en väldigt detaljerad rutin. ”Därför skriver vi rutiner som handlar om vad du 
ska ha med, men du får välja själv hur du ska tillämpa dem.” Han fortsätter med att säga att 
när det gäller olika uppdrag har vi dessutom valt att ha olika mycket rutiner att följa beroende 
på hur stora uppdragen är. På så vis blir det inte samma mängd dokumentation för ett litet 
uppdrag som för ett stort. 
 
QM-gruppen är också ansvarig för de interna och externa revisionerna som sker varje år på 
företaget. När det gäller den externa revisorn kommer revisorn två gånger per år. Då granskar 
han några uppdrag på ett utvalt affärsområde och har ett möte med ledningsgruppen. Oftast 
brukar han titta på några punkter som han hade anmärkningar på från den senaste revisionen. 
Den interna revisionen sker genom att våra interna revisorer (det är alltså ett antal av oss 
konsulter som också är utbildade internrevisorer) enligt ett schema går ut och kollar på 
specifika punkter. Två gånger per år genomförs massrevisioner då internrevisorerna granskar 
ett specifikt dokument i många utav uppdragen. 
 
”Fast vad jag vet, har ingen av revisionerna någonsin handlat om miljöledningssystemet!”, 
säger mannen bredvid mig. ”I alla fall inte någon utav de gångerna som jag har blivit 
reviderad”. Han får medhåll från några andra i rummet som menar att revisionerna handlat om 
tids och budget-frågor, mer sådant som har med kvalitetsledningssystemet att göra. ”Nej, den 
externa revisorn har mer tittat på hur miljöledningssystemet fungerar i stort än på hur 
rutinerna fungerar i uppdragen” påpekar han från QM-gruppen 
 
En ur ledningsgruppen uttalar sig och menar på att de externa revisonerna blivit mycket bättre 
på senare år, mer konstruktiva och givande. Han får inte medhåll från samtliga, men några 
menar på att få ett besök av den externa revisorn fortfarande är obehagligt och att de känner 
sig granskade. ”Fast samtidigt är det ett bra tillfälle att trycka på aspekter som inte fungerar 
bra, så att ni i ledningsgruppen får reda på vad som inte fungerar!”.  
 
När mötet har pågått i två timmar tar vi en rast. Vi går ner till kontorets ljusa lunch/fika-rum 
med utsikt över vattnet. Lokalerna är otroligt fina och helt nybyggda, vilket gör att det känns 
rent och fräscht. Jag sätter mig med Karin och några av hennes kollegor. De flesta verkar 
nöjda över mötet och har många åsikter kvar som de vill lyfta fram.  
 
”Vad är det ni har för utbildning i grunden?” undrar jag. Nyfiken på om vi har läst samma sak 
eller om de gått en annan bana. Karin berättar att hon är civilingenjör och har läst inriktning 
väg och vatten, vilket tydligen de flesta kring bordet gjort men det finns även en del arkitekter 
med olika inriktningar på företaget. ”Var det stort fokus på miljö då när ni läste?” undrar jag 
eftersom det var ett tag sedan de var klara med utbildningen. ”Jo, det handlade mycket om 
miljö då.”, säger tjejen till höger om Karin, ”inte om samma saker som är viktiga idag som 
avgaser och koldioxid, men det som ansågs viktigt då var försurning av sjöar och skog”. Två 
andra säger att de förutom utbildningen läst olika miljökurser vid sidan av som har varit 
allmänbildande om klimat och mer specifika miljöfrågor. ”Jaha ja, har ni läst 
ledarskapskurser med?” frågar jag nyfiket. De berättar att alla har fått gå interna 
ledarskapsutbildningar för hur det är att leda projekt och de som är högre chefer får även gå 
en ledarskapsutbildning i Stockholm för att lära sig hantera det interna ledarskapet.  
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Väl tillbaka i mötesrummet börjar vi diskutera den andra punkten på dagordningen vilken 
handlar om avvikelse/förbättringsförslagen. Han som är ansvarig för punkten berättar att QM-
gruppen ofta får in förslag kring olika förbättringar de kan göra på kontoret. Till exempel att 
byta alla kontorets glödlampor till lågenergilampor eller ordna bättre cykelparkering i garaget. 
Ibland kommer det in avvikelser som handlar om olika rutiner men det kommer inte särskilt 
många rapporter om miljöledningssystemet. Till sist frågar han de andra i rummet vad de 
tycker om avvikelserapporterna och om de brukar skicka in avvikelser.  
 
Karin är den som säger något först. Hon säger att hon själv inte skickat in någon 
avvikelserapport men att de på hennes team ofta diskuterar saker som går fel i uppdrag och 
den som var ansvarig för uppdraget, skickar in en avvikelserapport.  
 
Killen bredvid mig inflikar att han tror att det kan ta emot för en del att skicka in rapporter 
kring fel i hanteringen av rutinerna. Dels på grund av att det krävs tid för att formulera 
rapporten, dels för att de är mitt inne i projektet och mer ser avvikelsen som ett 
irritationsmoment än som en avvikelse. Sen kan det ju också vara så att konsulten känner att 
han/hon påpekar fel som en kollega har gjort, vilket kan göra att QM-gruppen tror att det är 
ett försök att prata illa om kollegor. Det skulle säkert kunna vara så att konsulterna kan ta en 
diskussion om en avvikelse direkt med en i QM-gruppen men det är nog inget som sker 
särskilt ofta. Speciellt inte om avvikelser som har med rutiner och uppdrag att göra.  
 
Fyrtiofem minuter senare tar vi en kort paus och när vi går ut från mötesrummet frågar jag 
Karin varför vi har ISO 14001 egentligen. Hon berättar att det beror på krav från våra kunder. 
Det började med att Trafikverket ställde krav på att vi skulle arbeta enligt ett 
miljöledningssystem som till exempel ISO 14001 och sedan började allt fler kunder ha det 
kravet. Idag har alla kunder krav på att en mindre eller mer utförlig beskrivning av hur vi 
arbetar med ISO 14001 ska finnas med i varje upphandling. I början var det nog en större 
konkurrensfördel att vara certifierad än vad det är idag. ”Idag är det mer en hygienfråga, för 
att visa kunderna att vi har ett system för de här frågorna”. Hon berättar också att syftet med 
systemet idag är att vi vill profilera oss som ett miljöföretag; ”Vi vill göra rätt för oss!”. 
 
När mötet återupptas tar vi upp dagens tredje och sista punkt: miljömålen och 
handlingsplaner. Nu är det en ur ledningsgruppen som börjar prata. Hon vill diskutera hur vi 
ser på den ”röda tråden” som ska löpa mellan företagets miljömål och de handlingsplaner som 
finns för att uppnå målen. Hon talar om att det inte räcker med att företaget sätter upp mål om 
vi inte lyckas få till konkret handling som gör att vi kan nå dem. Målen som de har för året 
tycker hon är bättre än vad tidigare mål har varit eftersom de är mätbara i en högre 
utsträckning. Vi har två olika miljömål ett som handlar om att få ett högre betyg på 
miljöfrågan i en kundenkät. Det andra målet handlar om att sänka företagets koldioxidutsläpp 
med två procent per år. Båda målen är mätbara på så vis att sammanställningen av enkäten 
visar på om de lyckats eller inte. Det andra målet kan sammanställas genom att summera 
energiförbrukningen, antal flyg- och tågresor samt hur många mil de anställda kört bil. I alla 
fall på ett ungefär och därmed räkna ut koldioxidutsläppen. ”Skulle det vara så att vi inte 
klarar av vårt utsläppsmål köper vi utsläppsrätter för att kompensera”. Målen ska alla ha fått 
höra talas om på ett affärsområdesmöte eftersom det är där nyheter för företaget och 
affärsområdet förmedlas. Dessutom ska alla ha kunnat läsa om målen under QM-nytt på 
intranätet. Trots det är det en del av dem som sitter med på mötet som inte hade en aning om 
vilka målen var.  
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”Ja, jag vet att jag har hört om dem, men jag har inget minne av vad det var för specifika 
mål”, säger Tony. Han säger också att det vore intressant att titta på hur miljöfrågan i enkäten 
är utformad, han tror att den kan vara lite luddigt formulerad vilket gör att kunderna inte 
riktigt vet vad de ska svara. Han får genast medhåll från flera andra. En annan påpekar att 
kunderna ibland kryssar i en etta som betyg på grund av att de inte upplever att uppdraget har 
handlat om miljö, till exempel i ett vägprojekteringsuppdrag. ”Vi är för dåliga på att 
kommunicera vårt miljöarbete i uppdragen helt enkelt”. En ur ledningsgruppen flikar in att det 
också kan vara så att kunderna minst har lika mycket problem som vi har med att förstå vad 
miljöfrågorna innebär. ”Det är svårt att skilja på vad som är miljö i uppdragen och vad som är 
vårt miljöarbete med ISO 14001”. Ytterligare en person deltar i diskussionen, hon menar på 
att det låga resultatet i enkäterna kan bero på att företaget i stor omfattning arbetar med 
projekteringsuppdrag, det vill säga uppdrag som kommer in sent i huvudprojektet med liten 
möjlighet att påverka hur miljöaspekterna ska tacklas. Medan vi har en låg andel uppdrag som 
är mer av utredande karaktär, där möjligheten att påverka miljöaspekten är större. 
 
”Ja, vi måste bli bättre på att ta upp miljö i uppdragen” säger kvinnan från ledningsgruppen. 
Hon talar vidare om att tanken är att varje affärsområde ska inkludera miljömålen i sina 
affärsområdesplaner och utifrån denna skapa handlingsplaner för hur detta ska ske.  
 
Hon blir plötsligt avbruten av samma person som först uttalade sig under mötet, han uttrycker 
igen att han inte påverkas av miljörutinerna, han känner inte till någon handlingsplan. ”Det 
känns mer som en uppmaning att vi ska följa rutinerna än att det är ett krav”. Han får medhåll 
från vissa i rummet. ”Dessutom är det oklart vad som är krav enligt kvalitetsledningssystemet 
och vad som är krav enligt miljöledningssystemet”. På hans team däremot arbetar de med att 
utveckla hur de profilerar sig. De har en tanke om vart de är idag och vart de vill vara i 
framtiden. På så vis arbetar de på hans team med att utveckla hur de kan få en profil som 
externt talar mer om att de arbetar med hållbar utveckling. 
  
”Borde inte det hänga ihop med miljöledningssystemet?” undrar jag då. Det var en tanke han 
inte hade reflekterat över, att miljöledningssystemet skulle kunna användas i strategiska 
syften och inte bara innehålla administrativa delar, som att fylla i dokument. ”Ja, troligtvis 
kan det vara så att det kortsiktiga arbetet med uppdragen gör att man missar det långsiktiga 
arbetet med vårt miljöledningssystem”, säger en av uppdragsledarna.  
 
Mötet avrundas och alla verkar nöjda med att få uttryckt sina åsikter. Jag ger mig av hemåt 
och ser fram emot min fortsatta karriär hos Konsulterna AB. 
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6. Analys av deltolkningar 
 
Vi har genom den hermeneutiska cirkeln arbetat med att granska vår förförståelse, där en 
dialog med texten har lett till en djupare förståelse. I slutändan utkristalliserade sig ett 
övergripande tolkningsmönster som gav en djupare förståelse för delarna i texten. I kapitlet 
kommer tolkningsprocessen att beskrivas, som ligger till grund för det slutgiltiga 
tolkningsmönstret (se 7. Slutsatser). 
 
