
 
Mälardalen University Press Dissertations 

No. 66 
 
 
 
 
 

ATT STYRA HÅLLBAR UTVECKLING 

OM MILJÖLEDNING OCH DESS ÖVERSÄTTNINGAR I 
STATSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Karina Tilling 

2008 

 
 
 
 
 

 
 

School of Sustainable Development of Society and Technology 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Karina Tilling, 2008 
ISSN 1651-4238  
ISBN 978-91-86135-07-2 
Printed by Arkitektkopia, Västerås, Sweden 
 



 
Mälardalen University Press Dissertations  

No. 66 
 
 
 
 

ATT STYRA HÅLLBAR UTVECKLING 
 

OM MILJÖLEDNING OCH DESS ÖVERSÄTTNINGAR I STATSFÖRVALTNINGEN 

 
 

Karina Tilling 
 
 
 
 

Akademisk avhandling  
 

som för avläggande av Ekonomie doktorsexamen i Industriell ekonomi och 
organisation vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling kommer att 

offentligen försvaras fredagen den 21 november 2008, 13.00 i sal Delta, R-huset, 
Mälardalens högskola, Västerås. 

 
Fakultetsopponent: Professor Bengt Jacobsson, Institutionen för ekonomi och 

företagande, Södertörns högskola, Sverige. 

 

 

 

 

 
 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  



Abstract 
 
The implementation of environmental management systems is a way for the Swedish 
government to manage the work for sustainable development via central government 
agencies. Environmental management systems (EMS) were originally developed as a tool for 
continual improvement of environmental performance in industrial companies, following the 
circle of “Plan, Do, Check, Act”. The aim of using EMS was to facilitate integration of 
environmental considerations in all agency activities, both internal and external.   
 
The purpose of the thesis is to study translation processes of environmental issues related to 
the EMS project in central government agencies. In order to study the construction of 
environmental issues in EMS work in agencies, and the consequences of these constructions 
in relation to ecological sustainable development, four studies have been conducted; first, a 
study of documents related to the EMS project; second, a study of the Swedish Road 
Administration and their work with EMS; third, a study of translations in the network for 
EMS implementation; and fourth, a focus group study of management groups in five 
agencies. 
 
The analysis shows how the external references have been a central part of the translation 
processes taking place in the EMS project. This is explained as a result of the use of the 
international EMS standard, ISO 14001, which has become a frequent reference in the project. 
The influence of ISO 14001 is explained in the thesis as a consequence of the perceived lack 
of interest at management and government levels in the implementation of EMS projects in 
agencies. Related to the common adoption are also the external, certified environmental 
auditors and consultants auditing the results of the EMS implementation and thereby 
influencing the translation processes taking place in the project. As a result the activities for 
sustainable development by state agencies have become an issue for the audit and judgement 
by private actors.  
 
Another consequence is the focus of the measurable and non-conflict environmental aspects 
matching the EMS rationale. Contested environmental issues however do not match the 
model and may therefore attain less attention of environmental management. Under the 
influence of the EMS rationale the translation of ecological sustainable development becomes 
restricted to environmental issues constructed as EMS issues. Related to this is the learning 
that remains restricted to the EMS rationale. A vital implication is the need for dialogue on 
the role of state administration for sustainable development beyond EMS activities. 
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möjliga. Ett särskilt tack till Bengt, Tomas, Jenny, Janina, Mona i nätverket liksom 
Lars och alla andra vid Vägverket för att ni tagit er tid och varit så hjälpsamma. 
Tack Magnus Boström och Joakim Johansson för er noggranna och konstruktiva 

granskning av mitt manus vid slutseminariet. Det var till stor hjälp i det avslutande 
arbetet. Tack Lasse Orrskog för att du bidrog med viktiga kommentarer som 
opponent vid mitt mellanlägesseminarium och kloka insikter om den där hållbara ut-
vecklingen.  
Tack Birgitta, Peter D, Malin och Peter S, som varit mina guider på resan. Tack 

