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Sammanfattning  
     
Titel    Svårigheter med implementering av miljöarbete	  
         
Författare   Hampus Norberg & Eric Finnström 
 
Handledare   Arne Söderbom 
 
Uppsatsnivå   Kandidatuppsats - företagsekonomi 
 
Seminariedatum  2014-05-27 
 
Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva svårigheterna med att 

implementera miljöarbete hos Imtech VS-teknik. Detta genom 
söka förståelse i hur miljömål och miljöarbetet genomförs, 
kommuniceras, tolkas och är förankrat inom företaget. 
Uppsatsen skall även beskriva vilka incitament som ligger till 
grund för implementeringen av miljöarbete 

 
Bakgrund Vår uppfattning är att miljöfrågor har blivit en allt viktigare del 

i företagsvärlden. Anledningen till att vi vill titta närmare på 
detta är för att vi finner det intressant att se hur företag anpassar 
sig till en värld där efterfrågan för effektiva lösningar ökar mer 
och mer. Många företag är idag miljömedvetna och vissa 
kräver till och med av sina samarbetspartner att de har ett 
utvecklat miljöarbete. 

Frågeställning Vilka är svårigheterna med att implementera miljöarbete i 
företaget Imtech VS-teknik?  

Metod För att du som läsare ska kunna kritiskt granska vår uppsats 
presenteras här vår bild av verkligheten, vår uppfattning och 
vårt tillvägagångssätt. Metoden tar bland annat upp validitet, 
reliabilitet, positivism och hermeneutik. 

 
Resultat och reflektioner Svårigheter med att implementera miljömål hos Imtech VS-

teknik grundar sig mycket i hur strategier kommuniceras i 
organisationen. Då kommunikationen är bristfällig blir 
kommunikationen otydlig vilket försvårar implementeringen.  

 
Forskningsförslag Vi föreslår att vidare forskning angående implementering är 

aktuellt och att det i denna undersökning studeras flera olika 
företag för att kunna jämföra svar från intervjuer och 
därigenom få en inblick i insikten och engagemanget bland 
personalen för att kunna jämföra detta med företagens olika 
mål och strategier. 

 
Nyckelord ISO 14001, Implementering, Strategier, Kommunikation, 

Miljöledningssystem. 
 



  

Abstract 
  
Title    Difficulties with the implementation of environmental work	  
         
Authors   Hampus Norberg & Eric Finnström 
 
Advisor   Arne Söderbom 
 
Course   Bachelor thesis – business administration  
 
Seminar date   2014-05-27 
 
Purpose The purpose of this paper is to describe the difficulties of 

implementing environmental work in the company Imtech VS-
teknik. We will achieve this by understanding how 
environmental activities are implemented, communicated, 
interpreted and is rooted within the company. 

 
Background Our opinion is that environmental issues have become an 

increasingly important part of the corporate world. The reason 
why we want to investigate this is because we find it interesting 
to see how companies adapt to a world where the demand for 
effective solutions is increasing every day. 

 
Question of interest Which are the difficulties of implementing environmental work 

in the company Imtech VS-teknik? 
 
Methodology To make it possible for you as reader to critically examine our 

study, presented from our point of view, perception and 
approach. The method addresses the issue of validity, 
reliability, positivism and hermeneutics. 

 
Result and reflection Difficulties in implementing environmental objectives in the 

company Imtech VS-teknik is based a great deal in how 
strategies are communicated throughout the organization. 
When communication is vague communication becomes 
indistinct, which complicates the implementation. 

 
Proposals for  We suggest that further research on implementation is to  
future studies  consider. In this future study it would be appropriate to look at 

several different companies to compare responses from the 
interviews and thereby gain an insight into the understanding 
and commitment among staff. 

  
Keywords ISO 14001, Implementation, Strategies, Communication, 

Environmental management system. 
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1. Inledning 
I inledningen presenteras det företag som vi studerat, den innehåller även en 

problemdiskussion där vi förklarar vad som ligger till grund för vår valda 
forskningsfråga. Här presenteras även syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
På 1960-talet började miljöfrågor få allt större uppmärksamhet, både i Sverige och 
internationellt. I takt med den mänskliga utvecklingen har individens miljöpåverkan blivit 
större. Befolkningsmängden ökar, vilket i sin tur leder till att människans miljöpåverkan nu 
blivit global (Ammenberg, 2012). EU har satt upp klimatmål som ska vara uppfyllda till år 
2020. Dessa mål innefattar (Europeiska kommissionen, 2014):  

• Minska utsläppen av växthusgaser med 20 %. 
• Energiförbrukning ska sänkas med 20 %. 
• Andelen förnybar energi ska vara 20 %. 

Vår uppfattning är att miljöfrågor har blivit en allt viktigare del i företagsvärlden. 
Anledningen till att vi vill titta närmare på detta är för att vi finner det intressant att se hur 
företag anpassar sig till den värld som enligt Ammenberg (2012) har en kontinuerligt ökande 
miljöpåverkan.    

Imtech är ett multinationellt företag med 29 000 anställda i 25 olika europeiska länder och det 
är detta företag som studerats i uppsatsen. Imtech Nordic utgörs av länderna Sverige, Finland 
och Norge och har ca 5500 anställda. Koncernen består av tre olika företagsgrenar som är 
Elteknik, VS-teknik och Ventilation. Deras breda kompetens och möjlighet att täcka alla 
installationsbehov vid nybyggnationer och renoveringar gör dem mer konkurrenskraftiga. 
Imtech VS-teknik utför alla slags tjänster inom värme och sannitet för både större och mindre 
nybyggnationer och renoveringar. Imtech är ett företag som arbetar för miljö och skriver på 
sin hemsida: “Imtech värnar om miljön genom att hushålla med energi, minska avfall, 
förebygga föroreningar och erbjuda varor och funktioner som ger minsta möjliga påverkan på 
miljön. Samtliga Imtech-bolag har som ambition att certifiera sig enligt ISO (International 
Organization for Standardization) 14001” (Imtech Nordic, 2014).  

1.2 Problemdiskussion  
Dagens affärsmarknad påskyndar miljöarbetet i företag framåt. Miljökrav blir allt vanligare i 
samband med upphandlingar och det är viktigt för aktörer att leva upp till marknadens krav 
över vad som anses vara miljöanpassat (Prevent, 2008). I de fall då företagens produkter eller 
tjänster misslyckas att leva upp till konsumenters och kunders krav kan de komma att välja 
ett annat företag. Det är därför viktigt för företaget att vara medvetet om vilka krav som ställs 
(Ammenberg, 2012). Exempel på krav från konsumenter eller kunder kan vara att företaget 
tillämpar ett miljöledningssystem. Det finns även andra intressenter som är viktiga att ta 
hänsyn till, exempelvis medier, banker och investerare (Prevent, 2008). Både OECD:s 
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(Organisation for Economic Co-operation and Development) riktlinjer för multinationella 
företag och ISO 14001 är exempel på riktlinjer som kan användas för att utveckla ett 
miljöledningssystem inom ett företag. Företag kan även certifiera sig enligt ISO 14001 
(Svensk certifiering, u.d.). OECD har sammanställt riktlinjer för multinationella företag. 
Riktlinjerna innefattar att företagen bör ta hänsyn till människors hälsa, säkerhet och behovet 
att skydda miljön samt driva sin verksamhet med en hållbar utveckling i åtanke 
(Regeringskansliet, 2012).  

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som företag har möjlighet 
att certifiera sig inom (Bansal & Bogner, 2002).  Ett miljöledningssystem är ett sätt att 
bedriva ett effektivt miljöarbete. Ordet är en beteckning för en organisations tillvägagångssätt 
för att organisera miljöarbetet administrativt i en organisation (Göteborgs universitet, 2010). 
Att vara ISO 14001-certifierad innebär att företaget har uppfyllt kraven som regelverket 
beskriver (Kitazawa & Sarkis, 2010). Vid införandet av ISO 14001 har mer fokus riktats mot 
miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är viktigt för att minska avfall och 
miljöförstöring, samtidigt som företagets prestationer förbättras (Melnyk, Stroufe & 
Calantone, 2003). Vi upplever att det finns många olika åsikter om hur arbetet ska utföras och 
vad som är viktigast. Hur bör organisationer arbeta för att nå upp till dessa mål?  

Efter implementering av ett bra miljöarbete finns det flera potentiella resultat som kan 
uppnås. Företag som blivit tilldelade utmärkelser för bra miljöarbete har fått extra mycket 
uppmärksamhet av allmänheten, vilket har visat sig ha en direkt positiv inverkan på företags 
aktier som köpts och sålts på de amerikanska börserna NYSE och AMEX. På samma sätt har 
negativa faktorer som exempelvis oljeutsläpp en negativ påverkan på företagets aktier 
(Rugman & Verbeke, 1998).  

Företag behöver inte uppmärksammas och få pris för sitt arbete för att det ska leda till en 
nytta. Flertalet erkända positiva effekter kan identifieras som resultat av införandet av 
miljömål. Här följer några exempel på förbättringar som resultat (Länsstyrelsen, 2007): 

• Större möjligheter och starkare attraktionskraft: Nya behov skapas av nya tjänster 
och varor. Möjligheten att nå nya marknader samt att få mer uppmärksamhet från 
aktiemarknaden och media ökar.  

• Förhöjd effektivitet och minskade kostnader: Leder till en lägre åtgång på material 
och energi vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö.  

• Förbättrad kontroll internt i företaget: Leder till bättre förutsättningar för att klara 
framtida krav från omvärlden samt möta kundkrav på ett effektivare sätt. Det bidrar 
även till att företaget håller sig uppdaterad om den aktuella lagstiftningen.  

En förutsättning för att ett företags miljöarbete ska lyckas är att personalen känner sig 
motiverad och delaktig i arbetet (Prevent, 2008). Ju mer insatt personalen är i ett företags 
miljöarbete, desto mer inser de att de kan hjälpa verksamheten vilket ytterligare ökar deras 
engagemang för miljön (Erhardsson & Björnsjö, 1997). Det har visat sig att företag med ett 
certifierat miljöledningssystem upplever en förbättrad prestationsnivå än företag som inte är 
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certifierade (Melnyk, et al., 2003). Ammenberg (2012) menar att det är viktigt att personalen 
är engagerad när rutiner utformas, då får de möjlighet att komma med viktiga synpunkter. 
Detta leder till att rutinerna fungerar bättre och att personalen känner sig mer delaktig. 

Är det alltid lätt att uppnå ett lyckat miljöarbete? Maxwell, Rothenberg, Briscoe & Marcus 
(1997) beskriver att om företag har en välformulerad och utvecklad miljöstrategi ger det 
möjligheten att dra nytta av möjligheter både inom och utanför marknaden. Den stora 
utmaningen är att implementera formaliteter, generaliseringar och värdefulla delar ur 
företagets strategi till den verkliga organisationen på både planerings- och verksamhetsnivå.  
Vad kan det då uppkomma för problem när detta skall implementeras och finns det andra 
utmaningar att övervinna när miljömål och miljöarbete ska implementeras? 

Efter att ha skapat oss en uppfattning om ämnet upplever vi att det finns många tidigare 
undersökningar som skiljer sig åt och påvisar att det finns många olika teorier om svårigheter 
med implementering. Därmed anser vi att det finns ett intresse att studera hur och varför 
implementering av miljömål och miljöarbete sker hos företag som Imtech VS-teknik. Utifrån 
detta har följande forskningsfråga vuxit fram: 

1.3 Forskningsfråga 

• Vilka är svårigheterna med att implementera miljöarbete i företaget Imtech VS-
teknik?  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva svårigheterna med att implementera miljöarbete hos 
Imtech VS-teknik. Detta genom att söka förståelse i hur miljöarbetet genomförs, 
kommuniceras, tolkas och är förankrat inom företaget. Uppsatsen skall även beskriva vilka 
incitament som ligger till grund för implementeringen av miljöarbete.  

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer enbart att utreda företaget Imtech VS-teknik. Det kommer inte att 
genomföras intervjuer med någon i ledningsgruppen. De områden som främst kommer att 
behandlas är; kommunikation, strategier, miljöledningssystem och ISO 14001. Om 
svårigheterna med implementering av miljömål innefattar ekonomiska faktorer kommer dessa 
att nämnas. Dock kommer inga beräkningar att genomföras. 
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1.6 Disposition 
Dispositionen beskriver uppsatsens struktur samt vad varje kapitel innehåller.  

 

Slutsats	  
I slutsatsen diskuteras resultatet av analysen och svaret på forskningsfrågan. Kapitlet innefattar även uppsatsens 

bidrag samt förslag på vidare forskning. 

Analys	  
Vi inleder analysen med att presentera och förklara vår egenutvecklade analysmodell som legat till grund för och 
använts som mall under analysprocessen. Analysprocessen har gått till genom att vi analyserat empirin med stöd 

från teorin för att i resultatet diskutera utfallet. Under rubriken resultat av analys återberättas de viktigaste 
observationerna och insikterna från analysen.  

Empiri	  
I empirin presenteras den fakta vi samlat in. Förutom det material som vi fått skickade till oss gällande 

exempelvis Imtechs omsättning och miljömål kommer den största delen av underlaget från intervjuer som vi 
utfört i april 2014. För att få en djupare förståelse kan det vara bra att läsa intervjufrågorna som finns bifogade 

som bilaga 2.  

Metod	  
För att läsaren ska kunna kritiskt granska vår uppsats presenteras här vår bild av verkligheten, uppfattning och 

tillvägagångssätt. Metoden tar bland annat upp validitet, reliabilitet, positivism och hermeneutik.  

Teoretisk	  referensram	  
I den teoretiska referensramen presenteras de begrepp läsaren behöver känna till för att kunna förstå de begrepp 

som uppsatsen innefattar. De nyckelbegrepp som tas upp är: implementering, strategier, ISO 14001, 
kommunikation och miljöledningssystem. 