När vi gick igenom vårt empiriska material ställde vi uppsatsens forskningsfrågor till texten, 
för att undersöka om vi kunde börja utveckla vårt tolkningsmönster. Till att börja med frågade 
vi texten hur ledarskapet påverkas av ISO 14001 i organisationen. För att sedan titta på det 
motsatta; hur ledarskapet påverkar tillämpningen av ISO 14001. De rubriker vi valt att dela 
upp kapitlet i bör inte ses som en uppdelning med vattentäta skott utan snarare visa på vad 
avsnittets huvudfråga är. Frågeställningarna överlappar varandra i vissa delar av avsnitten 
vilket gör att texten glider mellan de olika frågeställningarna. I och med analysen kring de två 
frågeställningarna samt den empiriska framställningen, fick vi även svar på vår första 
frågeställning; hur ser tillämpningen av ISO 14001 ut på vårt utvalda företag?  
 
6.1 Hur påverkas ledarskapet av ISO 14001? 
 
Det finns fyra steg som ISO 14001 standarden tar upp; planering, genomförande, följa upp 
och ständig förbättring. Steg som företaget måste följa för att kunna bli certifierade och för att 
behålla certifikatet. Ambitionsnivån är inte preciserad i stegen och det blir därför upp till 
företaget självt att kunna göra det bästa utav systemet. Företaget är därför bundet till att 
genomföra de fyra stegen men risken finns att det enbart blir ren pappersexercis. Vilket kan 
göra att tillämpningen enbart görs i legitimerande syfte (Johansson, 2002). En intressant 
aspekt som vi påpekade i avsnitt 4.1.3 Skandinavisk institutionell teori, är att Brunsson (1990) 
menar att empiriska studier visar att reformer leder till nya reformer. Reformerna mynnar ut i 
att företaget befinner sig i ett tillstånd av ständig förbättring/förändring, vilket vi vill likna 
med det fjärde målet som ISO 14001 standarden sätter som krav på företag som gör en 
implementering; ständig förbättring.  
 
De arbetsrutiner som bestämts av ISO 14001 (planera, genomföra, uppföljning och 
förbättring) påverkar miljösamordnarens och QM-gruppens arbete med att implementera och 
tillämpa standarden på Konsulterna AB. Miljösamordnaren tvingas göra rutinartade 
procedurer; som att uppdatera lag- och kemikalieförteckningen samt listan med betydande 
miljöaspekter. Uppgifter som inte hade behövt utföras om företaget inte hade varit ISO 14001 
certifierade. Företaget hade självklart varit tvunget att följa de gällande miljöreglerna för 
företag i Sverige även utan en miljöcertifiering. Certifieringen syftar till en rutinartad kontroll 
av lagtexten för att företaget inte ska glömma bort att hålla sig uppdaterat. Vi tolkar det därför 
som att certifikatet påverkar ledarskapet att systematiskt kontrollera de förändringar som sker 
i miljöbalken, interna inköp av kemikalier samt se över hur verksamheten påverkar sin 
omgivning. 
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Ledningsgruppen och QM-gruppen påverkas i att de genom certifieringen måste ta upp ISO 
14001-frågor vid deras månatliga möten. De avvikelserapporter som har lämnats in under 
månaden måste behandlas. På grund av att det sällan kommer in avvikelser som handlar om 
miljö är detta dock ingen stor påverkan. Majoriteten av de avvikelserapporter som ändå 
kommer in angående miljöfrågor har hittills varit ”småsaker” (uttryckt under intervjuer). Det 
kan vara att byta till lågenergilampor i byggnaden eller att inskaffa fler cykelställ. QM-
gruppen ser hellre att synpunkter om miljöarbetet i uppdragen tas upp i avvikelserapporterna.  
 
Kravet om att ha en ständig uppföljning av att standarden efterföljs, leder till ett omfattande 
administrativt arbete, både för QM-gruppen och uppdragsledarna. Den interna och externa 
revisionen hade inte behövt vara lika omfattande ifall certifieringen inte funnits. Det utesluter 
dock inte att Konsulterna AB hade använt sig av sådana revisioner i alla fall. Vi har noterat att 
Konsulterna AB lägger huvuddelen av sitt fokus på tillämpningen av ISO 9001 snarare än på 
tillämpningen av ISO 14001 i sina revisioner. Många av intervjupersonerna vittnar också om 
att det aldrig har ställts frågor i den interna revisionen som är relaterade till arbetet med ISO 
14001. De säger även att Konsulterna AB inte skiljer på de två standarderna utan ser dem 
båda som kvalitetsfrågor. QM-gruppen och ledningsgruppen väljer aktivt att revidera arbetet 
med ISO 9001 mer än arbetet med ISO 14001. 
 
En annan aspekt som påverkar lednings- och QM-gruppens ledarskap är att de begränsas av 
deras egen utformning av ISO 14001. Utformning gör att de själva behöver agera för att följa 
upp standarden. QM-gruppen har bestämt att varje affärsområde ska utforma handlingsplaner 
för att integrera ISO 14001 med varje affärsområde. Det verkar dock vara ett arbete som inte 
prioriteras av affärsområdescheferna, vilket vi tror kan bero på att den interna revisionen inte 
reviderar arbetet med ISO 14001. Detta gör att affärsområdescheferna själva kan bestämma 
vad som är ett tillräckligt bra miljöarbete. Ledarskapet påverkas helt enkelt av ISO 14001 så 
mycket som ledningsgruppen själva bestämmer att ledarskapet ska påverkas. Tack vare att 
QM-gruppen hanterar de delar som måste finnas enligt standarden: dokumentation, 
revideringar och protokoll. 
 
Ledningens beslut att tillämpa standarden bygger till största del på att kunderna kräver det av 
branschen i stort och inte på grund av att Konsulterna AB verkligen vill ha systemet i sig. 
Delmas (2002) argumenterar för att de länder som är extra bra på att promota fram nya system 
är de som premierar ”early adopters”. Vilket betyder de som anammar systemet först, får de 
flesta uppdragen (Trafikverket är den största arbetsgivaren och kan därmed kraftfullt 
legitimera systemet). Det blir troligare att andra företag på grund av de kognitiva aspekterna 
följer beteenden som de anser vara framgångsrika och legitima (DiMaggio & Powell, 1983). 
Delmas (2002) menar att ledarskapet inte kommer bevilja nya system ifall ekonomiska vinster 
inte är uppenbara. Eftersom den största uppdragsgivaren Trafikverket kräver ISO 14001, är 
den ekonomiska vinsten fastställd, enligt oss. Därför behövs inga stora utredningar för att 
fastställa hur bra systemet är för företaget utan beslutet att applicera systemet på företaget 
görs på relativt knapphändig information; kunden kräver det (Delmas, 2002).  
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Uppdragsledarna påverkas i sitt arbete genom att de ska använda sig av rutinerna som skapats 
i Konsulterna AB:s miljöledningssystem, vilket QM-gruppen är ansvarig för. Det är 
framförallt uppdragsledarnas arbete som ska säkerställa att företaget uppnår ISO 14001s mål, 
speciellt de som är utformade för uppdragen (delmål 1 i mål 1, se bilaga 9.3.6 Policy och mål 
för kvalitet och miljö 2011). Genom rutinerna i startmötesprotokollet (se bilaga 9.3.2 
Startmötesprotokoll), ska anställda fylla i ett protokoll före mötet med en ny kund och därmed 
reflektera över eventuella miljöfrågor i det aktuella projektet. För ett stort antal personer är 
det en administrativ börda, som blir ett nödvändigt ont. Många av de anställda glömmer bort 
att använda protokollet och tar fram protokollet efter mötet (för att de vet att den interna 
revisionen kommer att vilja titta på protokollet). Vilket gör att syftet med protokollet 
försummas och enbart blir en pappersexercis.  
 
De revisorer som ska granska uppdragsledarnas användning av rutinerna som finns på grund 
av ISO-standarderna, har ett lågt (eller inget) fokus på miljöstandarden. I de interna 
revisionerna påverkas uppdragsledarna därför inte i någon större utsträckning av kontroller av 
ISO 14001. Vi tolkar att revisorerna (både interna och externa) fokuserar på att företaget har 
de dokument som behövs för att standarden ska efterföljas. Det vill säga; dokument som 
startmötesprotokoll och checklistor för uppdragsledarna och de olika listorna som 
miljösamordnaren håller uppdaterade.  
 
Revisorerna tittar inte på hur standarden följs mer än ytligt genom revidering av dokument. 
Till exempel mottot att arbetet ska följa principen ”en ständig förbättring”, eftersom det blir 
alltför vagt. Vem är det som bestämmer vad som är en ständig förbättring? Vem bestämmer 
vilka ansträngningar som anses tillräckliga för att kalla arbetet en ständig förbättring?  
 
Enligt nyinstitutionell teori är det typiskt att organisationen eftersträvar stabilitet och 
legitimitet (Johansson, 2002). Revisorerna legitimerar att ISO-standarden efterföljs och 
reviderar inte så djupt att det skulle kunna leda till omfattande förändringar i arbetssättet, 
vilket därmed skulle rubba stabiliteten i rutinerna. Detta kan därför leda till att den ständiga 
förbättringen uteblir. 
 
När uppdragsledarna märker att de inte blir reviderade på ISO 14001 standarden, väljer de 
systematiskt att ignorera frågorna utan att bestraffas. Vi upplever att effekterna av att 
standarden, som funnits sedan 2001, inte blir successivt reviderad gör att uppdragsledarna inte 
vet vad standarden ställer för krav på dem. I intervjuer har anställda uttryckt en skamsenhet 
över att de inte vet någonting eller väldigt lite om ISO 14001 standarden. 
 
QM-gruppen är den grupp som påverkas mest av kraven kring ISO 14001 standarden. De är 
tvungna att diskutera målen och lägga upp handlingsplaner för det kommande året. Genom att 
ha en extern revision som besöker Konsulterna AB två gånger varje år, blir det ännu viktigare 
för QM-gruppen att ha ordning på målen och handlingsplanerna i deras ISO 14001 arbete. 
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Målet att sänka företagets CO2-utsläpp med två procent per år, påverkar ledarskapet att köpa 
utsläppsrätter vid en eventuell ”skuld”. Målet gäller de transporter som görs i tjänsten och inte 
resor till och från arbetet. Om företaget inte arbetar mot sina mål, riskerar de att få 
anmärkningar från den externa revisorn och riskerar därmed att bli av med certifikatet. Detta 
är en tydlig kostnad för ledningsgruppen och därför förs diskussioner om hur konsulterna på 
Konsulterna AB använder olika transportmedel. Målet har en tydlig koppling till 
företagslogiken (Funck, 2009). Ledningen och QM-gruppen lobbar för att personalen ska 
minska transporter med bil så mycket som möjligt för att minska CO2-utsläppen.  
 
Det sker även tävlingar bland de som cyklar till jobbet. Dock är detta något som ligger utanför 
målets ramar, men vi tolkar det som en direkt positiv effekt av det grundläggande målet; att 
minska CO2-utsläppen i verksamheten. Vi tror Konsulterna AB skulle kunna spara in mer 
pengar på att uppmana deltagande i sådana här tävlingar mer. Tävlingarna kan, ifall de 
implementeras regelbundet under en lång tid, påverka konsulternas transportval i arbetet. 
Genom en kognitiv effekt (Scott, 1995) påverkas konsulterna. Vilket förhoppningsvis hade 
sett till att minska CO2-utsläppen ännu mer och därmed mindre kostnader för utsläppsrätterna. 
Vi vill påpeka att vi tolkar det så att ISO 14001s mål påverkar Konsulternas ABs agerande i 
frågan om CO2-utsläpp inom företaget. Även fast ledarskapet har påverkat utformningen av 
målen för ISO 14001. 
 
ISO 14001 påverkar alla företag inom Konsulterna ABs bransch och ser till att de blir 
samstämmiga i sin miljöprofil. Det är enbart skalet av ISO 14001 standarder som är likartat 
mellan företagen, innehållet får de bestämma själva. Det betyder att vi inte är överens med 
Johanssons (2002) uppfattning om att de ökade interorganisatoriska 
homogeniseringseffekterna av en bred implementering av ISO 14001 i branschen, leder till en 
ökad homogenisering av de djupa strukturerna i företagen. Vi tycker mer att det leder till en 
homogenisering av det ytliga skalet, ISO 14001, som ska legitimera företagens verksamhet 
mot kunderna.  
 