vare dig Peter S fick jag chansen att börja forska, jag uppskattar både den frihet jag 
fick att söka min egen väg och de många läsningar du gjort. Tack Malin för att du 
varit så noggrann och engagerad i din läsning, inte minst i slutspurten. Tack Peter D 
som förutom de många värdefulla råden i avhandlingsarbetet också framhållit vikten 
av att värna livet utanför arbetet. Tack Birgitta, som delat hela resan och som den 
kunnige handledare du är varit nyfiken, klok och krass i en perfekt kombination och 
dessutom alltid uttryckt en stor tilltro till min förmåga. Jag är tacksam! 
Tack Iréne, Annika, Ewa, Liza, Inger B, Inger D, Anna, Helen, Lotta, Anders J, 

Klas och andra som bistått med all möjlig och viktig service genom åren. Från start 
fick jag också möjligheten att diskutera forskning, undervisning och andra väsentlig-
heter, som avhandlats i korridorer och vid seminarier med Lina, Anders W, Peter E, 
Maria M, Ulf, Lennart H, Lennart Y, Claes J, Cecilia E, Andreas, Per, Ulla, Toni, 
Markus, Eva F, Kjell-Åke, Jutta, Bozena, Ingrid, Elvy m.fl. Tack allesammans, det har 
varit en viktig del i arbetet. Tack särskilt Magnus L för kloka och uppmuntrande 
kommentarer i samband med mitt slutseminarium liksom på tidigare alster. Tack 
Erika på biblioteket som letat och funnit litteratur. Tack också Peter D för att du tog 
dig tid i en stressig utbildningssituation och realiserade idén om flygbilder. 
Tack till mina nya kollegor vid EER: Karin A, Clas T, Alice, Kicki, Thomas, 

Annelie, Pioter, Sara, Kristina, Ann-Sofi och alla ni andra som redan har fått mig att 
känna mig välkommen. Tack Ingegerd för att du uppmuntrar och satsar på jämlika 
forskningsvillkor. 
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Sammanfattning 
 
Som ett verktyg i statsförvaltningens arbete för en ekologiskt hållbar utveckling har de flesta 
statliga myndigheter fått regeringens uppdrag att införa ett miljöledningssystem i sin 
verksamhet. Miljöledningssystem har ursprungligen utvecklats för industriell verksamhet 
och bygger på de fyra stegen: planera, göra, kontrollera och agera i syfte att uppnå en 
ständig förbättring i miljöarbetet. Genom att använda miljöledningssystem som styrmodell 
förväntades myndigheterna integrera miljöhänsyn i all sin verksamhet, både den interna och 
den utåtriktade.  
 
Syftet med avhandlingen är att studera översättningsprocesser av miljöfrågor i myndigheter 
utifrån det statliga miljöledningsprojektet. För att studera hur miljöfrågor konstruerats i 
myndigheternas miljöledningsarbete liksom vilka konsekvenser som miljöledningsarbetet 
fått i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling har fyra studier genomförts: en 
dokumentstudie, en studie inom Vägverket, en studie av det myndighetsgemensamma 
miljöledningsnätverket och en studie i fem myndigheters ledningsgrupper.  
 
I analysen av studierna framkommer att miljöledningsuppdragen i myndigheterna översatts 
utifrån krav och innehåll i den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO 
14001. När styrningen av innehållet i miljöledningsarbetet från regering, departement och 
myndighetsledningar upplevts ha uteblivit har privata aktörer som miljörevisorer, konsulter 
och certifieringsorgan blivit viktiga referenser i översättningsprocesserna. Integreringen av 
miljöledningssystemen i myndigheternas kärnverksamhet har beskrivits som problematisk, 
vilket lett till fokusering på att öka ledningens intresse för miljöledningsarbetet genom ökad 
mätbarhet av effekter och tillämpning av externa revisioner. Miljöfrågor har som en följd 
kommit att konstrueras som miljöledningsfrågor, där mätbara miljöaspekter och de interna 
miljöaspekter som matchat modellen givits företräde framför miljöaspekter i relation till 
kärnverksamheten. Exempelvis har det nationella miljökvalitetsmålet om en begränsad 
klimatpåverkan översatts till utsläpp av koldioxid från tjänstebilar i de gemensamma 
indikatorer för uppföljning av miljöledningsarbetet som Naturvårdsverket tagit fram.  
 