Inledning	  
I inledningen presenteras det företag som vi studerat, den innehåller även en problemdiskussion där vi förklarar 

vad som ligger till grund för vår valda forskningsfråga. Här presenteras även syfte och avgränsningar. 

Figur 1 - Egenutvecklad dispositionsfigur 
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras de begrepp läsaren behöver känna till för att 

kunna förstå de begrepp som uppsatsen innefattar. De nyckelbegrepp som tas upp är: 
Implementering, strategier, ISO 14001, kommunikation och miljöledningssystem. 

2.1 Sammanfattning 

Ett miljöledningssystem grundar sig vanligen på ISO 14001. Anledningarna till att företag 
väljer att implementera ett miljöledningssystem kan exempelvis vara för att reducera risker, 
miljöskäl eller för att behålla samt anlita kompetent personal (Ammenberg, 2012). Melnyk et 
al. (2003) beskriver att syftet med ett miljöledningssystem är att utveckla, implementera, 
förvalta, samordna och övervaka företagens miljömässiga aktiviteter för att uppnå två mål: 
välfungerande system och avfallsminskning. ISO 14001 omfattar följande allmänna områden: 
miljöledningssystem, revision, prestationsmätning, miljömärkning, livscykelanalys och 
produktstandarder (Melnyk et al., 2003). En av de mest betydande fördelarna med ISO-
certifiering är att företagets kundbas ökar betydligt eftersom många företag kräver att 
företaget de handlar av är certifierade. 

Vid implementering av miljöfrågor står ledningen inför ett beslut om hur dessa ska integreras 
i företagets strategi. Ledningens uppfattningar om miljörisker och möjligheter på marknader 
bestämmer på vilken nivå integrering av miljöfrågor ska ske. Företag kan hålla sig till sin 
vanliga strategi eller välja att utveckla ett mer aktivt arbete för att utveckla 
konkurrensfördelar genom miljöarbete (Banerjee, 2010). Noble (1999) beskriver att en 
lämplig inriktning på strategi-struktur är en nödvändig åtgärd för att uppnå ett framgångsrikt 
genomförande av nya affärsstrategier. Om utformningen av strategier inte görs i rätt tid, kan 
det leda till att dåliga resultat uppvisas och det kan vara en stor konkurrensnackdel. Problem 
med implementering är ofta ett resultat av bristande förståelse hos mellanchefer och bristande 
förtroende för strategier. Westwood & Linstead (2001) menar att kommunikationens 
betydelse för en organisation har varit väl uppmärksammad sedan teorier om ledarskap 
uppstod. Inom detta ämne har språket alltid haft en stor betydelse. Rapert, Velliquette & 
Garretson (2002) menar att kommunikationen inom organisationen kanske är den viktigaste 
funktionen när det kommer till huruvida en implementeringsprocess lyckas eller misslyckas. 
Många anser att målet med att kommunicera strategiförändringar är att informera den nya 
strategin och hur den påverkar organisationen. Dessa är dock inte de huvudsakliga målen. 
Målet med att kommunicera strategin är att delge den, förklara hur företaget ska agera, 
motivera personalen att vidta de nya åtgärderna samt att uppdatera framgångar med att nå de 
strategiska målen. 

2.2 Verksamhetsstyrning  
Samtliga aktiviteter som har syftet att påverka organisationens verksamhet utgör ett företags 
verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning har som syfte att påverka hur personalen går 
tillväga. Trots det faktum att så gott som alla organisationer har en unik verksamhetsstyrning 
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karaktäriseras den av att vara stabil. Förutsättningar förändras inte då personal går in och ut 
ur verksamheten (Catasús, Högberg, & Johrén, 2012).  

Verksamhetsstyrning kan ses från olika perspektiv. Oberoende av vilket perspektiv du 
väljer har styrningen tre viktiga faktorer. Dessa tre faktorerar är planering, uppföljning & 
kontroll. Styrningen utgörs av både praktiska analysmetoder och styrfilosofier. För att den 
ska fungera väl krävs kunskap om organisationens utformning och arbetsmetodik. Ett bra 
ledarskap är också viktigt. Verksamhetsstyrningen måste anpassas för organisationens interna 
och externa förutsättningar. Exempel på extern förutsättning kan vara kundkrav och en intern 
förutsättning kan vara vilken arbetsform organisationen använder sig av. Följande figur kan 
beskådas ur två olika perspektiv, både tidsmässigt och innehållsmässigt. Den beskriver de 
olika faserna i verksamhetsstyrningen (Mannervik, 2006).  
 

 
Figur 2 – Verksamhetsstyrningens faser 
(Mannervik, 2006). 

 
När det arbetas med verksamhetsstyrning är det viktigt att samtliga inblandade har samma 
definition av begreppen som används. Här följer ett exempel på vilka begrepp en organisation 
använder samt hur de definieras (Ibid):  

Vision: Beskriver ett framtida önskat läge, inte vägen dit.  
Verksamhetsidén: Beskriver vilka de är och vilken roll de har.  
Strategin: Beskriver hur de når sin vision. 
Mål: Beskriver ett framtida tillstånd i ett kortare perspektiv än visionen.  
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2.3 Organisationsstruktur 
För att arbetet med ledningssystem ska fungera och uppnå ett bra resultat krävs det att 
organisationen är välstrukturerad och genomtänkt. Det gäller bland annat att se till att 
fördelning av ansvar, roller och positioner i företaget fungerar på ett felfritt sätt. Utöver detta 
är det en väsentlig fråga att se till att de olika personalkategorierna besitter rätt 
kompetensnivå. För aktiviteter som är centrala i företaget bör det finnas rutiner för att 
redogöra hur arbetet ska utföras. Exempelvis kan en rutin vara hur avfallssortering ska gå till 
(Ammenberg, 2012). 

Olika typer av resultat behöver även dokumenteras och för att arbetet ska kunna fungera är 
både intern och extern kommunikation en nödvändig förutsättning. Detta för att kunna följa 
upp arbetet som utförs, säkerställa att det fungerar samt hålla koll på viktiga faktorer krävs 
övervakning och mätning (ibid).  

2.4 Styrsystem 
Det finns ett ständigt behov av att sammanfoga ett företags strategi med dess styrsystem. 
Strategiska frågor är därmed ännu viktigare för styrsystemet. Företags ekonomiska 
informationssystem dominerar styrsystem-frågan. Detta är ett resultat av föreställningen att 
företag styrs av information (Lindvall, 2011).  

2.5 Miljöledningssystem (MLS) 
Ett miljöledningssystem grundar sig vanligen på ISO 14001. En av tankarna med ett 
miljöledningssystem är att det ska utmynna i en ökad miljöprestanda. Anledningar till att 
företag väljer att införa ett miljöledningssystem kan vara flera. Det kan vara av ekonomiska 
skäl, för att reducera risker, miljöskäl, lagkrav eller för att kunna behålla och anlita 
kompetent personal. För att ett miljöledningssystem skall fungera gäller det att ledningen 
ställer sig bakom det. Om inte stöd från hög ledningsnivå ges, kan det med stor sannolikhet, 
leda till att systemet inte fungerar korrekt. Ett standardiserat miljöledningssystem bygger på 
miljöaspekter (Ammenberg, 2012). Melnyk et al. (2003) beskriver att syftet med ett 
miljöledningssystem är att utveckla, implementera, förvalta, samordna och övervaka 
företagens miljömässiga aktiviteter för att uppnå två mål: välfungerande system och 
avfallsminskning. Haunschild (2005) menar att med en bra planering och genomförande kan 
ett miljöledningssystem hjälpa företag att lindra bördan och kostnaderna för att uppnå och 
upprätthålla miljöhänsyn.  

2.6 ISO 14001 
ISO 14001 certifiering presenterades i september 1996 och sedan dess har synen på ISO 
14001 ändrats flertalet gånger. Nu anses ISO 14001 ha en avgörande roll i ett 
miljöledningssystem. ISO 14001 omfattar följande allmänna områden: miljöledningssystem, 
revision, prestationsmätning, miljömärkning, livscykelanalys och produktstandarder (Melnyk 
et al., 2003). I ISO 14001 och EMAS (Eco Management and Audit Scheme) definieras 
miljöaspekter enligt följande; “delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter 
eller tjänster som kan påverka miljön” (Ammenberg, 2012). 
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Skillnaden mellan ett miljöledningssystem och ISO 14001 är att då företaget väljer att ISO-
certifiera sig måste alla krav ställda för certifiering följas. Då ett företag väljer ett 
miljöledningssystem kan de anpassa det själva för att anpassa det på bästa sätt för sin 
organisation. För att bli ISO-certifierad måste hjälp tas av en utomstående part vilket leder till 
en relativt hög kostnad. Kostnaden brukar landa på mellan 150 tkr och 800 tkr. De företag 
som har ett utarbetat miljöledningssystem kan räkna med en betydligt lägre kostnad för ISO-
certifieringen. En av de mest betydande fördelarna med ISO-certifiering är att företagets 
kundbas ökar betydligt eftersom många företag kräver att företaget de handlar av är 
certifierade. En annan positiv faktor är att ISO-14001 är framtaget av International 
Organization of Standardization (ISO) som är välkända för sin kvalitetscertifiering ISO 9000. 
Det gör att certifieringen anses respekterad och äkta (Jiang & Bansal, 2003). 

2.7 Strategier 
Det finns många olika faktorer som påverkar en företagslednings uppfattning om hur 
relevanta miljöfrågor är. Det kan exempelvis vara lagstiftningar, allmänheten eller 
marknadsfördelar. Dessa faktorer har tvingat företag att integrera miljöfrågor i sin strategiska 
planeringsprocess. Integrering av miljöfrågor kan ske på olika nivåer i strategin beroende av 
vilken syn ledningen har på miljöfrågor. Ju mer ett företag påverkas av miljöpåfrestningar 
desto större fokus måste de lägga på miljöfrågor (Banerjee, 2010). 

I tidigare studier, där ABB:s försäljningschefer tillfrågats, påvisas det att kundkraven spelade 
den viktigaste rollen för att arbetet med miljö och sociala aspekter skulle drivas vidare. 
Studien visade att nästan 50 % av försäljningscheferna menade att kundkraven är viktigast. 
Dock visade det sig att hållbarhetscheferna ansåg att den viktigaste drivkraften i arbetet var 
lagstiftningen (Prevent, 2008).  

Miljöfrågor kan påverka olika delar i en organisation, exempelvis tillverkning, 
energianvändning, marknadsföring, produktutveckling samt omhändertagande och hantering 
av avfall. Företag använder sig ofta av olika ledningsmetoder exempelvis livscykelanalys 
eller miljöledningssystem för att förbättra sitt miljöarbete. Vid implementering av miljöfrågor 
står ledningen inför ett beslut om hur dessa ska integreras i företagets strategi. Ledningens 
uppfattningar om miljörisker och möjligheter på marknader bestämmer på vilken nivå 
integrering av miljöfrågor ska ske. Företag kan hålla sig till sin vanliga strategi eller välja att 
utveckla ett mer aktivt arbete för att utveckla konkurrensfördelar genom miljöarbete. Den 
högsta nivån är företagsstrategi, där undersöks vilken roll företaget spelar i samhället och 
beskriver företagets grundläggande arbete. På denna nivå är det få företag som integrerar 
miljöhänsyn. På nästa nivå avgör företagets strategi vilket affärsområde företaget bör inrikta 
sig på för att uppfylla sina strategiska mål (Banerjee, 2010).  

I undersökningar har det visat sig att återvinning var den vanligaste miljöaktiviteten som 
företag genomförde. De minst vanliga var samåkning, utvärdering av leverantörer, årliga 
miljömål, genomföra utbildningsprogram för konsumenter och genomföra personalträning 
(Ibid).  
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För att maximera effektiviteten av miljöarbetet, bör företagets miljöstrategier vara 
sammanlänkade med företagets övriga strategier. Det är även viktigt att företaget är tydliga 
med hur dess miljömål bidrar till företagets strategier. Ett företags hållbarhetspolicy 
definierar hur företaget prioriterar hållbarhetsfrågor. Det är viktigt att varje nivå i företaget 
förstår kopplingen mellan företagets policy och hur dess resultat kan påverka allmänhetens 
uppfattning om företagets engagemang för sin policy. Företagets affärsenhetschefer och 
kontorschefer måste kommunicera värdet av hållbarhetsstrategin till företagets ledning 
(Kashmanian, Wells & Keenan, 2011). Banerjee (2010) skriver i sin studie att det största 
fokus av miljöfrågor läggs på företagets tillverkningsnivå och inte på koncernnivå. Det krävs 
att företag arbetar med frågorna på koncernnivå och ledningen måste utveckla incitament för 
detta ändamål.  

Nilsson, Olve & Parment (2010) menar att det inte är ovanligt att företagets anställda 
uppfattar strategidokument som önsketänkande och fönsterskyltning, att de inte tas på allvar 
och skulle innebära ett steg i fel riktning vid implementering. Strategier behöver inte alltid 
realiseras till fullo för att de ska leda till att påverka företaget i rätt riktning. Förtroende och 
delaktighet tenderar att öka då medarbetare och chefer är medvetna om verksamhetens 
strategier (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 

Strategier utvecklas ofta till en följd av interna och externa påtryckningar (Rapert et al., 
2002). Nilsson et al., (2010) menar att i och med den ökade konkurrensen på många 
marknader har det krävts strategiförändringar. Det har i samband med detta blivit viktigare att 
vara lyhörd gällande vad kunder och medarbetare vill ha. En ökad kompetens hos de 
anställda och en höjd kunskapsnivå är även något som blivit allt viktigare. En av 
anledningarna till detta beskriver Nilsson et al. (2010) är en dematerialisering som finns i de 
många branscher och organisationer. Det immateriella värdet i organisationer har blivit allt 
större. En organisation har sin identitet och värderingar är stadigt förankrade i företagets 
väggar, vilket sprider sig till företagets intressenter. I det perfekta fallet är de externa och 
interna identiteterna sammanlänkade Fördelaktigt är om alla medarbetare förstår och delar 
företagets värderingar och avsikter. Nilsson et al. (2010) ger ett exempel där kunders val av 
företag kan påverkas av ett ökat miljöengagemang, vilket kan leda till att de inte köper 
samma produkter som tidigare. 