Det skandinaviskt institutionella perspektivet påvisar vårt antagande genom att det, enligt 
Funck (2009), inte lägger samma fokus på de kognitiva faktorerna. På grund av att de 
enskilda aktörerna ges större utrymme att agera på egen hand kan vi se hur institutionen 
hanteras internt. Delmas (2002) menar att det finns en given institutionell kontext i en 
organisation, vilket gör att systemet avhyses så fort det sätts in i den institutionella kontexten 
trots att det vid en objektiv granskning ansågs mycket bra.  
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6.2 Hur påverkar ledarskapet ISO 14001? 
 
6.2.1 Utformning 
 
ISO 14001 är uppbyggt så att företaget självt sätter upp mål, krav och rutiner, de kommer inte 
med standarden. Det finns därmed ett stort förhandlingsutrymme i till vilken grad den 
befintliga verksamheten ska påverkas av certifieringen. ISO 14001 standarden ger förslag på 
hur företag ska gå till väga vid en implementering och tillämpning. Standarden förespråkar 
fyra steg vid implementering; planera, genomföra, följa upp och ständig förbättring. Eftersom 
kontrollen av kvalitén av genomförandet är bristfällig, kan intressenter och kunder inte säga 
hur väl ISO 14001 garanterar ett mer miljömedvetet företag, än vad som hade varit fallet med 
ett ocertifierat företag (Aravind & Christmann, 2011). Det stora förhandlingsutrymmet leder 
till att ledarskapet i organisationen kan påverka ISO 14001s planering, utformning, 
uppföljning och förbättringsarbete. Ledarskapet kan därför påverka den fortsatta tillämningen 
av ISO 14001 efter att implementeringen är genomförd. Ambitionsnivån hos 
miljöengagemanget kan därför vara diversifierat på företag med en ISO 14001 certifiering.  
 
Ledningsgruppen är den del av organisationen som beslutar om hur ISO 14001 ska utformas, 
förändras och förbättras. De har tillsammans med QM-gruppen tolkningsföreträde (Funck, 
2009) när det gäller hur ISO 14001 ska paketeras i organisationen. De har alltså företräde när 
det gäller att avgöra hur ISO 14001s rutiner ska se ut och hur de ska användas i 
organisationen. Genom att ledningsgruppen har rätt att besluta om miljöledningssystemets 
utformning, påverkar deras ambitionsnivå och engagemang hur ISO 14001 hanteras längre 
ner i organisationen. Detta varnar Brorson och Almgren (2009) för; ledarskapets 
ambitionsnivå för ISO 14001 avgör hur bra implementering och tillämpning blir.  
 
Efter att ha tolkat vårt empiriska material kan vi se att ledarskapet systematiskt har 
underprioriterat ISO 14001 gentemot ISO 9001. Vilket framträder i den okunskap 
uppdragsledare har om ISO 14001s tillämpning på företaget. Ledningsgruppen i samråd med 
QM-gruppen avgör vad som ska kontrolleras vid de interna revisionerna. På grund av att ISO 
9001 och ISO 14001, inom Konsulterna AB, uppfattas som ett system lägger företaget ihop 
revisionerna av standarderna till ett och samma revisionstillfälle. Då ledningsgruppen väljer 
att lägga mer fokus på ISO 9001 i de interna revisionerna, påverkar de uppdragsledarnas 
uppfattning om vilken del av QM-systemet som prioriteras. Ingen av de uppdragsledare som 
vi har intervjuat säger att de har blivit reviderade på ISO 14001 standarden. 
 
Som vi skrev i 4.2.1 Frikoppling av standardiserade ledningssystem, krävs det enligt Aravind 
och Christmann (2011), att ett ledningssystem måste ha tydliga krav, innehålla övervaknings- 
och bestraffningssystem. Samt att aktieägare och kunder måste kunna vara säkra på att 
certifikatet signalerar ett miljömässigt åtagande. Detta för att systemet ska kunna samspela 
med den globala marknaden. Tittar vi på Konsulterna AB ser vi att ISO 14001 i sig saknar 
tydliga krav, och företaget har inte heller själva skapat sig några tydliga krav eller 
övervakningssystem för att följa upp arbetet med rutinerna. Det talar för att ledarskapet i 
organisationen till liten del påverkas av ISO 14001. 
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QM-gruppen, speciellt miljösamordnaren, påverkar ISO 14001 genom att arbeta med 
standardens utformning och förbättring. De försöker uppmana ledningsgruppen att utöka sina 
ambitioner och ta beslut som förbättrar systemet. De mål som QM-gruppen har tagit fram och 
ledningsgruppen beslutat om, visar tydligt de anställda vilken inriktning företaget vill ha på 
miljöfrågorna. Det vill säga; förbättra sin miljöprofil hos kunderna och minska CO2-utsläppen 
i företaget, vilket kan härledas till marknadsföringssyften (i synnerhet det första målet om att 
förbättra miljöprofilen mot kunderna).  
 
Miljösamordnaren och QM-gruppen uttrycker tydligt att de inte vill ha för höga krav på ISO 
14001 målen, eftersom det kan leda till att företaget inte får förnya sitt certifikat vid nästa 
granskning. Målen i sig; att öka sin miljöprofil, höja betyget på kundenkäten och att sänka 
koldioxidutsläppen med två procent, är tydliga (se bilaga 9.3.6 Policy och Mål för kvalitet och 
miljö 2011). Delmålen för hur det första målet ska uppnås är otydliga, vilket gör det svårt för 
organisationen att avgöra hur de ska uppnå målen. Att avgöra om Konsulterna ABs 
miljöprofil har stärkts eller inte är något som, trots delmålen, är svårt att mäta. Vad är det 
egentligen som säger att om en uppdragsledare för en dialog med kunden om ”mål för ett 
hållbart samhälle”, leder till att huvudmålet; att stärka Konsulterna ABs miljöprofil, uppnås?  
 
För att uppnå det första målet behöver Konsulterna AB, enligt några anställda, ändra 
miljöfrågan som ställs i enkäten (se bilaga 9.3.3 Kundenkät) till att bli mer konkret. Idag är 
frågan vag och den kommer i slutet av enkäten efter ett antal konkreta frågor som är enkla att 
förstå. Andra på Konsulterna AB anser att det inte räcker med att titta på enkätens 
utformning, för att höja betyget, utan konsulterna måste börja informera kunderna på ett annat 
sätt i uppdragen. Några konsulter vill inte göra stora åtgärder för att uppnå det första målet, 
medan andra vill göra mer omfattande kommunikativa åtgärder i uppdragen mellan 
konsulterna och kunderna. Några har även uttryckt att Konsulterna AB:s kunder har mindre 
eller lika mycket okunskap om miljöfrågorna som Konsulterna AB har och skyller därför det 
dåliga betyget på att kunderna inte förstår sig på miljöfrågan.  
 
I slutändan kan det ändå vara så att revisorn vid revisionen, kan hävda att företaget försöker 
uppnå ett högre betyg i kundenkäten och därmed beviljar en fortsatt certifiering. På grund av 
den otydliga delmålsformuleringen (delmål 1 i miljömål 1, se bilaga 9.3.6 Policy och Mål för 
kvalitet och miljö 2011), har revisorn troligtvis svårt att avgöra huruvida arbetet mot målet 
genomförs eller inte. 
 
ISO 14001 är ett system som kan liknas med ett ”tomt skal”. Standarden är en idé om hur 
företag på ett följbart sätt kan arbeta med miljöfrågor. Genom att arbetet dokumenteras kan 
det kontrolleras och förmedlas, vilket gör att miljöarbetet kan få extern legitimitet och kunder 
behöver inte förlita sig på företagets ord; de kan lite på certifieringen. ISO 14001 är ett ”skal” 
vars innehåll kan utformas utifrån företagets ambitionsnivå. Då företaget själva får utforma 
”trådarna” som binder ihop ”skalet” kan de som i organisationen ges tolkningsföreträde 
(lednings- och QM-gruppen), välja hur mycket ”trådarna” ska påverka aktörerna 
(uppdragsledarna). 
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Ledningsgruppen har valt att översätta ISO 14001 till en löst definierad rutin när det kommer 
till ISO 14001 och systemets koppling till uppdragen. Rutinen innebär att uppdragsledarna 
ska fylla i dokumenten, men de ska själva fylla rutinen med innehåll. Det är alltså tänkt att 
uppdragsledarna enligt Funcks (2009) olika logiker ska fylla rutinen med innehåll så att den 
passar deras professionslogik. De ska ta upp ISO 14001 i uppdragen men de får göra det på 
det sätt de själva känner. Ledningsgruppen har utformat rutinerna på detta sätt för att de anser 
att det är lättare att få de anställda att följa rutinerna om de inte är alltför detaljerade. De 
anställda ska dokumentera att de följt rutinen men inte hur. Rutinen är ett steg i 
ledningsgruppens mål om att höja miljöbetyget i kundenkäten med ett halvt betyg.  
 
6.2.2 Frikoppling 
 
Kunder och intressenter kan inte säga hur väl systemet är implementerat. De kan inte heller 
avgöra om systemet fungerar eller ej. Kunder och intressenter får helt enkelt lita på det som 
den externa revisionen kommer fram till. Det betyder att företag som implementerar ISO 
14001 tekniskt sätt kan göra det utan att göra stora förändringar i organisationen men 
fortfarande se till att kunderna blir nöjda (Meyer & Rowan, 1977).  
 
Att ISO 14001 ska signalera att företaget åtagit sig miljöfrågan på ett systematiskt sätt verkar 
ingen av dem vi intervjuat tvivla på. Certifikatet visar enligt dem på att organisationen arbetar 
med miljöfrågan. Dock kan det låga betyget i deras kundenkät på miljöfrågan visa på att de i 
enskilda uppdrag inte kan garantera ägare och kunder att arbetet, som följer med certifikatet, 
signalerar ett miljömässigt åtagande. Detta kan dock bero på hur frågan är formulerad. Utan 
att vi själva har en större teknisk kunskap om det miljöarbete som uppdragsledarna utför i 
uppdragen, kan vi ändå anta att de arbetar med olika miljöaspekter i sina uppdrag (vilket de 
uttrycker i intervjuer). Det arbetet har, enligt uppdragsledarna, inte någon koppling till att de 
försöker efterfölja standarden ISO 14001, utan sker på ren rutin från vad de har lärt sig under 
tidigare uppdrag och på grund av uppdragens karaktär.  
 
Vi argumenterar för att Johanssons (2002) förklaringar att implementera det som anses ”rätt” 
snarare än det som är effektivt för organisationen, är gällande för vårt fallföretag. Enligt 
Johansson, behöver inte organisationens praktiska arbete vara i starkt samband med de mål 
och handlingsplaner som organisationen säger sig arbeta efter. I de intervjuer som vi gjort på 
Konsulterna AB, är det flera som nämner just de legitimerande anledningarna som den 
främsta anledningen till att företaget har en ISO 14001 certifiering.  
 