I avhandlingen dras slutsatsen att översättningen av miljöledningsmodellen till 
statsförvaltningen kan leda till att miljöfrågor som präglas av konflikt och osäkerhet liksom 
de frågor där andra aktörer i samhället är genomförare faller utanför myndigheternas arbete 
för en ekologiskt hållbar utveckling. Det lärande som skett i miljöledningsarbetet i 
myndigheterna har också begränsats av miljöledningsmodellens rationalitet, där den 
bakomliggande styridén inte ifrågasatts eller omprövats över tid. En annan konsekvens har 
blivit att statsförvaltningens miljöarbete för en ekologiskt hållbar utveckling blivit föremål 
för privata aktörers granskning och bedömning. En implikation för praktiken utifrån 
resultatet är att utveckla former för regelbunden dialog om styrning av miljöarbetet i relation 
till kärnverksamheten, mellan myndighetsnivån och den politiska ledningsnivån. 
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1. Miljöledning i offentlig förvaltning – styrning för hållbar 
utveckling 
 
Att uppnå en hållbar utveckling har under de senaste tjugo åren pekats ut som en 
avgörande utmaning för att vi som lever på jorden tillsammans ska ha möjlighet att 
uppfylla våra behov. Samtidigt bör vi som lever idag ta vårt ansvar och se till att 
kommande generationer får samma möjlighet att uppfylla sina behov. Den hållbara 
utvecklingen behöver därför bestå i en samtidig ekonomisk och social utveckling 
som är ekologiskt hållbar i ett långsiktigt globalt perspektiv.1 Sedan 2002 är hållbar 
utveckling även stadgat i den svenska grundlagen som en övergripande inriktning: 
”Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö 
för nuvarande och kommande generationer.”2 

I ett historiskt perspektiv har de två orden ”hållbar” och ”utveckling” kombinerats 
sedan 1970-talet, exempelvis i samband med beräkningar av långsiktigt bärkraftiga 
fiskbestånd och beräkningar av virkesuttag ur skog över tid3. I ett svenskt perspektiv 
har samma kombinerade strävan efter social välfärd, ekonomisk utveckling och en 
ekologiskt hållbar utveckling uttryckts i termer av ett ”grönt folkhem”.4 
Parallellt med ett ökat fokus på hållbar utveckling på samhällsnivå har 

hanteringen av hållbarhetsfrågor på den organisatoriska nivån utvecklats. I samband 
med denna utveckling har miljömanagement kommit att utvecklas till ett centralt 
område för organisatorisk styrning, vilket pågått i företag sedan slutet av 1980-talet.5  

I företagsvärlden har olika modeller för miljöstyrning växt fram. Idag finns även ett 
fyrtiotal internationella standarder inom miljöområdet, exempelvis för livscykel-
analys, miljöpåverkansbedömning, och integrering av miljöaspekter i produktut-
veckling. Det finns även en välspridd internationell standard i vilken kraven på ett 
organisatoriskt miljöledningssystem6 fastställts, ISO 14001.7 
Sverige ligger i världstoppen för antal organisationer som är certifierade enligt 

denna miljöledningsstandard, med cirka 4400 utfärdade certifikat.8 Många offentliga 
organisationer, såsom kommunala verksamheter, landstingsorganisationer och stat-
liga myndigheter använder också den miljöledningsmodell som ISO 14001 liksom 
den motsvarande europeiska förordningen för miljöledning, EMAS, bygger på för att 