En viktig faktor i identifierandet av en organisation är deras produkter. Det är inte ovanligt att 
konsumenter identifieras, både omedvetet och medvetet, med de produkter de köper. Detta 
leder till att konsumenten identifieras med hur organisationens framtoning ser ut. Ett problem 
som kan uppstå är om medarbetarna inte uppfattar identiteten som äkta utan bara som en 
falsk fasad. Det kan leda till att organisationens image snart spricker (Nilsson et al., 2010).  
Noble (1999) beskriver att en lämplig inriktning på strategi-struktur är en nödvändig åtgärd 
för att uppnå ett framgångsrikt genomförande av nya affärsstrategier. Förändring i den 
konkurrenskraftiga miljön kräver justeringar i organisationsstrukturen. Om utformningen av 
strategier inte görs i rätt tid, kan det leda till att dåliga resultat uppvisas och det kan vara en 
stor konkurrensnackdel. 
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2.8 Implementering 

Implementering av strategier definieras av kommunikation, tolkning, införande och 
stadgandet av strategiska planer (Andrews, Boyne, Law & Walker, 2011). 

Problem med implementering är ofta ett resultat av bristande förståelse hos mellanchefer och 
bristande förtroende för strategier. Undersökningar har visat att mellanchefer som motsäger 
sig strategiska initiativ ofta arbetar mot dess implementering. Det finns en klyfta mellan 
strategier framtagna av högsta ledningen och medvetenhet på lägre nivåer. Denna klyfta 
kallas implementeringsgap (Floyd & Wooldridge, 1992). 

Misslyckande med utförandet av strategier orsakas av mellan- och driftschefer som antingen 
är dåligt informerade eller som inte stödjer strategierna. Ett framgångsrikt utförande beror på 
att chefer agerar likvärdigt. Möjligheten att uppnå strategierna beror på graden av ömsesidig 
förståelse och gemensamt åtagande. Denna kombination av kollektivt hjärta och sinne kallas 
för strategisk konsensus. Strategisk konsensus definieras som enighet mellan topp-, mellan- 
och driftschefer inom de viktigaste prioriteringarna i organisationen. Enigheten visar sig i 
chefernas beslutsfattande och kan mätas både kognitivt och emotionellt. Om chefer inte 
känner något engagemang för en strategi leder det till att de gör en halvhjärtad insats (Floyd 
& Wooldridge, 1992).  

Rapert et al. (2002) menar att det är viktigt att ledningen är konsekvent och korrekt när 
organisationens strategiska prioriteringar skall förmedlas till de anställda för implementering. 
Medlemmar i en organisation som inte har en klar och likvärdig förståelse för strategiska 
frågor skapar ett stort hinder för strategisk implementering. Konsensus anses vara viktigt för 
att räta ut skillnader, främja en enhetlig inriktning för företaget och stärka en framgångsrik 
implementering av en viss strategi. Dock menar Rapert et al. (2002) att det ironiskt nog inte 
framkommit någon konsensus om hur konsensus bör definieras, granskas och införlivas i 
strategiska teorier. Tidigare forskning har undersökt flertalet olika egenskaper och 
förhållanden av konsensus. Trots att det finns stor variation i tidigare forskning är forskare 
beslutsamma i sin tro att förståelsen för konsensus och samspelet mellan konsensus och 
prestationer är en viktig del i genomförandet av strategier. 

Floyd & Wooldridge (1992) delar in enighet i olika nivåer: 

• Strategisk konsensus – Chefer har gemensam förståelse samt gemensamma 
åtaganden. 

• Blind hängivenhet – Om chefer är starkt engagerade men inte delar en förståelse för 
vad ”någonting är”. 

• Informerad skepsis – Om chefer delar en gemensam förståelse för strategin men inte 
är engagerade till den. 
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• Svag konsensus – Om chefer inte har delad gemensam förståelse samt har en låg 
engagemangsnivå 

 

Dessa nivåer kan både vara olämpliga och lämpliga beroende på hur situationen ser ut. Stark 
konsensus är bra när strategier fungerar och företagsklimatet är relativt stabilt. Dock kan 
fortsatt lojalitet till ett väl förstått agerande hämma organisationens lyhördhet genom att 
förhindra chefer från att se behovet av förändring. Blind hängivenhet kan exempelvis vara 
bra när organisationen vill ”slå till” mot konkurrenter utan förvarning. Brist på förståelse kan 
dock slå tillbaka när mellanchefer, omedvetna om helheten, misslyckas med att ifrågasätta 
det förnuftiga i en osund strategi. I tidigare stadier av beslutstaganden främjar skepsis behövd 
öppenhet mot en rad olika strategiska alternativ. Ökat engagemang blir viktigt när det 
kommer till att vidta åtgärder. Personlig lojalitet är särskilt avgörande för genomförandet av 
dagens servicestrategier som bygger mycket på personal diskretion och image. Även svag 
konsensus passar vissa organisationer, exempelvis på stora universitet. Där skiljer sig 
prioriteringarna radikalt mellan de olika avdelningar och på universitetsnivå. Där finns en 
svag konsensus De grundläggande syften är det enda de har gemensamt (Floyd & 
Wooldridge, 1992). 

Utmaningen med att implementera formaliteter, generaliseringar och värdefulla delar ur 
företagets strategi till den verkliga organisationen på både planerings- och verksamhetsnivå 
och vilket sätt dessa nya initiativ ska integreras eller vävas samman med existerande 

Figur 3 - Strategisk konsensus 
(Floyd & Wooldridge, 1992). 
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aktiviteter och förhållningssätt. Det är även viktigt att graden av förändring inte blir för stor 
samt att förändringen inte implementeras för hastigt (Maxwell et al., 1997).   

2.9 Kommunikation 
Westwood & Linstead (2001) menar att kommunikationens betydelse för en organisation har 
varit väl uppmärksammad sedan teorier om ledarskap uppstod. Inom detta ämne har språket 
alltid haft en stor betydelse. Trots detta har kommunikationen ständigt presenterats som ett 
praktiskt problem kopplat till oro angående organisationens effektivitet och praktiskt 
ledningsarbete. Mer ingående är oron kopplad till komplikationer med 
kommunikationsstrukturen, mönster, rutiner och effektiviteten av det organisatoriska 
systemet. Språket sågs enbart som medlet för kommunikation, dess ontologiska och 
epistemologiska innebörd var inget som uppmärksammades. Språket var heller aldrig ämne 
för teoretisk problematisering och utredning, dess funktion togs för givet. Det var inte alltför 
länge sedan som språket uppmärksammades, förutom för sin kommunikativa egenskap, i 
organisatoriska studier.  Så sent som år 1986 fastställdes det att utredningar av språket i 
samband med organisationsundersökningar var i sin teoretiska och metodiska ungdom.  

Även de bäst formulerade strategierna kan komma att misslyckas om inte implementeringen 
av dem är lyckad (Rapert et al., 2002). En gemensam förståelse hos mellanchefer, den 
operativa delen och den högsta ledningen är av stor betydelse för en effektiv implementering. 
För att få en gemensam förståelse är överensstämmande kommunikation om den valda 
strategin en nyckel. För att bygga upp en förståelse krävs regelbunden och konstant 
kommunikation när strategiska förändringar sker stegvis. Rapert et al. (2002) menar att 
kommunikationen inom organisationen kanske är den viktigaste funktionen när det kommer 
till huruvida en implementeringsprocess lyckas eller misslyckas. Regelbunden 
kommunikation resulterar sannolikt i en gemensam förståelse för organisationen och dess 
miljö, vilket i sin tur leder till förståelse för den strategiska inriktningen. Om starka 
kommunikationsnät utvecklas så att samverkan mellan organisationens nivåer är 
regelbunden, har dessa kopplingar en direkt inverkan på strategiska uppfattningar som 
utvecklas inom organisationen. Om medlemmar i en organisation inte får samma information, 
eller om informationen måste gå genom flera nivåer i organisationen, kan en lägre nivå av 
konsensus uppstå. I slutändan skapar denna brist på gemensam förståelse hinder för ett 
framgångsrikt genomförande av strategier. Kommunikationen utgör grunden för vad 
organisation är och hur medlemmarna skall bete sig. Den vertikala kommunikationen i en 
organisation är inte bara den viktigaste faktorn huruvida implementering av strategier 
kommer att lyckas, det kan till och med vara den viktigaste nyckeln till huruvida företagets 
totala prestationer. Det kan också spela en roll företagets totala prestationer. Rapert et al. 
(2002) menar att ett företag som kan utveckla en stark kommunikation kommer att gynnas av 
att ha en strategisk konsensus inom företaget.  

Många anser att det huvudsakliga målet med att kommunicera strategiförändringar är att 
informera den nya strategin och hur den påverkar organisationen. Dessa är dock inte de 
huvudsakliga målen. Målet med att kommunicera strategin är att delge den, förklara hur 
företaget ska agera, motivera personalen att vidta de nya åtgärderna och att uppdatera 
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framgångar med att nå de strategiska målen. Enligt en undersökning kan 95% av tillfrågad 
personal inte beskriva sitt företags strategi. Detta pekar på att trots att företagsledningen har 
lagt tid på att kommunicera ut företagets strategier känner stora delar av organisationen inte 
till den. Hur ska de då kunna underlätta arbetet med att nå målen? Det finns två 
huvudanledningar till varför strategier inte kommuniceras med positivt resultat i många olika 
företag (Speculand, 2012). 

1. Företagsledningen delger bara personalen vad strategin handlar om och är, de 
glömmer bort att informera om hur den ska nås. 

2. Det saknas uppföljande information, exempelvis om hur arbetet med att nå de 
strategiska målen fortlöper. 

Speculand (2012) menar att genom att förklara innehållet av en ny strategi till personalen har 
endast första delen av kommunikationen uppfyllts. Chefer tenderar att försvåra denna process 
genom att göra meddelandet mer komplicerat än vad det är eller genom att förvirra 
personalen med för mycket information. De kan även bara ha en alltför likgiltig inställning 
till att dela informationen. Det finns tre nyckelkomponenter som ledningsgruppen måste följa 
för att kommunicera ut en ny strategi med framgång: 

1. Förklara den nya strategin och anledningen till att organisationen måste anpassa sig 
både ”känslomässigt” och logiskt sett. 

2. Informera personalen om de handlingar som de måste utföra för att kunna delta 
i implementeringen och 

        3. motivera personalen att utföra rätt handlingar. 

Implementeringar av strategier går aldrig helt enligt planen. Det är därför viktigt att 
ledningen frekvent uppdaterar företaget om vad som fungerar mer eller mindre bra. Varje 
företags implementeringsteknik är unik eftersom den måste passa företagskulturen. Det ligger 
under chefernas ansvar att identifiera den mest effektiva kommunikationsmetoden för 
företagets kultur (Speculand, 2012). 

Som tidigare nämnts är det viktigt att kommunikationen av uppföljande information fungerar. 
För att detta ska vara möjligt krävs fem olika faktorer som underlättar för kommunikationen 
(Ibid): 

1. Framgångshistorier: talar till hjärtat och uppmuntrar rätt beslut om vilka åtgärder 
som ska åtas.  

2. Vad som fungerar och inte fungerar: skapa en lärande organisation så att framgång 
kan återskapas och misslyckanden kan elimineras. 

3. Strategiska förändringar: allteftersom implementeringen fortlöper kan det krävas att 
det tas ett steg tillbaka för att anpassa strategin. 
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4.  Framsteg mot målen: i uppstarten av kommunikationen om strategimålen nämndes 
vilka mål som skulle nås. Personalen behöver informeras om framstegen mot dessa 
mål. 

       5.  Erfarenheter: att dela erfarenheterna är ett måste för att lyckas. 

2.10 Värdeskapande 
De processer som utgör en verksamhetsstyrning anses bestå av aktiviteter och subprocesser. 
Att identifiera de aktiviteter som utförs på företaget ger möjlighet att se vilket arbete som 
utförs. Inom verksamhetsstyrningen är en viktig del att se vilket arbete och aktiviteter som 
skapar ett ökat värde hos kunden samt vilka aktiviteter som inte skapar något ökat värde för 
kunden. Huvudsyftet med denna process är att kunna eliminera de aktiviteter som inte skapar 
ökat värde hos kunden. Den frigjorda arbetskapaciteten från de eliminerade aktiviteterna kan 
användas för nya aktiviteter som ska öka kundens värde (Lindvall, 2011).  

2.11 Målstyrning 
Till skillnad från detaljstyrning är målstyrning en metod som innebär större frihet för de 
anställda. Det är meningen att de själva ska planera och utföra sina uppgifter. Trots den ökade 
friheten är det viktigt att arbetarna håller sig inom företagets uppsatta riktlinjer. I en målstyrd 
arbetsmiljö blir det mer viktigt att mäta arbetarnas prestationer (Ibid.).  