ISO 14001 används inte för att organisationen ska arbeta effektivare med miljöfrågorna i 
uppdragen (eftersom de gör det utan att följa ISO 14001), utan standarden legitimerar 
företaget i den bransch de verkar i; genom att göra ”rätt” för sig. Powell & DiMaggio (1991) 
menar att företag ofta har en lös koppling mellan den formella strukturen (ISO 14001) och hur 
det verkliga arbetet utförs (uppdragen). Anledningen till detta anser författarna är för att de 
anställda ska kunna ta till sig de kraftfulla myterna på ett ceremoniellt sätt och kunna arbeta 
effektivt (se 4.1.2 Nyinstitutionell teori). 
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Uppdragsledarna påverkar ISO 14001 genom sitt agerande som i sin tur påverkar utfallet av 
hur ISO 14001 följs. Genom att uppdragsledarna förväntas ta upp ISO 14001 i sina uppdrag 
och använda transportrutinerna, som arbetats fram av QM-gruppen, påverkar uppdragsledarna 
den praktiska användningen av ISO 14001. Genom uppdragsledarnas agerande avgörs det 
ifall ISO 14001 blir ett system som är frikopplat från verksamheten eller om det blir ett 
system som är förankrat i hela organisationen. Vår tolkning är att några uppdragsledare 
arbetar med ISO 14001 i sina uppdrag, detta kan vara genom att skicka över certifikatet vid 
upphandlingen eller genom att ta upp miljöfrågan i uppdragen. Däremot lägger 
uppdragsledarna inte in egen mening i rutinen och anpassar den inte efter sin professionslogik 
(Funck, 2009), på det sätt som rutinen är tänkt. Uppdragsledarnas rutin blir enbart att följa 
rutinens dokumenterande aspekter.  
 
Selznick (1996) menar på att vi människor i allmänhet välkomnar rutin i vår vardag och vårt 
arbete. På så vis borde alla inom Konsulterna AB uppskatta att de finns rutiner kring hur de 
ska arbeta med miljöfrågorna inom verksamheten och i uppdragen. Ledningen har en 
ambition att visa kunder att Konsulterna AB är ett miljöföretag, vilket sker genom 
certifieringen. Detta tolkar vi som att det finns en frikoppling mellan hur systemet är tänkt att 
användas och hur det används i praktiken (DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Vi nämnde i avsnitt 4.1.3 Skandinavisk institutionell teori, att Funck (2009) menar att det 
skandinaviska perspektivet inte lägger samma tyngd på de kognitiva faktorerna. Utan de 
enskilda aktörerna har ett större utrymme att agera på egen hand. Vilket i viss mån kan 
förklara förhållandet mellan de som ska använda ISO 14001 i sitt vardagliga arbete och det 
diversifierade slutresultatet mellan de olika aktörerna inom företaget.  
 
Delmas (2002) menar dock på att det finns kognitiva aspekter som spelar in i hur ISO 14001 
uppfattas. Hon menar på att eftersom det finns knapphändig fakta om hur standarden fungerar 
och om den fungerar som det är tänkt, är det den kognitiva aspekten som spelar in. I vår 
fallstudie verkar det som att den kognitiva aspekten påverkar alla till att inte ifrågasätta nyttan 
med att ha en certifiering i företaget. Dock påverkas inte aktörerna (uppdragsledarna) till att 
blint följa rutinens utformning. Aktörerna påverkas alltså av den kognitiva aspekten som 
berör vad och hur ett företag bör agera men deras syn på hur de själva bör agera påverkas inte. 
Vilket styrker det Funck (2009) säger; enskilda aktörer har utrymme att agera på egen hand 
samt ifrågasätter Johanssons (2002) argument om en interorganisatorisk homogenisering i 
branschen.  
 
6.2.3 Kommunikation 
 
Miljöledningssystemet utformas i organisationen på olika sätt beroende på om företaget vill 
att ISO 14001 ska vara förankrat i organisationen eller frikopplat från den egentliga 
verksamheten. Vid en jämförelse med black box-problematiken (se 1.2 Problemdiskussion), 
kan vi se att för dem med tolkningsföreträde finns ingen black-box kring systemets syfte och 
utformning. De är medvetna om alla kopplingar och motiven bakom varje tråd som skapats. 
För aktörerna ter sig systemet som en black-box där kopplingarna är oklara mellan de trådar 
det är tänk att de ska använda och syftet med ISO 14001. Kopplingen till black-box blir tydlig 
då alla i organisationen, med eller utan kunskap om systemet, finner det självklart att 
företaget ska vara ISO 14001 certifierat.  
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Den idé som ledningsgruppen har förpackat och sedan skickat vidare till uppdragsledarna kan 
ses ur två olika perspektiv. För ledningsgruppen är ISO 14001 en löst definierad rutin som 
uppdragsledarna ska översätta i sin praktik. Medan ISO 14001 för uppdragsledarna upplevs 
som en enbart administrativ rutin utan översättningsutrymme. Det blir en black-box.  
 
Det som är intressant här är att samtliga vi pratat med har en teori om att det låga betyget, i 
enkäten, till viss del grundar sig i en dåligt ställd fråga kring företagets miljöarbete (se 6.1 
Hur påverkas ledarskapet av ISO 14001?). Trots det har de som har tolkningsföreträde, inte 
arbetat med eller påbörjat arbetet med att förändra frågan. Att aspekten inte hittills varit 
ledningsgruppens prioritet kan bero på att ISO 9001 prioriteras framför ISO 14001. Att 
ledningsgruppen prioriterar ISO 9001 kan bero på att systemet har en stark koppling till 
företagslogiken (Funck, 2009), den är tydligt kopplad till lönsamhet och effektivitet. ISO 
14001 är ett system av frivillig karaktär, det står för ett långsiktigt arbete för att göra företaget 
till ett miljöföretag, ur både internt och externt perspektiv. Den kortsiktiga vinningen med 
ISO 14001 är att Konsulterna AB kan vara med och vinna upphandlingar av uppdrag, som de 
inte hade kunnat ifall de inte hade varit certifierade. Men utöver den legitimerande 
anledningen finns inga tydliga kortsiktiga kopplingar till lönsamhet och effektivitet, mer en 
långsiktig koppling till hur företaget kommunicerar sitt miljöarbete externt. 
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6.3 Sammanfattning av deltolkningar 
 
ISO 14001 är en standard som talar om vilka aspekter ett företag ska implementera och 
tillämpa för att täcka in ett systematiskt miljöarbete. Det är upp till företaget självt att avgöra 
hur ambitiöst mål, krav och rutiner ska vara utformade. Standarden blir därför enbart ett 
”skal” som organisationen fyller med innehåll.  
 
Konsulterna AB påverkas av ISO 14001, genom att ISO 14001 är en branschrelaterad norm, 
en institution som företag förväntas ha implementerat för att få legitimitet. För Konsulterna 
AB finns det tydliga vinster med att vara ISO 14001 certifierade. Certifieringen som fås av 
revisorn skapar en extern legitimitet som symboliserar att företaget på ett systematiskt sätt 
arbetar med miljöfrågan. 
 
Ingen av dem vi intervjuat har uttryckt att ISO 14001 inte borde existera hos Konsulterna AB, 
det som har ifrågasatts är hur ISO 14001 tillämpas och kompatibiliteten med 
uppdragsledarnas vardagliga praktik. Det kan bero på att de som har tolkningsföreträde (QM- 
och ledningsgruppen) i skapandet av mål, krav och rutiner kring ISO 14001 inte har 
kommunicerat att aktörerna (uppdragsledarna) själva ska översätta rutinerna så att de passar 
deras egen praktik. Aktörerna ser därför enbart rutinerna kring ISO 14001s tillämpning i 
uppdragen (det vardagliga arbetet) som en pappersexercis.  
 
Alla hos Konsulterna AB ansluter sig till representationens logik (Czarniawska, 2005), när det 
gäller ISO 14001. De presenterar i upphandlingar hur de hanterar systemet för att styrka 
legitimiteten. Detta gör alla uppdragsledare, trots att de uppenbarligen har svårt att hantera 
miljöledningssystemet i praktiken. Uppdragsledarna kan se användningen av ISO 14001 som 
representation men inte användningen av ISO 14001 i praktiken.  
 
Konsulterna AB vill inte ha tydliga mål, krav och rutiner i sitt ISO 14001 system, risken för 
att få anmärkningar på systemet från den externa revisorn ökar vid tydligare krav. Nu har de 
luddiga krav, vilket leder till att det är oklart om ISO 14001 systemet följs eller ej. Som en 
följd frikopplas ISO 14001 från verksamheten. På samma sätt kan inte revisorn anmärka på 
företaget om ingen följer ISO 14001, då det är svårt att veta vad det är tänkt att 
uppdragsledarna ska följa. Denna argumentation gäller främst miljömål 1 och delmål 1 (se 
bilaga 9.3.6 Policy och mål för kvalitet och miljö 2011). 
 
Revisionen har större koppling till ISO 9001, på grund av att det finns en tydlig koppling 
mellan ISO 9001 och företagslogiken (Funck, 2009). Revisorerna granskar därför inte ISO 
14001 i samma utsträckning utan tittar enbart på den dokumenterande aspekten. Vilket till 
exempel gör det svårt för revisorn att kontrollera företagets arbete med ständig förbättring i 
uppdragen. Genom att revisionerna fokuserar på ISO 9001, kommunicerar de som har 
tolkningsföreträde (QM- och ledningsgruppen) indirekt vad det är som är viktigt till aktörerna 
(uppdragsledarna).  
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7. Slutsatser 
 
Här kommer vi att presentera det tolkningsmönster som vi har fått fram ur de deltolkningar 
som vi gjorde i analysen. Tolkningsmönstret kommer att visa på vårt teoretiska bidrag till 
befintlig forskning. För att underlätta läsningen har vi valt att skapa en figur för att göra det 
lättare att få en förståelse av vårt tolkningsmönster. 
 

 
Figur 1.6 Tolkningsmönster av: ledarskap och tillämpning av ISO 14001 – hos 
Konsulterna AB 

 
ISO 14001, är ett standardiserat ledningssystem, vilket ger Konsulterna AB extern legitimitet. 
Det gör att företaget kan vinna upphandlingar hos de mest betydande uppdragsgivarna. 
Legitimiteten kommer från det ”skal” som ISO 14001 är, ett miljöledningssystem som ska 
signalera en god miljömedvetenhet i företaget. Det inbyggda förhandlingsutrymmet som finns 
i standarden medför en potentiell frikoppling från standarden. Dem med tolkningsföreträde 
(QM- och ledningsgruppen) kan utforma mål, krav och rutiner utifrån ledarskapets 
ambitionsnivå, vilket påverkar den fortsatta tillämpningen. Om en implementering av ISO 
14001 sker för att tillgodose kundernas krav på certifiering kan Delmas (2002) tankar förstås; 
ledningens beslut av att implementera ett system fattas på vaga grunder (kunden kräver det). 
Det är alltså inte på grund av att det är ett system som passar bäst in i företagets struktur. Vår 
studie pekar på att företaget tillämpar ISO 14001 för att det anses ”rätt”, snarare än att det är 
effektivt, vilket även Johansson (2002) menar att organisationer gör i en institutionell miljö.  
 
Aravind och Christmann (2011) visar i sin studie, att intressenter och aktörer inte kan avgöra 
om företaget är miljövänligt eller inte på basis av en ISO 14001 certifiering. Vi drar slutsatsen 
att Konsulterna AB är miljövänliga i sin verksamhet, men det är inte enbart en effekt av de 
mål, krav och rutiner som företaget arbetat fram från ISO 14001. Organisationens andra 
miljömål anser vi efterlevs i ISO 14001-systemet, då företaget tydligt arbetar efter de mål, 
krav och rutiner ledningen har fastställt. Deras första mål har dock inte fått samma genomslag 
i verksamheten, på grund av kommunikationsbrist mellan aktörer (uppdragsledare) och de 
som har tolkningsföreträde (QM- och ledningsgrupp).  
 
Vår studie tyder på att institutionen ISO 14001 inte leder till en interorganisatorisk 
homogenisering, som Johansson (2002) menar. Homogeniseringen är enbart ytlig, genom att 
företag som tillämpar ISO 14001 endast har certifieringen som gemensam nämnare. I övrigt 
kan det inte sägas att de företag som tillämpar ISO 14001 har samma mål och krav för att 
systematiskt arbeta med rutiner i miljöarbetet.  
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Standardens innehåll (mål, krav och rutiner) utformas av de som har tolkningsföreträde, vilket 
leder till att ledarskapet tvingas att påverka standarden, där ambitionsnivån sätter gränsen. 
Ledarskapet hos Konsulterna AB påverkar på så vis ambitionsnivån för miljöarbetet, hur stort 
utrymme standarden får ta i verksamheten samt hur frikopplat systemet blir i praktiken. 
Ambitionsnivån i sin tur påverkas av risken för att revisorn ska kunna dra tillbaka 
certifieringen. 
 