För att målstyrning skall fungera krävs det oavsett om företaget använder styrkort eller om de 
ständigt arbetar med den konstanta strävan att förbättra att uppdrag och prestationer beskrivs 
och förklaras. Detta för att säkerställa att chefer och medarbetare fokuserar på rätt 
saker.  Följande faktorer krävs: Beskrivningen ska bygga på en strategisk analys som 
förklarar både hur den berörda enheten kan bidra till det att kommunikationen fungerar. Ett 
exempel kan vara att mätvärden är pålitliga, rättvisa och påverkbara. De får dock inte vara en 
konsekvens av yttre händelser men de ska ge gott underlag för diskussioner om åtgärder. Det 
krävs även att medarbetarna kan vara med och påverka, för att det ska finnas skäl att bry sig. 
Då en åtgärd förväntas utföras måste detta göras tydligt i den aktuella diskussionen (Nilsson 
et al., 2010).  
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3. Metod 
För att läsaren ska kunna kritiskt granska vår uppsats presenteras här vår bild av 

verkligheten, uppfattning och tillvägagångssätt. Metoden tar bland annat upp 
validitet, reliabilitet, positivism och hermeneutik. 

Metod behövs ”för att kritiskt kunna bedöma i hur hög grad resultatet av en undersökning 
orsakas av metoden, eller om resultatet är en korrekt bild av verkligheten” (Jacobsen, 2002, 
s.20). Två centrala frågor är: Hur ser verkligheten ut? Hur får vi kunskap om verkligheten? 
Dessa frågor innefattas i begreppen ontologi och epistemologi. Ontologi är läran om hur 
verkligheten ser ut och epistemologi är läran om hur vi kan få kunskap om verkligheten 
(Johannessen & Tufte, 2003).  

3.1 Val av ansats 
Induktiv ansats innebär att utgångspunkten är empirin, senare analyseras det som sagts med 
hjälp av teori. Målet med denna ansats är att det inte ska finnas några hinder för vilken 
information som hämtas in. Forskare går först ut i verkligheten med knappa förväntningar 
och samlar data som sedan systematiseras och utifrån dessa data formas teorier. Det finns 
kritik mot den induktiva ansatsen. Att tro att det är möjligt att studera verkligheten med ett 
fullständigt öppet sinne anses av vissa vara både omöjligt och naivt. Den som undersöker 
avgränsar alltid sitt intag av information, det kan både vara medvetet och omedvetet. Nedan 
illustreras de tre tolkningsnivåer som den induktiva ansatsen består av (Jacobsen, 2002):  
 

 
Figur 4 – Den induktiva ansatsens tolkningsnivåer 

 (Jacobsen, 2002, s.45) 

Eftersom studien har empirin som utgångspunkt är den induktiva ansatsen lämplig. Genom en 
induktiv ansats utgår vi från den empiriska verkligheten för att sedan forma teorier. En 
induktiv ansats hindrar oss inte från att hämta in så mycket information som möjligt. Med en 
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induktiv ansats blir inte den inhämtade informationen begränsad till tidigare studerad teori, 
vilket ökar chansen att hitta de faktorer som är de viktigaste vid implementering. Det faktum 
att vi angriper ett område som vi inte känner till allt för bra är ytterligare ett argument för att 
använda den induktiva ansatsen.  

Vi kommer att utgå ifrån empirin och sedan för att sedan forma teorier. Detta genom hämta 
empiriskt material från fem intervjuer för att sedan med hjälp av teorier som stöd analysera 
intervjumaterialet. Genom analysen kommer vi fram till en slutsats. Ju fler observationer som 
utförs desto starkare blir det induktiva argumentet (Hartman, 2004). Vi anser att de fem 
genomförda intervjuerna är tillräckliga för att få ett starkt induktivt argument.  

3.2 Validitet 
Validitet är ett begrepp som beskriver hur pass god förmåga att mäta det som är avsett, 
mätinstrumentet har. Det finns två olika typer av validitet; inre validitet och yttre 
validitet.  Yttre validitet påvisar om de resultat som fås från ett visst tillfälle också är giltiga 
vid andra tillfällen. Den ger även svar på till vilken grad resultatet kan generaliseras 
(Jacobsen, 2002). Inre validitet beskriver huruvida vi mäter det vi verkligen tänkt att mäta. 
Svenning (2003) menar att den inre validiteten exempelvis handlar om rätt urval av 
intervjupersoner. För att hela uppsatsen skall uppnå validitet krävs det att varje enskild del i 
uppsatsen uppnår validitet. Det är även lättare att uppnå validitet i kvalitativ studie. För att 
uppnå validitet ska vi välja intervjupersoner med omsorg och därigenom få en bredare inblick 
i organisationen. Då vi planerar att intervjua fem personer ökar det våra möjligheter att samla 
in information som speglar verksamheten på ett korrekt sätt. 

3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett viktigt begrepp då det beskriver huruvida andra skulle fått samma resultat 
om de använt sig av samma mätinstrument. Att mätinstrumentet är reliabelt innebär att det 
ger stabila och tillförlitliga utslag. Ett mätinstrument med en hög reliabilitet är oberoende av 
vem som är undersökare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Svenning (2003) beskriver 
att om två studier har samma förutsättningar, med en oförändrad population, samma syfte och 
samma metod skall resultatet bli detsamma i båda studierna. För att undvika att reliabiliteten 
sjunker kan välutformade definitioner av de begrepp som används vara till hjälp. Den 
intervjuade ska inte behöva tolka begreppet på egen hand. Jämfört med en kvantitativ 
undersökning är risken mindre att exempelvis tolkningsfel eller intervjuareffekter uppstår i en 
kvalitativ studie. För att uppnå en hög reliabilitet ska vi utforma genomarbetade 
intervjufrågor. Dessa skall vara tydliga och ge möjlighet till heltäckande svar. Målet är att 
intervjupersonen inte skall ha några problem att förstå någon av frågorna.   
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3.3 Positivism och Hermeneutik  
 

 Positivism Hermeneutik 

Ontologi Lagmässigheter Det finns inga generella lagar 

Kunskapsteori Det generella Det unika och säregna 

 Objektiv verklighet som kan 
studeras med objektiva 
metoder och mått 

Verkligenheten är konstruerad av 
människor och måste studeras genom att 
undersöka hur människor uppfattar 
verkligheten 

 Kunskap är kumulativ Kunskap är lokal och unik 

Metod Deduktiv Induktiv 

 Individualistisk Holistisk 

 Distans Närhet 

 Neutral och objektiv Styrd av undersökarens värderingar och 
intressen 

 Siffror Ord 

Tabell 1 – Positivism & Hermeneutik 
(Jacobsen, 2002, s.38). 

Det hermeneutiska synsättet går hand i hand med den induktiva ansatsen. Med ett 
hermeneutiskt synsätt kan vi arbeta nära undersökningen och komma närmare 
forskningsobjektet för att skapa en bättre förståelse. Det kan vara svårt att få forskningen helt 
neutral och objektiv. Kritiker menar att forskning aldrig kan gå fri från att forskaren påverkar 
utgången, det uppstår så kallade forskningseffekter (Jacobsen, 2002).  

3.4 Kvalitativ & kvantitativ metod  
I forskningssammanhang skiljs det ofta på kvalitativ metod och kvantitativ metod. Den 
kvalitativa ansatsen är ofta en intervju mellan en intervjuare och en informant. Om 
forskningen handlar om något som det knappt forskats om tidigare och forskaren har lite 
kunskap om, är en kvalitativ metod att föredra. En fördel med den kvalitativa metoden är att 
den ofta är mer flexibel, då det är informanten som styr över vilken information som ges. 
Detta utmynnar i att det kan framkomma förhållanden som intervjuaren inte tidigare haft i 
åtanke. Innan intervjun förbereds det ofta en intervjuguide, men guiden följs inte slaviskt 
(Johannessen & Tufte, 2003). Jacobsen (2002) beskriver att det både finns fördelar och 
nackdelar med en kvalitativ undersökning. Vid en kvalitativ undersökning blir inte svaren 
begränsade då det läggs mer tid vid detaljer och nyanser. Hög intern giltighet uppnås ofta 
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med en kvalitativ studie. Genom att inte påtvinga intervjupersonen frågor med färdiga 
svarsalternativ ges den “riktiga” förståelsen. Jacobsen (2002) menar även att kvalitativa 
undersökningar är flexibla. Under tidens gång finns det möjlighet att ändra sin 
forskningsfråga då mer och mer information hämtas in.  

Jacobsen (2002) beskriver några nackdelar med en kvalitativ studie. Den är ofta 
resurskrävande då den ofta tar lång tid att genomföra och intervjuerna ofta är ingående. Ett 
annat problem som kan uppstå är generaliseringsproblem. Detta kan uppstå då vi endast 
intervjuar ett fåtal personer vilket leda till att svaren från intervjupersonen endast 
representerar den intervjuade och inte helheten. Flexibiliteten i en kvalitativ studie kan även 
vara ett problem. Då ny information ständigt kommer in kan det kännas som att studien aldrig 
blir färdig. Det kan sluta med att forskningsfrågan inte alls handlar om samma sak som det 
var tänkt från första början.  

Empiri till denna uppsats kommer att hämtas genom en kvalitativ undersökning där flertalet 
intervjuer kommer att genomföras. Valet av undersökningsmetod grundar sig i att det inte 
finns tillräckligt med tid och att vi undersöker ett område där vi inte har tillräcklig förkunskap 
för att genomföra en kvantitativ undersökning. De för- och nackdelar som en kvalitativ 
undersökning innefattas av kommer vi att ha i baktanken när empiri skall hämtas in till 
uppsatsen. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod är lämplig när det skall klargöras 
hur ett begrepp eller fenomen innebär. Eftersom vår uppsats handlar om att tolka och förstå 
varför ett fenomen ser ut som det gör, lämpar sig en kvalitativ metod bäst.  

3.5 Operationalisering 
För att välja ut intervjuobjekt i företaget Imtech har vi tagit hjälp av Andreas Aristiadis som 
är regionchef på Imtech VS-teknik region väst. Aristiadis har därmed en god inblick i 
intervjuobjektens kompetensnivåer. För att få en bild av hur uppfattningen om miljöarbete 
skiljer sig på olika positioner inom företaget har intervjupersoner med olika position 
intervjuats. Intervjuerna kommer att spelas in för att undvika att vi går miste om någon 
information, underlaget kommer sedan att skrivas ner. I och med att uppsatsen enbart 
fokuseras på Imtech kan det ge en missvisande bild av hur det kan se ut i andra företag och 
organisationer. För att ge en så rättvisande bild som möjligt har vi valt fem stycken 
intervjuobjekt på olika positioner inom företaget.  

Utvalda intervjuobjekt: 
1. Magnus Botsjö – Filialchef, Imtech VS-teknik, Varberg.   
2. Bo Arvidsson – Produktionsutvecklare Imtech VS-teknik, Göteborg. 
3. Ida Nylander – Miljö- och kvalitetschef, Imtech VS-teknik, Malmö. 
4. Magnus Gildevall – Filialchef, Imtech VS-teknik, Göteborg. 
5. Ulf Johansson – Projektledare, Imtech VS-teknik, Göteborg. 

De utvalda intervjuobjekten är relevanta i studien då det ger oss en varierad inblick i 
organisationen, då de har olika befattning. Genom dessa får vi information om nivåer såsom 
ledningsnivå och projektnivå. Eftersom intervjuobjekten har olika förståelse och inblick i 
miljöarbetet ger det oss ett bra underlag för att jämföra skillnader och likheter. Då vi inte har 
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några intervjupersoner från den högsta ledningen kommer inblicken i hur deras arbete 
fungerar bli relativt ytlig.  

3.6 Exempel på intervjufrågor 

Nedan följer exempel på intervjufrågor som vi använt vid alla intervjuer:  

• Hur använder ni er av de miljömål som Imtech VS-teknik har? 

Vi valde att ställa denna fråga för att få en insikt i hur pass stor del av det dagliga arbetet som 
innefattas av miljömål. Genom att ställa denna fråga ges en uppfattning om hur pass 
medvetna de intervjuade är om miljömålen.  

• Hur påverkas företagets strategier av miljömålen? 

Genom att ställa denna öppna fråga till de olika intervjupersonerna kan flera olika svar ges, 
då den kan uppfattas på olika sätt. Detta kan dock ses som en svaghet eftersom 
intervjupersonerna kan se på strategier på olika sätt. Frågan är relevant eftersom strategier är 
en viktig del i implementeringsarbetet.  

3.7 Intervjuteknik – granskning av intervjuer 
Det finns ingen självklar väg att gå när de olika huvudpunkterna som används för intervjuer 
ska definieras. Genom att avgränsa områdena på intervjun nås en tydligare ordning och 
struktur. Avgränsningar sker genom att dela upp i följande områden (Alvesson, 2011): 

• Struktur - Intervjuerna ska delas upp efter hur välstrukturerade de är. Strukturen 
beskriver hur detaljerad intervjun är genom frågorna samt hur väl den följer planen. I 
en ostrukturerad intervju låter intervjuaren intervjuobjektet tala fritt om ämnet med 
bredare tema och tillåter att intervjun tar oväntade vändningar. Motsatsen som är en 
välstrukturerad intervju har en strikt plan som hela intervjuprocessen ska förlöpa 
efter. I denna typ av intervju är det viktigt att intervjufrågor och intervjuuttalande sker 
på rätt sätt.  

• Storlek - Är det en person eller flera personer som intervjuas. Det kan även vara 
exempelvis fokusgrupper i marknadsundersökningar.  

• Kommunikationsmedium - Mötesformen som intervjun utförs i. Det kan vara ansikte 
mot ansikte eller telefonintervju. Vid utförandet av en kvalitativ studie sker de flesta 
intervjuerna ansikte mot ansikte då den metoden är att föredra. Telefonintervju kan ge 
en irrelevant bild vid undersökning av komplexa frågor. I fall då ett rikare 
intervjumaterial eftersträvas kan telefon och elektroniska intervjuer användas för 
uppföljningsintervjuer med goda resultat.  

• Kategori - Vad är intervjuobjektet för typ av person? Är personen av en typ som 
behöver tas extra hänsyn till? Denna kategori är dock viktigare i de fall då 
intervjufrågan är känslig (Alvesson, 2011). 

Vi har valt att genomföra en semi-strukturerad intervju, som är en blandning av strukturerad 
och ostrukturerad. Intervjuen kommer att genomföras ansikte mot ansikte, vilket är att 
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föredra vid en kvalitativ studie. Dock kommer en av intervjuerna att genomföras via telefon 
då intervjupersonen arbetar på en avlägsen ort. Efter att empirin blivit nedskriven har den 
blivit godkänd av samtliga intervjupersoner. Detta för att säkerställa att korrekt information 
hämtats in.  
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4. Empiri 
I empirin presenteras den fakta vi samlat in. Förutom det material som vi blivit fått skickade 
till oss gällande exempelvis Imtechs omsättning och miljömål kommer den största delen av 

underlaget från intervjuer som vi utfört i april 2014. För att få en djupare förståelse  
kan det vara bra att läsa intervjufrågorna som finns bifogade som bilaga 2. 

Imtech har 2400 anställda i Sverige. Idag har Imtech VS-teknik två vice VD, den ena 
ansvarar för projekt och den andra för ekonomi. Under ledningen finns olika regionchefer. 
Region väst innefattas av Halmstad, Varberg, Göteborg, Karlstad, Filipstad, Skövde och 
Lidköping (Botsjö, 2014).  Beslut från ledningen tillhandahålls regioncheferna som i sin tur 
når ut till filialerna genom Imtechs linjeorganisation (Nylander, 2014). Varje filial har en 
filialchef som har projektledare under sig, som i sin tur har ett antal montörer under sig. 
Imtech har ett verksamhetssystem som heter Ntrada. Detta system används för att följa hela 
processen från det att beräkningar påbörjas för att kunna lägga anbud, tills det att de blivit 
tilldelade jobbet eller inte. I de fall de får jobbet går det vidare till projektledarna genom 
systemet. I Ntrada finns processerna beskrivna hur och vad som ska göras. Det innehåller 
även arbetsmiljö, miljö och kvalitetsplaner. Allt som ska och bör göras finns med där 
(Gildevall, 2014). För en överskådlig bild av Imtechs verksamhetssystem, se bilaga 1.  

Nedan följer siffror på nettoomsättning och rörelseresultat för åren 2008-2012. Från och med 
2012 är Imtech VS-tekniks siffror representerade då Imtech köpte upp NVS (Imtech, 2013;  
NVS, 2009, 2010, 2011, 2012):  

År Nettoomsättning (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) 

2012 (Imtech VS-teknik) 2 403 118,4 

2011 (NVS) 2 476 88,2 

2010 (NVS) 2 543 104,3 

2009 (NVS) 2 365 143,7 

2008 (NVS) 3 502 314,9 

Tabell 2 – Finansiella tal hos Imtech 

Imtechs miljömål består år 2014 av (Johansson, 2014): 

Övergripande mål 

• Minska vår miljöbelastning 
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Detaljerat Miljömål 

• Minska CO2-utsläpp med 15 % till 2015, med utgångspunkt från 2011 års 
förbrukning. 

Handlingsplan: Målet kommuniceras till organisationen via affärsplanen, där samtliga 
filialer anger vilka åtgärder som ska vidtas för att minska CO2 utsläpp från transporter och 
lokaler. Resultatet mäts och följs upp på centralnivå. 

4.1 Intervju, Magnus Botsjö – Filialchef Imtech VS, Varberg 
Inom Imtech styr varje filial sig själv med hjälp från avdelningar som inköp och liknande. 
Företagets mål sätts upp av ledningsgruppen, exempelvis miljömål. Ett mål som kommer från 
ledningen kan till exempel vara att de ska jobba mer med service. Ledningen kommer med 
direktiv om vad de vill att filialerna ska fokusera på. Trots att Imtech är ett stort företag är de 
viktigaste faktorerna för Imtechs verksamhetsstyrning att de är lokala samtidigt som de har en 
stor verksamhet i ryggen som underlättar vid exempelvis inköp. De är dock inte toppstyrda 
eftersom de fattar mycket beslut på egen hand. Ntrada ett nytt affärssystem som de kommer 
bli tvingade att använda. Detta system har införts med målet att alla företagets delar ska 
synkas med varandra. På filialnivå lämnas kalkyler först till Botsjö som sedan lämnar dem 
vidare till projektledare som i sin tur ska lämna över till ledande montör. Detta ska leda till att 
de får en röd tråd genom hela arbetet för att alla ska bli insatta i projektet (Botsjö, 2014). 

När vi frågar Botsjö (2014) om hur verksamhetsstyrningen påverkas av miljömålen svarar 
han att det tar extra tid med återvinning som är ett allt vanligare beställarkrav. Organisationen 
har inte förändrats på något sätt förutom att en miljö och kvalitetsansvarig har tillsats. Han 
anser även att den operativa styrningen inte har påverkats alls av miljömålen. 
Kommunikationen har utvecklats uppifrån eftersom fokusen på miljö har ökat. Miljötänket 
genomsyrar hela Imtechs verksamhet. Budgetarbetet har dock inte påverkats, förutom med en 
liten marginell extrakostnad. Vissa sopor som återvinns får de betalt för vilket leder till att det 
inte blir någon större förlust. 

Imtech kontrollerar inte sitt miljöarbete ute på projekten, detta görs av beställaren som i sin 
tur har krav på sig att redovisa allt med miljödeponi och liknande. På vissa projekt fungerar 
miljöarbetet mindre bra, det beror på vem Imtech jobbar med i fallet. Då de exempelvis 
jobbar med Skanska fungerar det mycket bra eftersom Skanska har ett utvecklat miljöarbete. 
Men i de fall dem jobbar med mindre företag fungerar det inte lika bra. Ibland sker 
internrevisioner på företaget för att kontrollera att allt fungerar som det ska. På lokal nivå gör 
ingen uppföljning på miljöarbetet, eftersom det inte hinns med. Miljöarbetet följs upp på 
högre nivå i företaget. Miljöledningssystemet används för att göra uppföljningar med jämna 
mellanrum men det ligger, som tidigare nämnts, på en högre nivå. I datorerna finns program 
med miljödirektiv som lämnas över till beställaren då de får ett jobb med riskbedömningar 
och miljö. Där finns beskrivet hur vi på Imtech arbetar, det finns i ett program som heter 
produktblad. Det används för egenkontroll och liknande på projekt och innehåller Imtechs 
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system och mallar. När anbud lämnas måste även ISO-certifikaten finnas med för att bevisa 
att de är uppdaterade (Botsjö, 2014). 

 

ISO-certifieringarna är viktiga att ha för att få lämna anbud. Det är viktigt att de finns i hela 
företaget och att alla är insatta i dem. Det blir ständigt viktigare trots att det kostar mycket att 
bli certifierad. De företag som inte har råd att certifiera sig eller saknar certifikat av annan 
anledning riskerar att bli bortsorterade redan vid anbudslämnandet för arbeten. Certifieringen 
är speciellt viktig när anbud lämnas till kommunala och statliga byggen (Botsjö, 2014). 

(Botsjö, 2014-04-08). 

4.2 Intervju, Magnus Gildevall – Filialchef Imtech VS, Göteborg  
Magnus Gildevall är filialchef för Göteborgskontoret och är ansvarig för hela filialen 
personellt och ekonomiskt.  

Verksamhetsstyrningen fungerar genom att Gildevall som filialchef har projektledare under 
sig, som i sin tur har ett antal montörer under sig som är ansvariga för de olika 
byggena.  Gildevall rapporterar i sin tur till Andreas Aristiadis som är regionchef och sitter 
med i ledningsgruppen. På orten är det Gildevall som har det yttersta ansvaret som han 
delegerar neråt. Styrmodellen som används är verksamhetssystemet Ntrada som ska följa hela 
processen från det att beräkningar påbörjas för att kunna lägga anbud, tills det att de blivit 
tilldelade jobbet eller inte. I de fall de får jobbet går det vidare till projektledare genom 
Ntradasystemet som sedan arbetar med jobbet tills det är färdigt. I Ntrada finns processerna 
beskrivna, hur det ska utföras och vad som ska göras. Den innehåller även arbetsmiljö, miljö 
och kvalitetsplaner. Allt som bör göras och ska göras finns med där. Informationsspridningen 
i göteborgsfilialen sker genom möten varje fredag där en agenda följs. Under dessa möten 
diskuteras ekonomi, miljö och kvalitetsfrågor, ”gubbplanering” samt vunna och förlorade 
jobb. Utöver dessa möten har filialcheferna möten med regionchefen. Där delges information 
från ledningsgruppen som filialcheferna delger vidare på fredagsmötena. Fredagsmötena är 
den viktigaste faktorn för att saker och ting ska fungera på Göteborgsfilialen (Gildevall, 
2014).  

Gildevall arbetar med verksamhetsstyrningen genom möten och Ntrada. Han arbetar mycket 
med anbud och räknar på jobb. Allt läggs in i Ntrada, t.ex. de uppgifter som finns och anbud. 
De anbud som de sedan får tilldelas till den projektledare som är tilltänkt. Varje filial i 
Göteborg har en egen budget men det är två filialer på pappret för att det ska vara möjligt att 
se hur kostnaderna fördelar sig. Samma person innehar huvudansvaret för båda filialerna. 
Affärsplaner finns inte i Ntrada utan det har mer med ekonomin att göra. Affärsplanen ligger 
i och hänger ihop med budgetprocessen. Ntrada är mer för produktionen, för hur projekten 
ska styras. Budgeten påverkas inte på något sätt av miljömålen, Gildevall känner inte till om 
det får lova att kosta viss summa i budgeten eller att det finns någon summa avsett för det 
(Gildevall, 2014). 
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Gildevall (2014) tror inte att andra strategier påverkas på något sätt av miljömålen som 
Imtech har. De är inte heller särskilt tydligt utkommunicerade men de innehåller mycket 
ekonomiska punkter. Miljöplaner lämnas inför varje projekt men det ses inte över i vardagen. 
På möten finns miljö med som en punkt i protokollet. Under den punkten går de igenom det 
som rör kvalitet. Då rör det ofta något som har hänt ute på projektplatserna, i arbetet med 
dem eller något annat värt att nämna som hänt. Gildevall kommer inte på rak arm på att de 
hade något miljömässigt i affärsplanen och han anser att om de ska göra avtryck är det viktigt 
att de kommuniceras ut på ett bra sätt. Kommunikationen borde förbättras när det kommer till 
miljömål för att de ska göra någon skillnad.  

Gildevall (2014) anser att Imtechs miljömål är lite dåligt kommunicerade, de är inte konkreta, 
man tänker inte på dem och de kommer inte ut i samband med affärsplanen. Där är det bara 
ekonomiska mål. I bilpolicyn finns de med som ett incitament med olika procentsatser, där 
syns det litegrann men det är inte särskilt tydligt kommunicerat. Mycket kommer via jobben 
där finns miljö med, de ska jobba enligt exempelvis Green Building, som är en typ av 
certifiering. Gildevall anser att det även är viktigt att arbetat utförs som ett lag och att det 
fungerar bra inom gruppen, att personkemi stämmer och att de anställda hjälper varandra, 
vilket är en nyckelfaktor. De äldre visar och lär de yngre. De miljömål som finns är 
egentligen återvinning och mål för fordon.  De styrmodeller som påverkats är målen för 
tjänstebilar. Dels finns ekonomiska ramar men även förmånsvärde beroende på hur mycket 
koldioxid bilen släpper ut. Desto lägre koldioxidutsläpp bilen har desto förmånligare värde 
får bilen. Vill någon ha en bil med stor motor och hög koldioxidutsläpp får personen betala 
mer än för en bil med utsläpp på under 120 mg. Det är det enda styrsättet Gildevall kommer 
att tänka på. 

Gildevall (2014) tror inte att övriga mål påverkas av miljötänk på något sätt, dessa övriga mål 
innefattar främst ekonomiska mål. Miljömålen finns för att de ska finnas. De utsläpp som 
Imtech står för är de som kommer från tjänstefordonen. De har exempelvis inga 
entreprenadmaskiner som står på under lång tid och tuggar diesel. Tjänstebilarna är nyare 
eftersom det inte är bra att köra med gamla ”skruttiga” bilar.  Det är ett sätt att hålla nere 
utsläpp. 

Arbetet med miljön ger sig själv i arbetet med projekten. Det hänger ihop med miljömål som 
byggarna har, de sätter upp mål som att maskiner får en viss mängd energi. Gildevall anser 
att jämfört med konkurrenter ger det dem ingen fördel att ha ett starkt miljöarbete eftersom 
det alltid är priset som styr. Det kan vara så när de gör utvärderingar och pratar, att det låter 
bra men så kan det komma in konkurrerande offerter och om de är billigare blir det som att 
det blundas för det trots allt. Vissa byggare eller förvaltare som t.ex. familjebostäder ställer 
miljökrav att det exempelvis ska göras sunda hus, som är ett slags system med 
miljöbedömningar för byggvaror. Dessa krav måste Imtech följa och kraven är med från 
början i varje projekt.  Då följer Imtech beställarens mål. Gildevall vet inte om Imtech är 
unika på något vis när det gäller detta (Gildevall, 2014). 

Hos Imtechs Göteborgsfilial har det inte krävts några förändringar i organisationen vid 
utveckling av miljöarbetet. Det syns högre upp. Ida Nylander är tillsatt som en separat post 
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för att sköta detta. Det är viktigare på större företag att miljöarbete ska finnas och att statistik 
ska rapporteras. Imtech utför de förändringar som föreslagits från revisionerna då det då 
kommit fram vad som behövs förändras och förbättras. Revisionerna visar hur vi följer det 
som vi sagt att vi ska följa och om vi inte gör det får vi rätta till det. Det är lokala 
bestämmelser de ska följa exempelvis ISO 14001. ISO 14001 är viktigt att inneha för Imtech 
för att de ska få lämna anbud till beställarna. Det är ofta ett grundkrav. De blir uteslutna i 
första läget utan miljö- och kvalitetscertifiering. Större och offentlig verksamhet kräver alltid 
certifiering. På större byggen har oftast beställaren någon som följer upp miljöarbetet. På 
kontoret utförs regelbundet revisioner för att kontrollera att det följs.  Den senaste revisionen 
skedde i höstas och utfördes av den externa Bureau Veritas (Gildevall, 2014). 