Vi har funnit att det finns en paradox i synen på hur standarden ska utformas på Konsulterna 
AB. Där de med tolkningsföreträde anser att otydliga mål, krav och rutiner ökar chansen för 
att behålla certifikatet och därmed legitimiteten. För att en rutin ska följas måste tydliga mål 
och krav kommuniceras, som vägleder de enskilda aktörerna. Ifall tydliga mål och krav 
kommuniceras av ledningen innebär det att medarbetarna får det lättare att utforma en bra 
rutin.  
 
Vi drar slutsatsen att när det gäller tillämpningen av ISO 14001 på Konsulterna AB, medför 
tydlig kommunikation av mål och krav en risk. Företaget blir externt granskat för att se till att 
organisationen arbetar efter det system de skapat inom ramen för standarden. Om en revisor 
ska granska en organisation med tydliga mål och krav, blir det lättare för revisorn att se om 
systemet följs eller inte. Tydliga mål och krav innebär därför paradoxalt nog en större risk för 
anmärkningar på systemet samt en högre risk för att revisorn inte godkänner certifieringen. 
Om organisationen istället skapar otydliga mål, krav och rutiner blir det för medarbetarna 
oklart vad de ska arbeta efter och mot vilka mål. På samma gång blir det otydligt för revisorn 
att se hur rutiner och arbetet mot målen följs vilket minskar risken för anmärkningar och att 
bli nekad certifiering.  
 
Enligt delmål 1 i miljömål 1 (se bilaga 9.3.6 Policy och Mål för kvalitet och miljö 2011) ska 
uppdragsledarna ta upp mål för arbetet med ett hållbart samhälle. Det enda revisorn kan gå 
efter i revisionen är huruvida uppdragsledarna dokumenterat diskussionen som förts angående 
miljö i startmötesprotokollet (se bilaga 9.3.2 Startmötesprotokoll) eller kryssat i miljöpunkten 
i checklistan för uppdragsadministration (se bilaga 9.3.1 Checklista uppdragsadministration). 
Revisorn får helt enkelt arbeta enligt god tro gentemot uppdragsledarnas arbetsrutiner, på 
grund av att kommunikationen är knapphändig. Chansen att behålla certifikatet och inte få 
anmärkningar på systemet ökar med otydligheten, vilket stärker paradoxen.  
 
Funck (2009) menar att varje individ kan påverka en institution genom 
översättningsmodellen. Men då krävs det att det finns ett stort utrymme för en öppen dialog i 
organisationen. I vår fallstudie ges aktörerna utrymme att översätta ISO 14001 till sin egen 
praktik, men det kommuniceras inte till aktörerna. Om företaget vill att varje aktör ska 
översätta standarden i sin praktik, krävs det att möjligheten till det kommuniceras i ett öppet 
klimat. Utan klimatet kommer inte uppdragsledare ta sig friheten att översätta systemet på 
egen hand. Budskapet om att ISO 14001 ska översättas till individuella rutiner av 
uppdragsledarna drunknar när ISO 9001 och ISO 14001 slås ihop till ett och samma kvalitets- 
och miljöledningssystem, där fokus ligger på ISO 9001 på grund av kopplingen till 
företagslogiken (Funck, 2009). 
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Sammanfattningsvis blir vårt teoretiska bidrag, för det första, att institutionen ISO 14001 inte 
leder till en interorganisatorisk homogenisering i den bransch Konsulterna AB verkar i, som 
Johansson (2002) menar. För det andra finns det en paradox på Konsulterna AB, där tydliga 
mål och krav innebär en risk för att revisorn inte godkänner certifieringen samtidigt som 
chansen att behålla certifikatet ökar med otydligheten i utformning av mål, krav och rutiner. 
För det tredje drunknar budskapet om att ISO 14001 ska översättas till individuella rutiner av 
uppdragsledarna när ISO 9001 och ISO 14001 slås ihop till ett och samma kvalitets- och 
miljöledningssystem. Där ISO 9001 ligger i fokus på grund av kopplingen till företagslogiken 
(Funck, 2009). 
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8. Avslutande diskussion 
 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera de implikationer vår uppsats kan få, samt förslag på 
fortsatt forskning inom institutionell teori och tillämpning av ISO 14001. 
 
Vi tror att ISO 14001 i framtiden inte kommer medföra samma legitimerande effekt, då varje 
företag kan anpassa ambitionsnivån för systemet utifrån sitt eget företag i en vid bemärkelse. 
Dels kan en anpassning av systemet ske i utformning av mål, krav och rutiner dels kan en 
fysisk anpassning kan göras. Den fysiska anpassningen kan innebära att individuella 
anläggningar inom företaget kan vara ISO certifierade medan resterande anläggningar inte är 
det. Därmed kan företaget nå legitimitet för hela organisationen trots att inte hela 
organisationen tillämpar standarden. Ifall denna problematik får mer uppmärksamhet bland 
kunder och intressenter, kan ISO 14001s legitimerande effekt avta. 
 
Ifall standarden ISO 14001 eftersträvar en interorganisatorisk homogenisering mellan hur 
organisationer arbetar med miljöfrågan, tror vi att det krävs fler krav på själva 
implementeringen och tillämpningen. Som en följd av vår studie kan vi se att ISO 14001 (som 
standarden är utformad idag) enbart homogeniserar ”företagsskalen” i branschen, där ISO 
14001-certifieringen blir den gemensamma nämnaren.  
 
Genom att ställa mer krav vid implementeringen och tillämpningen av standarden, kan ISO 
göra ett försök till att komma ifrån den paradox som vi funnit i analysen av Konsulterna AB. 
Där otydliga mål ökar chansen för att behålla certifikatet och därmed kan företaget behålla sin 
legitimitet gentemot intressenter och kunder. Vi tror att vår uppsats skulle kunna skapa en 
diskussion om hur standarden är utformad idag och eventuella förändringar som kan vidtas 
för att undkomma paradoxen. 
 
På Konsulterna AB såg vi att ISO 14001 överskuggas av det fokus som ISO 9001 får och det 
leder till att aktörer inte använder det översättningsutrymme de får tillämpa inom ISO 14001. 
Vi tror att det i framtiden vore bra ifall ISO gjorde en uppmaning till företag att skilja på de 
olika standarderna i sitt ledningsarbete. I dagsläget är det frestande att slå ihop de båda 
systemen (likt Konsulterna AB) eftersom standarderna är lika varandra i sin utformning. Vår 
studie skulle kunna ge en större medvetenhet om problematiken kring att slå ihop miljö- och 
kvalitetsledningsarbetet.  
 
Fortsatt forskning skulle kunna bedrivas kring hur ambitionsnivån i utformningen av ISO 
14001 ser ut i olika organisationer inom olika branscher. Vilket skulle kunna styrka vår 
slutsats, om att ISO 14001 inte leder till en interorganisatorisk homogenisering i branschen. 
Samt om paradoxen; att otydliga istället för tydliga krav ökar chansen för att behålla 
certifieringen, är gällande även i andra organisationer och branscher. Det finns även möjlighet 
att forska kring hur ISO 14001 och ISO 9001 förhåller sig till varandra i organisationer som 
har valt att tillämpa båda standarderna.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Statistik: ISO 14001 i dagspress 
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9.2 Intervjuguide 
 
Introduktion till intervju: 
Tack för att ställer upp på en intervju!  
Vi är som du kanske vet intresserade av hur miljöledningssystemet ISO 14001 påverkar 
ledarskap i en organisation. Materialet som vi får från denna intervju kommer vi att 
använda i vår magisteruppsats och vi kommer att anonymisera alla intervjupersoners svar.  
Vi kommer nu ställa några frågor och långa svar spelar oss ingen roll, ta gärna god tid på 
dig (reflektera). Det viktiga är att du berättar på ditt egna sätt så utförligt som möjligt så 
att vi kan få en tydlig bild. Några frågor kanske verkar snarlika i sin utformning, men de 
har lite olika aspekter för att få dig att reflektera. 
 
Har du några frågor innan vi startar intervjun? 
 
Frågeguide för alla intervjuer: 

o Vad har du för erfarenheter och utbildning? 
o Fanns det någon fokus på miljö? 
o Miljöutbildningar? 
o Ledarskapsutbildning? 

 
o Beskriv din roll i linjeverksamheten? 

o Vilka ansvarsområden har du?  
§ Huvuduppgifter? 
§ Andra uppgifter? 
§ Hur hanterar du dem? 

o Hur kommer det sig att du blev miljösamordnare? 
 

o Hur yttrar sig ditt ledarskap inom organisationen 
 

o Planering? 
o Var du med i utformningen av er miljöpolicy? 

§ Vet du när ISO 14001 blev infört här? 
§ Blev den som du hade tänkt dig från början? 
§  Skulle du vilja komplettera miljöpolicyn? 

o Om inte: 
§ Vet du när ISO 14001 blev infört här?  
§ Blev miljöpolicyn bra? 

  
o I din roll i linjeorganisationen.  

o Hur påverkas du av ISO 14001 i dina egna arbetsuppgifter? 
§ I din samverkan med andra?  
§ I ditt ledarskap? 

 
o Arbetar du även som uppdragsledare i uppdragsorganisationen? Vad innebär det? 

o Hur påverkas du av miljöledningssystemet där? 
o Hur hanterar du miljöledningssystemet som uppdragsledare? 
o Hur påverkar det interna miljöarbetet arbetet i ett externt projekt? 
o Om inte: 

§ Hur vet ni att de följer miljöpolicyn som ni lagt fram? 
§ Hur sker dialogen mellan Dig och uppdragsledarna? 
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o Vad uppfattar du att syftet med ert miljöledningssystem är?  

o Uppnår den sitt syfte på Konsulterna AB?  
 

o Hur upplever du den interna och externa revisionen?  
o Vad tittar man efter?  
o Hur brukar den gå till?  

 
o Hur skulle du beskriva att du arbetar med ISO 14001 och miljömålen?  

o Dagligen, veckovis…?  
o Kontrolleras arbetet eller rapporterar man miljöarbetet till någon? 
o Vilka krav ligger på dig i ditt dagliga arbete?  
o Finns det speciella rutiner/uppgifter som du ansvarar för i ISO 14001?  
o Har du agerat som fadder?  

§ Hur hanterar du det arbetet? 
o Vid kommunala upphandlingar, hur hanteras då miljöfrågan? 

 
o Hur påverkar ISO 14001 dig i ditt arbete? Känner du att din överordnade påverkas av 

ISO 14001 i sitt ledningsarbete gentemot dig? 
o Hur arbetar ni med ständig förbättring? 

 
Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
o Bakgrundsfakta: 

o Kön 
o Ålder 
o Namn 

 
Tack för ditt deltagande!! 
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9.3 Interna dokument 
 
9.3.1 Checklista uppdragsadministration 

  
 
  

 

 

Ansvarig: VSC 

 

Upprättad av: QS 
Datum: 2008-08-28 
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Checklista uppdragsadministration 
Sökväg: N:\\\  
Uppdragsnamn:  
Uppdragsnr:  
Beställare:  
UL:  
Budget:                                  (<2 BB*, 2-8 BB, >8 BB) *BB = basbelopp = 42 800 kr (2011) 
 
Nedan skall det intygas att vissa nödvändiga aktiviteter har genomförts. Om någon avvikelse förekommer 
skall detta kommenteras i checklistan. Kravnivåer finns nedan. 
Anbud      
Uppdragsbekräftelse      
Kontraktgenomgång     
Kritiska moment     
Startmöte externt      
Miljö     
Startmöte internt      
Tidplan     
Ekonomi     
Granskning      

Kravnivåer checklista uppdragsadministration 
 <2BB 2-8 BB >8 BB 
Anbud  Muntlig överenskommelse bekräftas 

skriftligen 
Enligt mall Enligt mall 

 
Uppdrags-
bekräftelse  

Minst ett mail med hänvisning till 
ABK 96/09 eller ramavtal samt 
omfattning. 