Miljöledningssystemet är ingenting Gildevall (2014) lusläser. Det är Veritas som går igenom. 
Han tror att de haft det sedan 2008-2009. Han kan inte komma på någon viktig punkt i 
miljöledningssystemet, men den punkt som är tydligast är återvinning. De faktiska fördelarna 
som finns är att det leder till en ekonomisk besparing eftersom de kostar mer att inte 
källsortera. Nackdelen är att miljöarbetet är mer en “skrivbordsprodukt”. I projekten tar det 
mer tid att engagera sig i miljöarbetet. Den tiden som krävs märks då det är något ytterligare 
som projektledaren ska ta fram och genomföra. En extra kostnad de haft är att de bara får 
använda vissa kemikalier. Merkostnaden går att motivera med att det är något som måste 
göras. Byggarens och projektens krav måste följas. Kunders syn på Imtech hade påverkats 
om de skulle göra bort sig, kanske dumpa avfall någonstans. Det Imtech gör är att försöka 
följa det som har med projekten att göra i styrsystemet. 

(Gildevall, 2014-04-10). 

4.3 Telefonintervju. Ida Nylander kvalitets- och miljöchef, Imtech 
VS 
Ida Nylander arbetar med verksamhetssystem och upprätthåller deras ISO-certifikat ISO 
9001, 14001 och 18001. 

Besluten från ledningen tas ut på regioncheferna som når ut till filialcheferna. De använder 
sig av en linjeorganisation. Nylander anser att Imtechs uppbyggnad av 
kommunikationskanaler är det rätta sättet att gå tillväga. Eftersom organisationen är stor är 
det inte konstigt att information kan försvinna på vägen. De viktigaste delarna i Imtechs 
verksamhetsstyrning är att linjeorganisationen följs. Om de vill ha ut förändringar måste det 
gå åt det hållet i linjeorganisationen. Annars kan det leda till att informationen till filialerna 
blir otydlig. 

Nylander (2014) får input från organisationen eller från produktionsutvecklarna, vilka 
fungerar som hennes kommunikationsnät mot produktionen. Produktionsutvecklarna följer 
upp, utbildar, gör uppföljningar och hjälper filialerna i stödfunktionsfrågor. 
Produktionsutvecklarna kontrollerar att filialerna driver projekten på det sätt som ledningen 
vill att de ska göra. Produktionsutvecklarna antyder att något behöver utvecklas och då får 
Nylander besluta om detta skall genomföras eller inte. Beroende av vilken storlek insatsen är 
kan det krävas att beslutet lyfts till ledningen. 
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Imtech använder en affärsplan som styrmedel och för tillfället håller en gemensam affärsplan 
på att tas fram för alla Imtech-bolagen. Affärsplanen skickas ut till alla filialer inför 
budgetarbetet. Affärsplanen innehåller bl. a ekonomiska mål, kvalité- och miljömål som de 
ska ta hänsyn till i sitt budgetarbete. Detta är ett sätt för ledningen att få ut information till 
filialerna om vilka mål de vill att de ska arbeta efter. 

Beslut om miljömål tas på ledningens genomgång. Det kan även vara så att Nylander med 
flera kommer med förslag, om hur de exempelvis kan mäta. Men besluten tas i ledningen och 
de har även tankar om vad som ska mäta och vilka mål Imtech ska ha. Imtech kommunicerar 
ut sina miljömål till organisationen genom affärsplanen. Affärsplanen handlar oftast väldigt 
mycket om ekonomi, som har det största fokus. Ledningsgruppen har pratat om att de 
behöver styra miljöarbete mer centralt. De har en policy som säger att ekonomiska fördelar 
fås genom att välja en viss bil, eller att det inte ges tillåtelse att välja en viss bil. Miljömål 
som handlar mycket om CO2-utsläpp, framförallt från deras bilar. De försöker då styra detta 
via policys. Om de ska ta ut en tjänstebil tar de hänsyn till bilens CO2-utsläpp. Tanken med 
affärsplanen var att den skulle påverka hur miljömålen kommuniceras ut. Det är vanligt att de 
får in anbudsförfrågningar från kunder där miljökrav styr, exempelvis ett certifieringskrav. 
Arbetet med miljö har blivit en ekonomisk fråga, då de ser att behov av att ha miljöarbete för 
att det gynnar det ekonomiska. Vissa projekt kräver ett visst miljöarbete, exempelvis så 
kallade Green tech-projekt (Nylander, 2014). 

Nylander (2014) menar att kommunikationen är en viktig del, bland annat att ledningen står 
för vad de gör. Det är viktigt att ledningen är tydlig med hur de vill att de anställda skall 
jobba. Det viktigaste för att nå miljömålen är att det finns ett engagemang i hela 
organisationen, från ledningen ut till filialerna. Detta för att det inte bara ska vara en 
sakfråga. För att börja arbeta med miljöarbetet krävs det resurser och därmed förändringar i 
organisationen.    

De gör internrevisioner, som är ett krav för att få vara certifierad. De gör en revisionsplan där 
de besöker alla filialer under en tre-års period. Då tittar de på hur de arbetar i projekten, hur 
de hanterar miljöfrågorna, miljölagar, arbetsmiljölagar. Resultatet sammanställs och 
redovisas sedan för ledningen en gång om året. Ägaren i Holland kräver att de genomför 
rapporter årligen och gör sedan en CSR-rapport på alla länderna som ingår i Imtech. Från och 
med 2013 har de fått ett nytt sätt med nya mått. Tidigare har de framförallt mätt på bilarna, då 
har de inte haft någon bra uppföljning förutom att se hur många bilar som bytts ut under 
senaste året och vilka CO2-utsläpp har dessa. Nu kommer de istället att rapportera in hur 
mycket drivmedel som köpts in och hur mycket energiförbrukning i fastigheter som 
produceras och från denna totala mängd jämför de hur mycket CO2 som släppts ut (Nylander, 
2014). 

Enligt Nylander (2014) bidrar ISO 14001 till en ökad förståelse för hur miljön påverkas. 
Självklart visar det även mot kunden att de har ett miljötänk, och i vissa fall är det även ett 
krav. Miljöledningssystemet är en del i verksamhetssystemet som täcker upp kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö. Imtech har ingen specifik miljöpolicy, den ingår som en del i 
verksamhetspolicyn eller specifikt miljöledningssystem. Verksamhetssystemet är skrivit efter 
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hur de vill att verksamheten ska bedrivas. Den är inte skriven efter några ISO-krav. De har en 
ledningsdel som berör alla chefer där det står hur de ska hantera avfall, kemikalier mm. De 
har inte ett miljöledningssystem som bara handlar om miljö utan den är inbakad i 
verksamhetssystemet. 

 (Nylander, 2014-04-09)  

4.4 Intervju, Bo Arvidsson – Produktionsutvecklare Imtech VS, 
region väst 
Arvidsson har haft olika befattningar inom Imtech, de sista åren har han varit projektledare 
och haft större jobb. Från och med 1 januari jobbar han som produktionsutvecklare för 
regionen väst som består av 12-13 filialer. I denna region bistår han nyanställda projektledare 
med hur de ska bli så effektiva som möjligt som projektledare, hur de ska driva jobb och 
framför allt hur Imtech ska tjäna pengar, och där kommer miljön givetvis in. 

Imtech verksamhetsstyrning är enligt Arvidsson (2014) uppbyggt med ett 
projektledningssystem som heter Ntrada vilket är det ledningssystem som Imtech ska 
använda ute i produktionen. Det följs dock inte överallt men möjligheten finns för alla 
filialer. Arvidsson anser att det är ett bra system att jobba efter samtidigt som han säger att 
han tar lite av det goda från Ntrada och lite från sin erfarenhet. Det beror även på var i landet 
du jobbar, på en stor eller liten filial. Det ska finnas en röd tråd mellan de olika filialerna men 
dit har inte Imtech kommit än enligt Arvidsson (2014). Arvidsson (2014) menar att Imtech 
inte är bra på att ha tydligt uppsatta mål. Företagets övriga mål kan påverkas av Imtechs 
miljömål, dock är det alltid viktigare att tjäna pengar än att tänka på miljön. Det viktigaste 
inom Imtechs verksamhetsstyrning är hur de driver ett jobb och att de ska tjäna pengar. 
Miljön har även sin del i verksamhetsstyrningen. Arvidsson (2014) går mycket efter sin egen 
erfarenhet när det kommer till verksamhetsstyrning. Ledningssystemet har funnits mycket 
länge men det har förfinats allt eftersom. Arvidsson (2014) anser inte att miljömålen har 
påverkat företagets styrmodeller. 

Arvidsson (2014) menar att kommunikationen från ledningsgruppen har utvecklats för att de 
anställda ska veta vad som krävs i samband med utvecklat miljöarbete. Imtechs ledning 
kommunicerar detta mer, exempelvis hålls kurser på 2 dagar som alla anställda ska gå, även 
de nyanställda. 

Vid ISO certifieringen för ett antal år sedan fick Imtech ett nytt ledningssystem som även det 
har förfinats. Vid ISO-certifieringen blev skillnaden att det blev lite mer strukturerat med 
egenkontroller, riskanalyser och liknande. Det blev mer pappersarbete, efter certifieringen 
dokumenteras allting. Här spelar även filialens storlek in men de arbetar absolut efter det. 
Imtech tänker miljömål och miljö men om det alltid följs vet han inte. Imtech har som mål att 
leveranser till byggena ska komma två gånger i veckan men detta mål uppnås inte. Arvidsson 
(2014) anser att det krävs bättre planering. Han tror inte att införandet av ISO 14001 
certifieringen påverkade arbetet som Imtech utförde, enligt Arvidssons uppfattning var det 
väldigt lite. Det tillsattes en Christer Vinge i Skövde men hans arbete var inget som 
påverkade de anställda ute i verksamheten. Beställaren har kvalitet och miljöansvarig som 
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kontrollerar ute på arbetsplatserna. Det finns ingen från Imtech som kontrollerar utan det 
kommer alltid från beställarledet. På Imtech är det Dan Wallén i Stockholm som följer upp 
företagets miljöarbete (Arvidsson, 2014).   

(Arvidsson, 2014-04-08). 

4.5 Intervju, Ulf Johansson – Projektledare Imtech VS, Göteborg 
Johansson arbetar som projektledare och är därmed tekniskt och ekonomiskt ansvarig för 
Imtechs projekt. 

Johansson (2014) menar att miljöarbetet innebär mer pappersarbete. Han styrs av handlingar 
eller beskrivningar som han jobbar utifrån. Oftast finns det en miljödel med kvalitets- och 
miljöplanen som ska följas. I kvalitets- och miljöplanen kan det stå om inköp, identifiering 
och spårbarhet, rivning, demontering. Rivning kan t.ex. innefatta vilka fraktioner du ska dela 
upp det i, det kan vara allt från en fraktion till en 7-8 olika fraktioner som rivningsmaterialet 
ska sorteras i. Kvalitets- och miljöplanen skall följas på projektet genom att beställaren och 
hans kontrollanter kontrollerar om Imtech följer det dem sagt att de ska göra. I företaget 
Imtech förekommer internrevisioner med jämna mellanrum. 

I Sunda hus projekten är inköpen väldigt styrda. Men Johansson har inte satt sig in i kraven 
eftersom att sunda hus inte är konsekventa när det gäller vad som är tillåtet att montera in i 
husen. Sunda hus kan plocka in förbjudna men godkända material i husen. Det finns även 
nedskrivna krav från Imtechs ledning som behandlas i miljöpolicyn. Imtechs miljöpolicy 
kommuniceras inte tillräckligt bra enligt Johansson, den tar inte häller någon stor del av 
arbetet (Johansson, 2014). 

(Johansson, 2014-04-10) 
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5. Analys 
Vi inleder analysen genom att presentera och förklara vår egenutvecklade analysmodell som 
legat till grund och använts som mall under analysprocessen. Analysprocessen har gått till 

genom att vi har analyserat empirin med stöd från teorin för att senare i resultatet diskutera 
analysens utfall. Under rubriken resultat av analys återberättas de viktigaste  

observationerna och insikterna från analysen. 
 

5.1 Analysmodell 

Den egenproducerade analysmodell vi konstruerat tillåter en kritisk tolkning av empirin 
samtidigt som den ger möjlighet att sammankoppla empirin med teorin.  

 

 

Figur 5 – Egenutvecklad analysmodell 

Det är viktigt att den övergripande bilden berör samtliga väsentliga faktorer och att den är 
överskådlig. För att undersöka varför och hur implementering av miljömål och miljöarbete 
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har gjorts på Imtech VS-teknik har vi tagit fram denna analysmodell. När empirin var 
färdigställd identifierade vi de begrepp som verkade ha störst betydelse för Imtechs 
miljöarbete och använde dem i analysmodellen. Analysmodellens olika delar påverkar 
implementeringen av miljöarbete hos Imtech VS-teknik på olika sätt. Eftersom flertalet 
faktorer har en viktig roll i en implementeringsprocess kan de olika delarna komma att 
påverka varandra. De olika delarna har på ett eller flera sätt en koppling till varandra. 
Exempelvis menar Rapert et al. (2002) att kommunikationen kanske är den viktigaste delen i 
arbetet med strategier. Pilarna mellan de yttre begreppen ska illustrera att de olika begreppen 
hänger ihop och påverkar tillsammans implementeringen av miljöarbete. Tanken med 
analysmodellen är att den ska ta hänsyn till de fem nyckelordens relation till varandra samt 
vad implementeringen har inneburit för var och ett av nyckelorden. För att analysera skall 
lämplig empiri och teori som passar in till utvald ”box” användas. Genom att använda denna 
modell kommer analysen att utmynna i ett resultat som beskriver svårigheter och incitament 
med implementering av miljömål på Imtech VS-teknik. Analysmodellen skall ge en samlad 
förståelse för hur nyckelorden påverkar implementering av miljömål och miljöarbete. 
Analysmodellen hjälper oss att hålla ett genomgående tema genomsyrat av förståelse och 
övergripande insikt.  