UB, påskriven beställning eller 
kontrakt 

UB, påskriven beställning eller 
kontrakt 

Kontrakt-
genomgång 

Krävs inte Krävs inte Se rutin under QM-uppdrag/Start/ 
Bekräftelse, kontrakt, kontrakts-
genomgång 

Handlings-
plan kri-
tiska 
moment 

Krävs inte Krävs inte. Enligt blankett ”Identifiering av 
kritiska moment och risker”, QM-
uppdrag/ Försäljning –anbud, FH3 

Miljö Ta upp fråga med beställaren, se även 
bilaga till mall för startmötet. Stäm 
av mot teamets miljöchecklista, om 
sådan finns. 

Ta upp frågan med beställaren, se 
även bilaga till mall för startmötet. 
Stäm av mot teamets miljöchecklista, 
om sådan finns. 

Vanligtvis krävs en QM-plan, där 
miljöfrågor tas upp och specificeras. 
Stäm av mot teamets miljöchecklista, 
om sådan finns. 

Startmöte 
externt  

Minst telefonmöte med telefon-
anteckningar som sparas i uppdrags-
pärmen/mappen.  
 

Möte med protokoll som skickas till 
medverkande i uppdraget samt 
ombud (AOC). Wordmall finns som 
stöd bland NO:s mallar 

Möte med protokoll som skickas till 
medverkande i uppdraget samt 
ombud (AOC). Wordmall finns som 
stöd bland NO:s mallar 

Startmöte 
internt  

Minst samtal med handläggare som 
bekräftas med ett mail eller annan 
skriftlig dokumentation 

Protokollförd möte Wordmall finns 
som stöd bland NO:s mallar. QM 
Uppdrag/Genomförande/ Uppdrags-
planering, startmöte 

Protokollförd möte Wordmall finns 
som stöd bland NO:s mallar. QM 
Uppdrag/Genomförande/ Uppdrags-
planering, startmöte 

Tidplan Minst en tidsangivelse i anbudet, 
uppdragsbekräftelse eller anteck-
ningarna från starmötet (om dessa 
skickats till kund) 

Tidplan, se rutin Tidsplanering,  
QM Uppdrag/Genomförande/ 
Tidsplanering 

Tidplan, se rutin Tidsplanering,  
QM Uppdrag/Genomförande/ 
Tidsplanering 

Ekonomi Budgetuppföljning under uppdragets 
genomförande samt kommunikation 
med beställare. ÄoT används om så 
krävs. Se QM Uppdrag/ Genomfö-
rande/ Kostnadsuppföljning och 
Fakturering 

Budgetuppföljning under uppdragets 
genomförande samt kommunikation 
med beställare. ÄoT används om så 
krävs. Se QM Uppdrag/ Genomfö-
rande/ Kostnadsuppföljning och 
Fakturering 

Budgetuppföljning under uppdragets 
genomförande samt kommunikation 
med beställare. ÄoT används om så 
krävs. Se QM Uppdrag/ Genomfö-
rande/ Kostnadsuppföljning och 
Fakturering 

Gransk-
ning 

Enligt rutin Granskning, QM Upp-
drag/Genomförande/ Granskning 

Enligt rutin Granskning, QM Upp-
drag/Genomförande/ Granskning 

Enligt rutin Granskning, QM Upp-
drag/Genomförande/ Granskning 

 



  60 

9.3.2 Startmötesprotokoll 
 
Startmöte (externt) 
Datum:  
Plats:  
Uppdrags nr:  
Närvarande: 
Distribueras via post/e-post till närvarande 
 
1 Inledning Ansvar: 
2 Projektbeskrivning (Bakgrund, sammanhang osv) Ansvar: 
3 Organisation (Externt och internt) Ansvar: 
4 Uppdragsbeskrivning Ansvar: 
5 Kvalitetsfrågor Ansvar: 
6 Miljöfrågor Se även bilaga Miljö. Ansvar: 
7 Arbetsmiljöfrågor Ansvar: 
8 Tider (Slutredovisning) (Tidplan etc) (Etapper) Ansvar: 
9 Ekonomi Ansvar: 
10 Mötesorganisation Ansvar: 
11 Allmänna frågor Ansvar: 
12 Övrigt Ansvar: 
 
Bilaga till mall för startmöte Exempel på frågor att ta upp på startmöte: 

• Vad är beställarens miljöpolicy? Är det något som särskilt berör eller påverkar 
projektet? 

• Beställarens miljömål/energimål som ska beaktas särskilt i projektet?  
• Vad kan vi bidra med i projektet som hjälper till att uppfylla era miljökrav?  
• Särskilda krav på materialval?  
• Kan vi byta ut vartannat eller vart tredje möte till telefonmöte eller videomöte?  
• Har området/platsen några särskilda skydd, tex Natura 2000, riksintressen, särskilda 

bestämmelser etc?  
• Finns det några intressekonflikter som vi bör beakta särskilt t.ex naturvården? 

Fisket? Miljön?  
• Vad har vi lovat i anbudet, ramavtalet, vad står i förfrågan angående miljökrav. 
• Kan t.ex gälla trasporter och krav på miljöbil etc. 
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9.3.3 Kundenkät 
 

 
 
 
  

U:\Gemensamt\QM\Kundenkäter\2010\enkät 2009.doc 

Kundenkät Norconsult AB 
 
Uppdrag: …………………………………………………………………………………… 
 
Uppgiftslämnare: ………………………………………..………………………………… 
 
Svaren kan ges i en 5-gradig skala där 1 är det lägsta betyget och 5 det högsta betyget. 
Kommentarer kan skrivas direkt under frågan, fortsätt på baksidan om inte utrymmet räcker. 
 
Uppdragets genomförande  1 2 3 4 5 
Uppdraget har genomförts på ett sätt som motsvarar mina 
förväntningar. 

     

Kommentar: 

 
Kompetens 1 2 3 4 5 
De anlitade konsulterna i uppdraget har haft rätt kompetens.      

Kommentar: 

 
Tidhållning 1 2 3 4 5 
I uppdraget har överenskomna tider hållits.      

Kommentar: 

 
Ekonomisk uppföljning  1 2 3 4 5 
Informationen om kostnadsutvecklingen i uppdraget har 
motsvarat mina förväntningar. 

     

Kommentar: 

 
Miljö 1 2 3 4 5 
Har Norconsult AB medverkat till att lyfta fram miljöfrågor 
av betydelse för uppdraget. 

     

Kommentar: 

 
Avslut av uppdraget 1 2 3 4 5 
Avslut av uppdraget har skett på ett professionellt sätt.      

Kommentar: 

 
Vänligen skicka tillbaka enkäten till Norconsult AB i bifogat kuvert. 

Tack på förhand!      
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9.3.4 Utdrag ur: Organisation och funktioner – ansvar och befogenheter 
 
Organisation 

• Lednings- och marknadsgruppen (LMG)  
• Affärsområde (AO)  
• Kompetensteam (KT)  
• Distriktskontor (DK) 
• Kompetensområde (KO)  
• Verksamhetsstöd (VS)  
• QM-gruppen 

 
Funktioner – ansvar och befogenheter 

• Alla medarbetare (Konsultare)  
• VD  
• Affärsområdeschef (AOC) och biträdande affärsområdeschef (bitr AOC)  
• Teamledare (TL) Affärsområde/Distriktskontor  
• Kontorschef (KC)  
• Kompetensområdessamordnare (KOS)  
• Verksamhetsstödschef (VSC), biträdande verksamhetsstödschef (bitr VSC)  
• Teamledare (TL) Verksamhetsstöd  
• QA, Kvalitets- och Miljöansvarig  
• QS, Kvalitetssamordnare  
• MS, Miljösamordnare  
• RS, Revisionssamordnare  
• KSQM, Kontorssamordnare QM 

 
Organisation 
Ledningsfunktionerna på alla nivåer, från uppdrags- till linjeorganisationen utvärderas årligen 
med målsättningen att vi ständigt skall utveckla och förbättra oss. 
 
Lednings- och marknadsgruppen (LMG) 
I lednings- och marknadsgruppen ingår verkställande direktör VD, chef för verksamhetsstöd 
(VSC) och affärsområdescheferna (AOC).LMG skall planera och leda det övergripande 
strategiska arbetet. Särskild vikt läggs vid uppdrag, ekonomi och marknadsfrågor. Med stöd 
av den övergripande controllerfunktionen inom Verksamhetsstöd kommer ledningsgruppen 
att följa och utvärdera uppdrag av särskild karaktär t.ex. stora uppdrag. Uppdrag med 
kalkylerade risker strategiska uppdrag. 
 
Affärsområde (AO) 
Enhet i linjen direkt under ledningsgruppen med inriktning på aktuellt segment på marknaden. 
AO består av ett antal kompetensteam som tillsammans bildar en ekonomisk enhet med fullt 
resultatansvar. AO leds av AOC. Affärsområdet rapporterar via AOC direkt till vd. 
 
QM-gruppen 
QM-gruppen består av QM-ansvarig (QA), kvalitetssamordnare (QS), miljösamordnare (MS) 
och revisionssamordnare (RS). Arbetsuppgifter framgår av funktionsbeskrivning nedan.QA är 
chefen för Verksamhetsstöd (VSC), QS, MS, och RS är representanter från Konsulternas 
affärsområden. Dessa har till uppgift att vara kontaktperson för respektive affärsområde och 
tillhörande distriktskontor. I arbetet ingår att informera om QM-arbetet på AO-möten på 
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Göteborgskontoret samt att informera distriktskontorssamordnarna (KSQM). QM-gruppen 
har ordinarie möte varje månad, till detta kommer temamöte. Representant från QM-gruppen, 
utöver VSC, deltar i LMG-möten en gång per månad enligt rullande schema för behandling 
av Avvikelser/Förbättringsförslag. 
 
Kvalitet och miljö 
Alla medarbetare ansvarar för att inneha erforderliga kunskaper i kvalitets- och 
miljöledningssystemet och dess tillämpning. Om detta saknas ska medarbetaren 
uppmärksamma detta för närmaste ledare/chef. 
 
VD 
VD har fullt arbetsmiljöansvar och ska fördela arbetsmiljöuppgifter i linjeorganisationen samt 
se till att det för detta finns tillräcklig kompetens, utbildning och resurser för detta. På VD 
kvarstår uppdraget att bevaka AOCs/VSCs arbete ur fysisk, psykisk och social aspekt. Detta 
ska även följas upp av VD i medarbetarsamtal med AOC/VSC. 
 
Affärsområdeschef (AOC) och biträdande affärsområdeschef (bitr AOC) 
Av vd tillsatt person med linjeansvar för ett affärsområde. 
Affärsområdeschef, AOC, skall inom tilldelat affärsområde strategiskt planera och leda 
arbetet samt ansvara för bl.a. 

-‐ kvalitet och miljö 
 
AOC utser tillsammans med TL, uppdragsledare (UL) och teknikansvarig (TA) för uppdrag 
inom affärsområdet.  
 
Kvalitet och miljö 
AOC ansvarar för att - medverka till att vidareutveckla kvalitets- och miljöarbetet  

-‐ tillse att personalen har erforderliga kunskaper i kvalitets- och 
miljöledningssystemet och dess tillämpning  

-‐ svara för bedömning av leverantör och uppföljning av dennes insats 
-‐ tillräcklig kunskap finns för att hantera de miljöpåverkande aktiviteter som 

förekommer inom området. AOC skall på ett enkelt sätt kunna informera sin 
personal om dessa.  