5.2 Analys Imtech VS-teknik 
Nedanstående referenser är hämtade från empirikapitlet. Detta för att särskilja vilka 
referenser som är teoretiska och empiriska.  

• Gildevall (2014)  
• Botsjö (2014) 
• Nylander (2014) 
• Arvidsson (2014)  
• Johansson (2014)  

Strategier utvecklas ofta till en följd av interna och externa påtryckningar (Rapert, Velliquette 
& Garretson, 2002). Enligt Nilsson, Olve & Parment (2010) har den ökade konkurrensen på 
många marknader krävt strategiförändringar. Detta har lett till att behovet av att vara lyhörd 
gällande vad kunder vill ha har ökat. Ett företags produkter är även en viktig faktor i dess 
identifierande. Konsumenter identifieras ofta med de produkter de köper, vilket i sin tur leder 
till att konsumenterna identifieras med organisationens framtoning. Som en följd av ökat 
miljöengagemang kan kunders val av företag påverkas. Det kan leda till att de inte väljer att 
köpa samma produkter som tidigare. Enligt Jiang & Bansal (2003) är en av de mest 
betydande fördelarna med ISO-certifiering att företagets kundbas ökar då många företag 
kräver att företaget de handlar av är certifierat. Gildevall (2014) och Botsjö (2014) menar att 
företagets ISO-certifieringar är viktiga för att de ska få lämna anbud. Gildevall (2014) 
förklarar att utan certifieringen blir Imtech uteslutna redan när anbud lämnas. Även Nylander 
(2014) menar att en certifiering ibland är ett krav från kunder. I detta fall utgörs Imtechs 
produkter av de tjänster de levererar. Imtech följer här de krav som finns på marknaden för 
att inte förlora kunder till konkurrenter. Det externa trycket från Imtechs kunder tolkas vara 
ett viktigt incitament till att implementera miljöarbete.  
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Jiang & Bansal (2003) beskriver att det är relativt dyrt att certifiera sig då hjälp måste tas från 
en utomstående part. Gildevall (2014) menar att trots att det är dyrt att certifiera ett företag 
blir det ständigt viktigare. De företag som saknar certifikat på grund av att det är för dyrt eller 
av annan orsak riskerar att bli bortsorterade redan när anbud lämnas. Enligt Gildevall (2014) 
går merkostnaden att motivera med att det är något som måste göras. Det är viktigt att Imtech 
följer de krav som beställare ställer då ett snedsteg kan påverka kunders syn på Imtech. 
Nylander (2014) menar att genom en ISO 14001-certifiering visar det kunden att de har ett 
miljötänk, vilket i vissa fall är ett krav. Då Imtech väljer att certifiera sig trots en hög kostnad 
blir det tydligt att en stor anledningen till ISO-certifieringen grundar sig på marknadens krav.  

Banerjee (2010) menar att integrering av miljöfrågor kan ske på olika nivåer i strategin 
beroende av vilken syn ledningen har på miljöfrågor. Ju mer ett företag påverkas av 
miljöpåfrestningar, desto större fokus måste de lägga på miljöfrågor. Noble (1999) menar att i 
den konkurrenskraftiga miljön krävs det justeringar i organisationsstrukturen. Ammenberg 
(2012) menar att för att arbetet med ett ledningssystem skall fungera krävs det att 
organisationen är välstrukturerad och genomtänkt. Det gäller bland annat att fördelningen av 
ansvar, roller och positioner i företaget fungerar felfritt. Viktigt är även att personalen besitter 
rätt kompetensnivå. Arvidsson (2014) menar att ledningen på Imtech har fått utveckla sin 
kommunikation mot filialerna på grund av det utvecklade miljöarbetet. Exempelvis genom att 
hålla kurser för de anställda. Gildevall (2014) menar att det inte krävts några förändringar på 
filialnivå på grund av utvecklingen av miljöarbetet. Dock är Gildevall införstådd i att det 
skett förändringar på högre nivå i organisationen. På Imtech finns det anställda som arbetar 
med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En av dessa är en av de intervjuade, Ida Nylander. Detta 
kan tolkas som att Imtech inte påverkas av miljöpåfrestningar i någon större utsträckning, då 
det endast har skett förändringar i organisationen på högre nivå. Detta kan tyda på att det inte 
krävs lika mycket arbete med miljöfrågor då de inte påverkas i någon större utsträckning.   

Enligt Kashmanian et al. (2011) bör ett företag ha sina miljöstrategier sammanlänkade med 
företagets övriga strategier. Ett företag behöver tydligt visa hur deras miljömål bidrar till 
företagets strategier och dess hållbarhetspolicy definierar hur företaget prioriterar 
hållbarhetsfrågor. Det är viktigt att hela företaget förstår sambandet mellan företagets policy 
och hur dess resultat kan uppfattas av allmänheten. Det är även viktigt att allmänheten förstår 
och ser företagets engagemang för sin policy. Nylander (2014) förklarar att Imtech inte har 
något specifikt miljöledningssystem eller någon miljöpolicy. De har istället ett 
verksamhetssystem som beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Imtechs 
miljöledningssystem är inbakat i detta. Johansson (2014) menar även att Imtechs miljöpolicy 
inte kommuniceras tillräckligt bra. Gildevall (2014) menar samtidigt att Imtechs miljömål är 
dåligt kommunicerade och inte kommer ut i samband med affärsplanen. Här blir Imtechs mål 
och policy otydliga eftersom de kan komma att påverkas av företagets kommunikation, vilket 
är den viktigaste faktor för att implementering ska lyckas. Kommunikation av miljömålen 
kan komma att påverkas av att målen inte blir tydliga när de är sammansatta med företagets 
övriga mål i affärsplanen. Detta kan styrkas av att Gildevall inte är medveten om att de 
kommer ut i samband med affärsplanen.  
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För att framgångsrikt utföra strategier menar Floyd & Wooldridge (1992) att chefer bör agera 
likvärdigt, ha likvärdig förståelse samt gemensamt åtagande. Floyd & Wooldridge (1992) 
definierar strategisk konsensus mellan topp-, mellan- och driftschefer som den viktigaste 
prioriteringen i en organisation. Nylander (2014) menar att det är viktigt att information från 
ledningen går genom linjeorganisationen på rätt sätt. Det kan annars leda till att information 
blir otydlig. Detta tolkar vi som att filialerna styrs av ledningen. Trots detta menar Botsjö 
(2014) att de inte är toppstyrda då de fattar mycket beslut på egen hand. Detta tyder på att 
åsikterna om styrningen av filialer skiljer sig mellan Botsjö och Nylander. Då åsikterna 
skiljer sig åt kan det tyda på att företagets strategiska konsensus påverkas. Detta kan i sin tur 
leda till att en problematik kan uppstå för att genomföra strategier.  

Floyd & Wooldridge (1992) menar att problem med implementering ofta är ett resultat av 
bristande förståelse hos mellanchefer och bristande förtroende för strategier. Det har visat sig 
att de mellanchefer som motsäger sig strategiska initiativ tenderar att arbeta mot dess 
implementering. En klyfta mellan strategier från högsta ledningen och medvetenhet på lägre 
nivåer kallas för implementeringsgap. Om en mellanchef är för dåligt informerad om 
strategier kan det leda till ett misslyckande i utförandet (Floyd & Wooldridge, 1992). Enligt 
Nylander (2014) har ledningsgruppen pratat om att de behöver styra miljöarbete mer centralt, 
hon säger även att tanken med affärsplanen var att den skulle påverka hur miljömålen 
kommuniceras ut. Det har dock inte lyckats. Affärsplanen innehåller för tillfället mest 
ekonomi. Arvidsson (2014) menar att Imtech inte är bra på att ha tydligt uppsatta mål. Även 
Gildevall (2014) anser att miljömålen inte är tillräckligt väl utkommunicerade och för att de 
ska kunna göra avtryck är det viktigt att det kommuniceras ut på ett bra sätt. Gildevalls, 
Arvidssons och Nylanders resonemang tyder på att vad som sägs inte görs i verkligenheten. 
Detta tyder på ett implementeringsgap mellan den högsta ledningen och filialcheferna. 

Rapert et al. (2002) menar att regelbunden kommunikation sannolikt resulterar i en 
gemensam förståelse för organisationen och dess miljö, vilket i sin tur leder till förståelse för 
den strategiska inriktningen. Om starka kommunikationsnät utvecklas så att samverkan 
mellan organisationens nivåer är regelbunden, har dessa kopplingar en direkt inverkan på 
strategiska uppfattningar som utvecklas inom organisationen. Enligt Arvidsson (2014) ska det 
finnas en röd tråd mellan de olika filialerna men dit har Imtech inte kommit än. Detta tolkar 
vi som att Imtech är medvetna om vad som krävs för att lyckas med implementeringen av 
miljöarbete.  

Det är viktigt att ledningen är tydlig och konsekvent när strategiska prioriteringar skall 
kommuniceras ut i organisationen. En svag och oklar likvärdig förståelse för prioriteringar 
kan leda till problem vid implementering (Rapert et al., 2002). Nylander (2014) menar att 
miljömålen kommer ut i samband med affärsplanen. Samtidigt menar Gildevall (2014) att 
miljömålen inte innefattas i affärsplanen. Detta tyder på att förståelsen inom företaget skiljer 
sig åt.  

Rapert et al. (2002) menar att konsensus är viktigt för att öka det strategiska engagemanget 
och stärka en lyckad implementering av strategier. Floyd & Wooldridge (1992) menar att 
engagemanget för en strategi är avgörande för hur stor insats en chef gör för att förverkliga 
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den. Nylander (2014) menar att det viktigaste för att nå upp till Imtechs miljömål är att det 
finns ett engagemang i hela organisationen, för att det inte bara ska bli en sakfråga. Gildevall 
(2014) säger att det alltid är priset som styr. När de pratar om miljöarbetet låter det bra men 
om det kommer in en billigare offert blundas det för miljöfördelen. Detta kan tolkas som att 
graden av engagemang för miljömålen har betydelse. Vilket kan komma att påverka den 
konsensus som finns i organisationen. En stark konsensus skulle kunna vara nyckeln till ett 
starkare engagemang.  

Rapert et al. (2002) menar att om medlemmar i en organisation inte får samma information, 
eller om informationen måste gå genom flera nivåer i organisationen, kan en lägre nivå av 
konsensus uppstå. För att implementeringsprocessen skall lyckas menar Rapert et al. (2002) 
att den vertikala kommunikationen är en av de viktigaste faktorerna. En regelbunden 
kommunikation resulterar i en gemensam förståelse för organisationen, vilket i sin tur leder 
till förståelse för den strategiska inriktningen. Nylander (2014) menar att eftersom 
organisationen är stor är det inte konstigt att information kan försvinna på vägen. De 
viktigaste delarna i Imtechs verksamhetsstyrning är att linjeorganisationen följs. Om de vill 
ha ut förändringar måste det gå åt det hållet i linjeorganisationen. Gildevall (2014) berättar 
om hur informationsspridningen från ledningsgruppen till lägre nivåer sker genom möten 
med regionchefen. Filialcheferna informerar sedan den återstående delen nedåt i 
organisationen. Arvidssons tidigare resonemang om företagets röda tråd, kan förklaras av att 
organisationen är så pass stor att information kan försvinna på vägen. Precis som Nylander 
(2014) påpekar är det viktigt att linjeorganisationen följs för att samtlig informationen skall 
komma ut.  

Ammenberg (2012) menar att det finns flera anledningar till att införa ett 
miljöledningssystem. Syftet med ett miljöledningssystem är att utveckla, implementera, 
förvalta, samordna och övervaka företagens miljömässiga aktiviteter för att uppnå två mål: ett 
välfungerande system och avfallsminskning. För att ett miljöledningssystem ska fungera är 
det viktigt att ledningen ställer sig bakom det. Gildevall (2014) menar att den tydligaste delen 
i miljöledningssystemet är källsorteringen vilket leder till en ekonomisk besparing. Dock är 
inte miljöledningssystemet något som Gildevall (2014) lusläser. Enligt Botsjö (2014) 
använder Imtech sitt miljöledningssystem för att göra uppföljningar med jämna mellanrum, 
detta görs på en högre nivå i företaget. Nylander (2014) menar att hos Imtech är 
miljöledningssystemet inte specifikt. Det utgör istället en del i verksamhetssystemet. Här 
skiljer sig uppfattningarna om vad miljöledningssystemet bidrar med. Detta kan tolkas som 
att miljöledningssystemet inte har någon stor roll på filialnivå. Vi anser att detta kan ses som 
ett problem då ett miljöledningssystem skulle vara till hjälp för att implementera miljöarbete.   
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5.3 Resultat av analys 

Vid studiens inledning hade vi uppfattningen att miljöarbete var en prioritering för ett företag 
som Imtech VS-teknik. Uppfattningen om företaget hade vi skapat oss genom att läsa på 
företagets hemsida. Studien behandlar ämnet angående svårigheterna med implementering av 
miljöarbete hos Imtech VS-teknik. Nedan beskrivs olika orsaker som ligger till grund för de 
svårigheter som uppstår för Imtech. 

Strategier Kommunikation Miljöledningssystem 

En låg påverkan av 
miljöpåfrestningar vilket 
har lett till ett litet arbete 
med miljömål.  
 