 
Teamledare (TL) Verksamhetsstöd 
Av VSC i samråd med VD tillsatt person med ansvar för ett kompetensteam. TL svarar för att 
teamet fungerar socialt med ett gott arbetsklimat. 
Vid TLs frånvaro inträder VSC i dennes ställe. Vid längre frånvaro tillsätts tf TL med samma 
ansvar och befogenheter som TL. 
Fokusområden  

-‐ marknad  
-‐ kompetens/resurs  
-‐ ekonomi  
-‐ arbetsmiljö  

 
QA, Kvalitets- och Miljöansvarig 
Kvalitet och miljö Är den person som har ansvaret för företagets kvalitets - och miljöarbete. 
Planering 

-‐ Leder, styr och utvecklar QM-arbetet  
-‐ Förbindelselänk med lednings och marknadsgruppen (LMG)  
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-‐ Ansvarar för att tillräckliga resurser finns för QM-arbeten.  
-‐ Deltar i månatliga möten med QM-gruppen. 
-‐ Utbildning för nyanställd personal samt fortbildning för övrig personal. 

 
Ekonomi 
Lägger budget för kommande år. Svarar för och följer upp QM:s budget.  
 
MS, Miljösamordnare 
Ansvarsområde  

-‐ Ansvarar för att miljödokument såsom sammanställning av miljöprestanda, 
-‐ miljöutredningar, miljöaspektregistret, leverantörsregistret samt laglistan är 

uppdaterade och aktuella.  
-‐ Kommunicerar ändringar i miljölagstiftningen som rör företaget.  
-‐ Deltar i månatliga möten med QM-gruppen.  
-‐ Förbereder kommande miljömål och policy.  
-‐ Ansvarar för QM-Nytt.  
-‐ Informera och inspirera medarbetarna i sitt affärsområde om QM-arbetet.  
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9.3.5 Miljörutiner 
 
Miljörutiner Verksamhetsstyrning 
I detta kapitel redovisas de rutinbeskrivningar över de verksamheter och aktiviteter som kan 
sättas i samband med identifierade miljöaspekter. I varje rutin finns utsedd ansvarig för att 
säkerställa att rutinen efterlevs. Miljösamordnaren ansvarar för att rutinbeskrivningar 
upprättas, gås igenom och underhålls. Dessa genomgångar skall dokumenteras. 
 
Avfallshantering  
 
Syfte 
Att minska mängden blandat avfall till kommunens renhållningsavdelning. Följande 
fraktioner skall källsorteras hos Konsulterna AB; 

• Wellpapp/ kartong. Sorteras ut på varje våningsplan. Komprimeras sedan på 
serviceavdelningen 

• Blandpapper. Till sopsug för papper  
• Glas. Samlas i microköket och under köksbänken på våningarna. Lämnas till Eklandia 
• ÅV-rum i källaren.  
• Metall. Metaller på våningarna lämnas i metallbox vid postfacken. All metall samlas 

sedan upp och placeras i metallbox innan Stena Recykling hämtar det på 
serviceavdelningen  

• Farligt avfall. Lämnas till serviceavdelningen eller i skåp (miljöbox) på våningsplan. 
• Batterier, lysrör, lampor lämnas i Farligt avfall boxar hos kontorsservice. Farligt avfall 

hämtas av Stena Recykling. Tomma tonerkassetter returneras till leverantören.  
• Elektronikavfall lämnas till kontorrservice som samlar det i trådkorgar. Elektronik 

avfall hämtas av Stena Recykling. Separat korg för uttjänta datorer, som går till 
makulering och återvinning.  

• Ren jord. Placeras i tunna utanför labbet  
• Förorenad jord samlas i ett särskilt fat för farligt avfall som står i källaren utanför 

labbet. Godkända transporter anlitas för hämtning. 
 
Källsorteringen hos Konsulterna sker för Kopiering och Kontorsservice på 
serviceavdelningen. För övriga avdelningar sker sortering vid postfacken där det finns skåp 
för tonerkassetter, batterier, glödlampor, metaller. 
 
Papper slängs i sopsug för papper. Restavfall inkl matavfall slängs i sopsug för restavfall. Vad 
som får slängas i respektive sopsugslucka framgår av informationslapp på luckorna. Wellpapp 
sorteras på anvisad plats. 
 
Plastförpackningar från matleverantören sköljs ur och lämnas på anvisad plats i microköket, 
matleverantören hämtar och återanvänder. 
 
Följande fraktioner skall källsorteras på Gatan; 

• Blandpapper  
• Farligt avfall  
• Övrigt 

 
På Importgatan sker sorteringen på kontoret. För farligt avfall, se separat rutin. 
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Vid frågor eller tveksamhet kontakta ansvarig för Kontorsservice eller VD Fältteknik. 
 
Ansvarig Kontorsservice ansvarar för att avfall hos Konsulterna AB lämnas till behörig 
transportör. VD för Fältteknik är ansvarig för att avfall från Gatan lämnas till behörig 
transportör. 
 
Ansvarig 
VD Fältteknik  
Ansvarig Kontorsservice 
 
Farligt avfall och elekronik  
 
Syfte 
Att hindra farligt avfall kommer till kommunens renhållningsavdelning. Absolut inget av 
följande får läggas i uppsamling för restprodukter: 

• Lysrör  
• Kvicksilverlampor, glödlampor  
• Olja, oljerester, oljesmutsat trassel eller papper, oljefilter  
• Färgrester  
• Kemiska produkter  
• Batterier, miljöbelastande bly och nickelkadmium  
• Använt absorptionsmaterial  
• Förorenad jord  
• Elektronik 

 
För sanering av farliga vätskor hos Konsulterna AB finns absorptionsmaterial på 
serviceavdelningen. Farligt avfall samlas på anvisade platser, för Konsulterna AB i yttre 
rummet på serviceavdelningen och för Gatan i verkstadshallen. Vid frågor eller tveksamhet 
kontakta ansvarig Kontorsservice eller VD Fältteknik. 
 
Elektronikavfall sorteras ut och lämnas till kontrosservice där det samlas upp i trådkorgar som 
hämtas av Stena Recykling. 
 
Vid bortforslande skall vi anlita företag som har godkänd behörighet att transportera och 
mottaga farligt avfall. Intyg på godkänd behörighet att transportera / mottaga farligt avfall 
skall krävas innan uppdrag utförs. Vid varje transport skall det upprättas ett 
transportdokument som skall innehålla avfallsslag och mängd. Chauffören skall kvittera 
denna och lämna en kopia. En kopia skall även krävas in från mottagare med stämpel/signatur 
om mottaget avfall. Dessa dokument skall sparas. 
 
Ansvarig 
VD Fältteknik  
Ansvarig Kontorsservice 
 
Inköp och hantering av kemikalier  
 
Syfte 
Att beakta miljöaspekterna vid inköp och hantering av kemikalier, dvs allt med orange 
farosymbol. 
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Inköp 
Vid inköp av rengöringsmedel skall vi välja produkter märkt med Bra miljöval. Vid inköp av 
smörjmedel skall vi i första hand välja produkter från projektet Ren Smörja. Vid inköp av 
övriga kemikalier, oljor, färg, lösningsmedel, glykoler etc skall vi i första hand utgå från de 
produkter som finns med på vår kemikalieförteckning. I andra hand skall kontakt tas med 
tillverkare och leverantör för att diskutera miljövänliga alternativ som säkerställer funktionen. 
 
Godkännande av kemikalier sker i QM-gruppen. Om osäkerhet råder om kemikaliers miljö- 
och hälsofarliga egenskaper skall kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO 
användas (PRIO ersätter OBS-listan). 
 
För aktuella kemikalieförteckningar, se kemikalieförteckning. 
Varuinformationsblad skall alltid krävas från leverantör. Denna information skall anslås vid 
platsen för användandet eller förvaring, beroende på lämplighet. Vid köp av kemikalier i 
större förpackningar och där det är känt att dessa skall tappas i mindre kärl skall extra etiketter 
beställas. Om oklarhet råder beträffande kemikaliers miljöbelastning skall granskning av 
uppgifterna i varuinformationsbladet ske av företagets miljösamordnare. Vid inköp av 
kemikalier som inte finns med på vår kemikalieförteckning ska blanketten Avvikelserapport 
fyllas i och sändas till miljösamordnaren för uppdatering. 
 
Hantering 
Konsulterna AB 
Kemikalier förvaras i Karttekniks förråd i källaren. Ansvarig TL Kartteknik. Kemikalier 
förvaras i Geo-labbet i källaren. Ansvarig TL Natur- och Markmiljö. Kemikalier förvaras i 
låsbart skåp i källaren, ansvarig Kontorsservice. På våningarna och i kopieringen får finnas 
Aceton och Bensin för rengöring av ritmaterial samt Fastik Gummiklister, Tippex och RX-
lim. 
 
På kopieringen får även finnas Spray Mount spraylim och Novatio glasspray. I städcentralen i 
källaren förvaras tvätt- och rengöringsmedel. 
 
Gatan 
 
Kemikalier förvaras i verkstadshallen, ansvarig VD Fältteknik. 
 
Kemikalier får inte förvaras på andra ställen än ovanstående. 
Alla kemikalier ska hanteras enligt anvisningar som finns på säkerhetsdatabladen. 
 
Sanering av farliga vätskor  
 
Syfte 
Att förhindra att miljöfarliga vätskor, såsom olja, glykol, diesel, kemikalier, att rinna ut i 
kommunens spillvattennät. 
 
Sanering av miljöfarliga vätskor skall ske omedelbart efter utsläpp. I verkstadshall på Gatan 
skall sanering ske med hjälp av absorberingsmedel. Vid sanering utomhus i samband med 
fältarbete används en absorbent som finns på varje Borrigg. För sanering av farliga vätskor 
hos Konsulterna AB finns absorptionsmaterial på serviceavdelningen. 
 
Efter uppsamling sker förpackning i lämpligt uppsamlingskärl för farligt avfall i 
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Verkstadshall på Gatan och på serviceavdelningen hos Konsulterna AB. Uppsamlingskärlet 
märks med uppgift om innehåll. Det hämtas av Renova för destruktion. 
 
Ansvarig 
Gatan och Fältteknik, VD Fältteknik  
Konsulterna AB, ansvarig Kontorsservice 
 
Utrustning fordon  
Syfte 
Vid inköp av utrustning till fordon skall särskild hänsyn tas till miljöpåverkan. Däcken skall 
inte innehålla några märkningspliktiga oljor. Däcken skall kunna regummeras en eller flera 
gånger vilket innebär mindre förbrukning av råvaror. Oljor till fordonen skall vara syntetiska. 
På lastbilar skall vindavvisare (spoiler) samt pulversläckare finnas. 
 
Vid inköp av fordon skall särskild hänsyn tas till miljöpåverkan. 
 
Fordon till Fältgeoteknik, VD Fältgeoteknik  
Övriga fordon: Ansvarig Kontorsservice och VSC 
 
Tvätt av fordon  
 
Syfte 
Förhindra att vatten från fordonstvätt kommer till kommunens dagvattennät eller 
spillvattennät. 
 
Tvätt fordon skall huvudsakligen ske i tvätthall. I enstaka fall får tvätt av borriggar och 
personfordon ske på grus- eller gräsområde. Endast i undantagsfall får tvätt av fordon ske på 
hårdgjord yta med avrinning till brunn. Stor hänsyn skall i dessa fall tas till tvättmedlets 
miljöpåverkan. 
 
Ansvar 
Fordon tillhörande Fältgeoteknik: VD Fältgeoteknik  
Övriga fordon: Ansvarig Kontorsservice 
 
Energiförbrukning 
 
Syfte 
Att förbrukningen av energi blir så låg som möjligt i förhållande till behovet. 
I samband med planering och byggnation av nya kontoret har följande åtgärder vidtagits för 
att minska energiförbrukningen. 
 