Det externa trycket från 
Imtechs kunder tolkas vara 
ett viktigt incitament till att 
implementera miljöarbete. 

Åtskilda uppfattningar om 
företagets styrning kan 
komma att påverka 
företagets strategiska 
konsensus.  
 
Miljömålens sätt att 
kommuniceras tyder på 
ett implementeringsgap.  
 
Otydlig kommunikation 
av miljömålen när de är 
inbakade i 
verksamhetssystemet.  
 
En bristfällig röd tråd i 
organisationen kan 
förklaras av att Imtech är 
en stor organisation vilket 
gör att information kan 
försvinna på vägen genom 
organisationen.  

Miljöledningssystemet 
utgör en liten del i 
organisationen samtidigt 
som det är inbakat i 
verksamhetssystemet. En 
påverkande är faktor hur 
väl påläst filialledningen är 
på miljöledningssystemet.  

 

Tabell 3 – Resultat av analys 

Ovan nämnda orsaker påverkar företagets arbete och dess möjlighet att effektivisera det. Då 
Imtech inte påverkas särskilt mycket av miljöpåfrestningar har det lett till att företaget inte 
har något särskilt utbrett arbete med miljömål. En annan orsak är att miljömålen inte 
kommuniceras tillräckligt tydligt då de presenteras som en del av verksamhetssystemet 
istället för att ha en avsedd i företagets affärsplan. Det externa trycket från Imtechs kunder 
tolkas vara ett viktigt incitament till implementeringen av miljöarbete. Då de flesta av 
Imtechs kunder och potentiella kunder kräver att företaget de anlitar är miljöcertifierade kan 
det ses som ett krav att även Imtech har en certifiering, i detta fall är det en ISO 14001 
certifiering som är aktuell. Då flera av Imtechs anställda inte har lika uppfattningar angående 
företagets strategi tyder det på att företagets strategiska konsensus påverkas. Med detta menas 
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att de olika personernas åsikter och uppfattningar om strategi inte är överensstämmande. Det 
faktum att miljömålen inte lyckats ta fäste ordentligt i företaget pekar på att 
implementeringen inte lyckats. Det kan även finnas en klyfta mellan strategier framtagna av 
högsta ledningen och medvetenhet på lägre nivåer. Imtechs storlek kan även bidra till 
problem då företaget misslyckas med att hålla en röd tråd för information genom företaget. 
Det kan förekomma att information försvinner på sin väg i företaget eftersom den har en lång 
väg att vandra.  Ett ytterligare problem för företaget kan vara att miljöledningssystemet får så 
liten plats i organisationen samtidigt som det är inbakat i verksamhetssystemet. De 
filialchefer vi intervjuat har inte varit särskilt inlästa på miljöledningssystemet.  
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6. Slutsats 
I slutsatsen diskuteras resultatet av analysen och svaret på forskningsfrågan. Kapitlet  

innefattar även uppsatsens bidrag samt förslag på vidare forskning. 

Svårigheten med att implementera miljömål hos Imtech VS-teknik grundar sig mycket i hur 
strategier kommuniceras i organisationen. Studien pekar även på att företaget Imtech VS-
teknik, ett företag som inte påverkas av miljöpåfrestningar märkvärt, tenderar att ha ett lågt 
engagemang. Ett lågt engagemang kan även vara ett resultat av en den konsensus som råder 
hos mellanchefer och företagsledningen. Då kommunikationen är bristfällig blir strategier 
otydliga vilket försvårar implementeringen. I Imtechs fall ser vi en brist i affärsplanen där 
miljömålen är inbakade med företagets övriga mål. Vi anser att med en egen del i 
affärsplanen kommer målen bli tydligare vilket underlättar implementeringsprocessen. Ett 
självständigt miljöledningssystem skulle även det kunna vara en lösning för att genomföra en 
lyckad implementering. Ett incitament till att implementera miljöarbete i företaget är krav 
från marknaden. I Imtechs fall är de i många fall tvungna att vara ISO-certifierade för att få 
lämna anbud till kunder.  

6.1 Uppsatsens bidrag 
Uppsatsen bidrar till att ge en överblick över de komplikationer och orsaker som kan 
identifieras vid implementering av miljömål. Studien har beskrivit vilka orsaker som kan 
ligga till grund för en misslyckad implementering, exempel på sådana orsaker är graden av 
engagemang och konsensus hos mellanchefer och företagsledning. Studien tar även upp hur 
företag ska gå till väga för att få ett positivare resultat av implementeringen, detta genom att 
tänka på att presentera miljömålen tydligt, helst i en egen del i affärsplanen. 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Under utvecklandet av studien har vi insett att antalet tidigare studier inom samma ämne är 
begränsat. Då implementering av miljömål har visat sig, för vårt företag, vara ganska 
komplext anser vi att det finns möjlighet för många företag att effektivisera processen. För att 
kunna utföra effektiviseringen på bästa sätt krävs kunskap om ämnet. Vi tror att företag i 
liknande situation som Imtech kan dra nytta av att läsa studier om själva 
implementeringsprocessen för miljömål eller andra strategiska förändringar. Därför anser vi 
att vidare forskning bör bedrivas i anslutning till ämnet implementering.  

För att lyckas med en sådan studie tror vi att det krävs att det undersöks flera olika företag för 
att kunna jämföra svar från intervjuer och därigenom få en inblick i insikten och 
engagemanget bland personalen för att kunna jämföra detta med företagens olika mål och 
strategier. Vi anser att genom detta tillvägagångssätt kan en tydligare bild fås av vad det 
faktiskt är som påverkar engagemanget och förståelsen bland olika personer på olika företag 
och positioner. I detta fall gällande implementering av miljömål.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Processkarta Imtech VS-teknik 

 

8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor, Magnus Botsjö och Magnus 
Gildevall 

• Kan du beskriva verksamheten kortfattat, Imtech Vs-teknik?  
• Vad har du för roll i verksamheten och vad har du för arbetsuppgifter till vardags? 
• Hur är företagets verksamhetsstyrning uppbyggd? 
• Hur anser du att verksamhetsstyrningen fungerar? 
• Vilka bedömer du är de viktigaste faktorerna i Imtechs verksamhetsstyrning?  
• Hur arbetar du rent praktiskt med verksamhetsstyrning?  
• Vilka styrmodeller använder ni er av? Varför? 
• Hur använder ni er av de miljömål som Imtech har? 
• Hur påverkas dina arbetsuppgifter av miljöarbete? 
• Hur har verksamhetsstyrningen påverkats av implementeringen av miljömål?  
• Implementering av miljömål, hur har det påverkat företagets styrmodeller? Har det 

tillkommit någon eller några? 
• Företagets ”övriga mål”, hur uppfattar du att de har påverkats av ökat ”miljötänk”? 
• Har det krävts förändringar i organisationen då arbetet med miljö blivit en del i 

företaget? (ansvarsfördelning etc.).  
• Hur påverkas företagets strategier av miljömålen? Behöver ni ofta ta hänsyn till 

miljömålen? 
• Finns miljömålen alltid med i ert arbete? denna?  
• Hur har den operativa styrningen påverkats av miljömålen?  
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• Har kommunikationen från ledningen blivit viktigare för att de anställda skall veta 
vad som krävs? Varför? 

• Finns det någon på arbetsplatser som kontrollerar att miljömålen följs? 
• Vad är viktigast för att nå miljömålen?  
• Hur följs miljömålen upp? Vad används resultatet till? 
• Vem/Vilka är det som konstruerar sätter upp miljömålen?  
• Vilka delar i ert arbete är det som berörs av miljömålen? 
• Vad innebär ISO 14001 för Imtech både kortsiktigt och långsiktigt? 
• Har ni ett miljöledningssystem för att nå upp till ISO 14001 kraven?  
• När infördes miljöledningssystemet och hur är det utformat?  
• Känner du till någon huvudprincip inom miljöledningssystemet? 
• Vilka faktiska fördelar ser du med att miljömål har implementerats i företaget? 
• Vilka nackdelar ser du med att miljömål har implementerats i företaget? 
• På vilket sätt skapar Imtechs arbete med miljö ett värde för era kunder?  
• Är det ni själva som lägger budget för filialen? 
• Anpassas budgeten/ behöver budgeten anpassas med hänsyn till miljöarbetet?  
• Är miljöarbetet en del av budgeten?  
• Har du något att tillägga?  
• Kan ni dela med er av något underlag som kan vara relevant för oss? T.ex. miljöplan 

eller miljömål 
• Om vi har några ytterligare frågor, är det okej om vi kontaktar dig? Hur? 

8.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor, Ida Nylander 

• Kan du beskriva verksamheten kortfattat, Imtech Vs-teknik?  
• Vad har du för roll i verksamheten och vad har du för arbetsuppgifter till vardags? 
• Hur är företagets verksamhetsstyrning uppbyggd? 
• Hur anser du att verksamhetsstyrningen fungerar? 
• Vilka bedömer du är de viktigaste faktorerna i Imtechs verksamhetsstyrning?  
• Hur arbetar du rent praktiskt med verksamhetsstyrning?  
• Vilka styrmodeller använder ni er av? Varför? 
• Hur använder ni er av de miljömål som Imtech har? 
• Hur påverkas dina arbetsuppgifter av miljöarbete? 
• Hur har verksamhetsstyrningen påverkats av implementeringen av miljömål?  
• Implementering av miljömål, hur har det påverkat företagets styrmodeller? Har det 

tillkommit någon eller några? 
• Företagets ”övriga mål”, hur uppfattar du att de har påverkats av ökat ”miljötänk”? 
• Har det krävts förändringar i organisationen då arbetet med miljö blivit en del i 

företaget? (ansvarsfördelning etc.).  
• Hur påverkas företagets strategier av miljömålen? Behöver ni ofta ta hänsyn till 

miljömålen? 
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• Har kommunikationen från ledningen blivit viktigare för att de anställda skall veta 
vad som krävs? Varför? 

• Finns det någon på arbetsplatser som kontrollerar att miljömålen följs? 
• Vad är viktigast för att nå miljömålen?  
• Hur följs miljömålen upp? Vad används resultatet till? 
• Vem/Vilka är det som konstruerar sätter upp miljömålen?  
• Vilka delar i ert arbete är det som berörs av miljömålen? 
• Vad innebär ISO 14001 för Imtech både kortsiktigt och långsiktigt? 
• Har ni ett miljöledningssystem för att nå upp till ISO 14001 kraven?  
• När infördes miljöledningssystemet och hur är det utformat?  
• Känner du till någon huvudprincip inom miljöledningssystemet? 
• Vilka faktiska fördelar ser du med att miljömål har implementerats i företaget? 
• Vilka nackdelar ser du med att miljömål har implementerats i företaget? 
• På vilket sätt skapar Imtechs arbete med miljö ett värde för era kunder?  
• Anpassas budgeten/ behöver budgeten anpassas med hänsyn till miljöarbetet?  
• Är miljöarbetet en del av budgeten?  
• Har du något att tillägga?  
• Kan ni dela med er av något underlag som kan vara relevant för oss? T.ex. miljöplan 

eller miljömål 
• Om vi har några ytterligare frågor, är det okej om vi kontaktar dig? Hur? 

 

8.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor, Bo Arvidsson 

• Vad har du för roll i verksamheten och vad har du för arbetsuppgifter till vardags? 
• Kan du beskriva verksamheten kortfattat, Imtech Vs-teknik? 
• Hur är företagets verksamhetsstyrning uppbyggd? 
• Hur anser du att verksamhetsstyrningen fungerar? 
• Vilka bedömer du är de viktigaste faktorerna i Imtechs verksamhetsstyrning? 
• Hur arbetar du rent praktiskt med verksamhetsstyrning? 
• Vilka styrmodeller använder ni er av? Varför?! 
• Hur påverkas dina arbetsuppgifter av miljöarbete?! 
• Hur har verksamhetsstyrningen påverkats av implementeringen av miljömål?  
• Implementering av miljömål, hur har det påverkat företagets styrmodeller? Har det 

tillkommit någon eller några? 
• Företagets ”övriga mål”, hur uppfattar du att de har påverkats av ökat ”miljötänk”? 
• Har det krävts förändringar i organisationen då arbetet med miljö blivit en del i 

företaget? (ansvarsfördelning etc.). 
• Hur påverkas företagets strategier av miljömålen? Behöver ni ofta ta hänsyn till 

miljömålen?! 
• Hur har den operativa styrningen påverkats av miljömålen? 
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• Har kommunikationen från ledningen blivit viktigare för att de anställda skall veta 
vad som krävs? Varför? 

• Vad är viktigast för att nå miljömålen? 
• Hur följs miljömålen upp? Vad används resultatet till?! 
• Vem/Vilka är det som konstruerar sätter upp miljömålen?! 
• När infördes miljöledningssystemet och hur är det utformat? 
• Känner du till någon huvudprincip inom miljöledningssystemet?! 
• Vilka faktiska fördelar ser du med att miljömål har implementerats i företaget?! 
• Har du något att tillägga? 
• Om vi har några ytterligare frågor, är det okej om vi kontaktar dig? 

8.5 Bilaga 5 – Intervjufrågor, Ulf Johansson 

• Vad har du för roll i verksamheten och vad har du för arbetsuppgifter till vardags? 
• Hur påverkas dina arbetsuppgifter av miljöarbete? 
• Vilka styrmodeller använder ni er av? Varför? 
• Hur är företagets verksamhetsstyrning uppbyggd? 
• Hur anser du att verksamhetsstyrningen fungerar? 
• Vilka bedömer du är de viktigaste faktorerna i Imtechs verksamhetsstyrning?  
• Hur arbetar du rent praktiskt med verksamhetsstyrning?  
• Finns det någon på arbetsplatser som kontrollerar att miljömålen följs? 
• Vad har du för åsikt om Imtechs miljöarbete? 
• Kommuniceras den ordentligt? 
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