El/belysning 

• Lågenergilampor och lysrör.  
• Närvarostyrd belysning på toaletter.  
• Tidsstyrd belysning i övrigt (huvuddelen av belysningen släcks kl 19.00 och tänds ej 

på helger).  
• Vid byte av lampor och lysrör väljs miljöanpassade lågenergilampor och 
• lågenergilysrör. Från och med augusti 2009 fasas alla glödlampor ut och enbart 

lågenergilampor finns att tillgå. 
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Fjärrvärme 
• Byggnaden är ansluten till fjärrvärme för att få en effektiv uppvärmning.  
• Energiglas i fönster.  
• Uppvärmningen är en mindre del av energiförbrukningen i kontorsbyggnader. Där är 

kravet på kylning den stora energislukaren 
 
Fjärrkyla 

• Byggnaden är ansluten till fjärrkyla för att få en effektiv kylning med minimala 
utsläpp. 

• För att minska kylbehovet är fönster i soliga lägen försedda med solskyddsglas. På 
utsidan är fasaderna försedda med solmarkiser för att minska värmeinstrålningen. 
Byggnaden är försedd med en tung stomme som lagrar kyla under sommarnätter och 
avger denna under dagtid till inneklimat. 

• Kontorslokaler på Importgatan är eluppvärmda och svarar för en ytterst liten del av 
totalt lokalutnyttjande. Verkstadshallen hålls över fryspunkten och värms upp med 
värmefläkt i taket endast då arbete skall utföras. 

Ansvariga 
Samtliga anställda 
 
Inköp  
 
Syfte 
Beakta miljöhänsyn vid inköp av varor och tjänster till den dagliga verksamhet. 
Varje inköpsansvarig skall utifrån ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt välja 
produkter och tjänster som är miljöanpassade. Vid köp av varor och tjänster som är reellt 
miljöpåverkande skall leverantören informeras om Konsulternas AB’s miljökrav. 
Leverantören skall informeras om verksamhetsrutiner som är aktuella för de uppdrag som de 
utför på platser där Konsulterna AB är ansvarig. Exempel på sådana rutiner är Farligt avfall, 
Sanering av farliga vätskor, Tvätt av fordon, Inköp och hantering av kemikalier. 
 
Ansvarig 
Miljösamordnaren i samråd med respektive teamledare. 
 
Inköp av kontorsmateriel  
 
Syfte 
Beakta miljöhänsyn vid inköp av kontorsmateriel. 
Inköp av kontorsmateriel sker huvudsakligen från Wettergrens som i sin katalog redovisar 
olika miljömärkningar. I första hand väljs produkter som är miljömärkta. 
Datatillbehör och toner köps till stor del av Olssonic. I de fall inköp av kontorsmateriel sker 
från andra leverantörer t.ex. Nord Office beaktas alltid artiklarnas miljöpåverkan. Om 
oklarheter råder beträffande dess miljöpåverkan kontaktas ansvarig för kontorsservice. 
 
Alla inköp skall gå via Kontorsservice, Kopieringen eller våningssamordnarna som ansvarar 
för att vi i möjligaste mån väljer de alternativ som är bäst i miljöhänseende. 
 
Ansvarig 
Ansvarig Kontorsservice  
Ansvarig Kopiering Våningssamordnarna 
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Pappersförbrukning  
Syfte 
Att minimera företagets totala pappersförbrukning. Det är varje anställds ansvar att: 

• Minimera mängden av onödigt producerade kopior  
• Överväga behovet av att skriva ut den information som finns i datorn  
• Kopiera dubbelsidigt  
• Använda den teknik vi har ex OH–kanon, mail 
• Spara dokument i datorn i stället för att skriva ut och sätta i pärm  
• Om möjligt använd gemensam dokumentation (pärmar) 

 
Ansvarig 
Alla anställda. 
 
Resor  
 
Syfte 
Att beakta miljöaspekterna vid val av transportmedel för resor i tjänsten. 
 
Med beaktande av tidsåtgång och lastmöjligheter skall vi vid nära transporter i första hand 
välja cykel, i andra hand kommunala transportsätt och i tredje hand bil. Vid längre transporter 
skall vi, efter ovanstående överväganden, i första hand välja tåg, i andra hand bil och i tredje 
hand flyg. 
Transportpolicy finns. 
 
Ansvarig 
AOC 
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9.3.6 Policy och mål för kvalitet och miljö 2011 
 
Kvalitetspolicy 2011 
Vi är samhällsbyggare och skall inom vårt kompetensområde utföra uppdrag i enlighet med 
gällande krav, så att överensstämmelse föreligger mellan produktens form och innehåll samt 
kundens krav och förväntningar. 
Genom ständiga förbättringar skall vårt kvalitetssystem säkerställa att rätt kompetens ställs till 
våra kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare. 
 
Kvalitetsmål 2011 
Nöjda kunder (minst 4,5 i betyg) med fokus på leverans i tid, gott samarbete och rätt 
kompetens. 
Delmål 1: Vidareutveckla QM-systemet: Utifrån nya marknadsområden definieras och 
dokumenteras projekteringsrutiner för ett enhetligt arbetssätt. 
Delmål 2: Implementera nya rutiner för ekonomisk styrning och uppföljning av uppdrag i 
affärssystemet. 
Delmål 3: Implementera den nya uppdragsplanen som ett effektivt verktyg för styrning av 
uppdrag, inkl. hantering av kvalitetskritiska moment. 
 
Miljöpolicy 2011 
Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling. 
Vi skall genom ständig förbättring av vår verksamhet medverka till att uppnå en hållbar 
utveckling, såväl lokalt som globalt. Gällande lagstiftning och övriga krav som berör 
företaget skall uppfyllas samtidigt som insatser skall göras för att öka hushållningen med 
naturresurser och för att förebygga att föroreningar uppkommer. 
Vi skall ha kompetens för att inom våra uppdrag kunna föreslå de mest miljöanpassade 
lösningarna. Vi skall dessutom arbeta för att minimera negativa miljöeffekter i vår egen 
verksamhet. 
 
Miljömål 2011  
 
Miljömål 1  
Stärka Konsulternas miljöprofil och erhålla en höjning av betyget i kundenkäten med ett halvt 
betyg. 
Delmål 1: Dialog förs med kunden om mål för ett hållbart samhälle och dokumenteras i 
uppdragen i enlighet med marknadsområdets miljöchecklista. 
Delmål 2: Använda uppdrag med tydlig miljöprofil i marknadsföringen, publicera minst ett 
nytt miljöuppdrag på hemsidan varje månad samt skriva tre artiklar om uppdrag med 
miljöprofil i facktidskrifter. 
Delmål 3: Vinna uppdrag med tydlig miljöprofil. 
 
Miljömål 2 
Konsulterna AB ska i Sverige minska sina CO2-utsläpp med två procent per omsatt krona 
jämfört med föregående år. 
Delmål 1: Erbjudande om eco-driving till medarbetarna.  
Delmål 2: Transportstrategin ska kommuniceras och tillämpas i uppdrag 
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9.3.7 Kort om QM 
 
Innehållsförteckning 
1 Allmänt 
2 Policy, mål  
3 Organisation  
4 Ledningssystemets uppbyggnad  
5  Revision 
 
Bilagor 
KVALITETSPOLICY Bilaga  
MILJÖPOLICY  Bilaga 
 
1 Allmänt 
Konsulterna AB bedriver verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn. Våra uppdrag 
innefattar huvudsakligen teknikområdena arkitektur, samhällsplanering, infrastruktur, 
kommunalteknik, geoteknik samt miljö och natur. Arbetsuppgifterna omfattar planering, 
utredning, undersökning, projektering, kontroll och byggledning. Verksamheten bedrivs från 
lokaler i Göteborg. 
 
Företaget är sedan hösten 2000 certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och 14001. Uteslutning 
har skett av 7.5.2 i standard ISO 9001:2000. Kvalitets- och miljöledningssystemet omfattar 
Konsulterna AB och dotterbolaget Konsulterna Fältteknik AB. 
 
I denna handling ges en översiktlig beskrivning av företagets kvalitets- och miljö- 
ledningssystem. 
 
Systemet är fastlagt i ett antal dokument som beskriver organisation, rutiner och regler för vår 
verksamhet. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem används i all verksamhet inom 
företagen. 
 
Ett kvalitets- och miljöledningssystem måste ständigt utvecklas. Detta sker kontinuerligt med 
fastlagda rutiner. 
 
2 Policy, mål 
Kvalitets- och miljöarbetet utgår från företagets policy och mål. Dessa anger de fastlagda mål 
och krav som utgör grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete. 
Företagets kvalitets- och miljöpolicy hålls tillgänglig för personal och allmänhet i vårt 
intranet och på vår hemsida på Internet. 
 
För att nå ständig förbättring sätts varje år upp kvalitets- och miljömål. Uppföljning sker i 
QM-gruppen samt vid ledningens genomgång. 
 
3 Organisation 
Inom företaget sammanvävs två former av organisationer, linjeorganisation och 
uppdragsorganisation. 
 
Linjeorganisation är företagets ”interna” övergripande organisation med endast två nivåer, 
VD och Affärsområdeschef (AOC). Varje Affärsområde (AO) har eget resultatansvar. 
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Affärsområdena omfattar flera Kompetensteam. 
 
Uppdragsorganisationen är företagets ”externa” organisation som riktar sig till kunden och 
som upprättas för varje uppdrag. Den blir särskilt synlig i de fall flera tekniker ingår. 
Organisationens sammansättning och storlek anpassas till uppdragens karaktär och 
omfattning. Personalresurser tilldelas från linjeorganisationen och ev utomstående konsult. 
Uppdragsledare (UL) är ansvarig för uppdragets ekonomi och genomförande och har 
därigenom det samlade ansvaret för att uppställda kundkrav och kvalitets- och miljökrav 
uppnås. Teknikansvarig (TL) svarar för att motsvarande krav uppnås inom dennes 
teknikområde. 
 
Företagets chef för Verksamhetsstöd (VSC) är ansvarig för kvalitets- och miljöarbetet och 
ansvarar för ledningssystemet och dess tillämpning samt att målen uppnås. 
För att utveckla och följa upp systemet har VSC en kvalitets- och miljögrupp, QM-gruppen, 
som består av kvalitetssamordnare (QS), miljösamordnare (MS) och revisionssamordnare 
(RS). 
 
Till QM-gruppen är flera internrevisorer knutna som representerar olika verksamhetsområden 
inom företaget. 
 
4 Ledningssystemets uppbyggnad 
 
Vårt ledningssystem utgår från svensk standard SS-EN ISO 9001 samt ISO14001 
Kvalitets- och miljöarbetet på företaget är dokumenterat i QM på vårt intranät som beskriver 
hur ledningssystemet är uppbyggt. Där finns hänvisning till: 

• styrande dokument, (som styr hur vår verksamhet skall drivas) ex olika 
mötesprotokoll, lagar, standard ISO 14001 eller ISO 9001 

• redovisande dokument, (som redovisar resultat) ex revisionsrapporter, 
transportdokument, kemikalieförteckning  

• mallar och checklistor  
 
Kompetensteamen har upprättat utrednings- och projekteringsanvisningar som innehåller 
specifika checklistor, lagkrav m m. 
 
Företagens verksamhet kan delas in i huvudprocesser, stödprocesser och styrprocesser. 
Huvudprocessen i vår verksamhet är uppdragshantering: Försäljning/Anbud, Start, 
Genomförande och Avslutning. 
Som styrprocesser räknar vi bl a verksamhetsplanering, vilken innehåller affärsidé, policy, 
affärsplanering, uppföljning och förbättringsarbete m m. 
Som stödprocesser räknar vi bl a inköp, hantering av resurser, ekonomihantering, data/It, 
intern service och dokumenthantering. 
 
5 Revision 
Företagets internrevision utförs av personal som har dokumenterade kunskaper i 
revisionsteknik och god insikt i företagets totala verksamhet. Revisionerna görs utifrån 
revisionsplaner som bl a beskriver mål, omfattning och ansvarsområden.  
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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 IT-baserade 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 IT-användning 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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