                                                 
1 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988. 
2 Regeringsform SFS nr: 1974:152/SFS 2002:904. 
3 Dryzek, 1997, s. 124, översättning från engelskans ”sustainable” och ”development”. 
4 Regeringens proposition 2004/05:150, s. 228. 
5 Se exempelvis Schwartz, 1997, Wolff, 1998, Bergström & Dobers, 2000.  
6 När begreppet miljöledningssystem används i avhandlingen avses den modell för miljöledning som 

följer PDCA-cykeln och som presenteras i figur 1.1. 
7 International Organization for Standardization, 2004. 
8 International Organization for Standardization, 2008, Internet. Hänsyn hade vid ranking tagits till 

befolkningsmängd, dvs. antal ISO 14001-certifierade organisationer per capita. 
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organisera och styra sitt miljöarbete. Exempelvis uppgav nästan hälften av landets 
kommuner att de använde miljöledningssystem i sin verksamhet år 2002.9  
Samtidigt som modeller och standarder för miljömanagement växt fram i sam-

hället under senare år har även behovet av att se företag och offentliga organisationer 
som aktörer i samhället ur ett ideologiskt perspektiv lyfts upp och betonats som av-
görande att beakta i miljöarbete och miljöforskning.10 De metoder för miljö-
management som utvecklats och tillämpas i många organisationer har också setts 
som viktiga att kritiskt beforska, inte minst utifrån ett organisationsteoretiskt pers-
pektiv.11 I min avhandling antar jag dessa utmaningar genom att jag studerar 
tillämpningen av en standardiserad modell för miljöledning från ett perspektiv där 
de statliga myndigheterna utgör aktörer. 
I avhandlingen står ett större miljömanagementprojekt i den svenska statsför-

valtningen i fokus: införandet av en standardiserad modell för miljöledningssystem i 
de statliga myndigheterna. Projektet12 inleddes 1996 när regeringen gav en första 
grupp myndigheter i uppdrag att börja införa ett miljöledningssystem i syfte att 
integrera miljöhänsyn i sin verksamhet13. Detta skeende beskriver jag i kapitel fyra. 
Idag omfattar miljöledningsuppdragen cirka 220 myndigheter liksom regerings-
kansliet och utgör en central strategi för att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling 
inom statsförvaltningens egen verksamhet.14 Genom att tillämpa miljölednings-
system i den egna verksamheten förväntas myndigheterna och regeringskansliet 
arbeta systematiskt för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen, som tillsammans 
utgör målbilden för en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige.15 
Den miljöledningsmodell som tillämpas i myndigheterna följer samma upp-

byggnad som den internationellt mest spridda standarden för miljöledning, ISO 
14001. Standarden, liksom miljöledningsuppdraget till myndigheterna, bygger på en 
modell, som efter sina engelska initialer kallas PDCA-cykeln, och består av de fyra 
sekventiella stegen Planera (eng. Plan), Genomföra (Do), Följa upp (Check) och 
Förbättra (Act). Syftet med modellen är att öka prestandan i miljöledningssystemet.16 

                                                 
9 Emilsson & Hjelm, 2002a, s. 110. 
10 Söderbaum, 2000. 
11 Welford, 1997, Wolff, 1998. 
12 Jag använder benämningen ”projekt” här liksom på andra ställen i avhandlingen där miljölednings-

arbetet som företeelse i myndigheterna avses. Begreppet projekt har även använts i det empiriska 

material jag tagit del av, som samlande beteckning för myndigheternas miljöledningsarbete på en 

gemensam och övergripande nivå. 
13 Regeringsbeslut, 1996-12-19. 
14 Naturvårdsverket, 2007a, Internet. 
15 Regeringens proposition, 2000/01:130. 
16 International Organization for Standardization, 2004. 
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Figur 1.1 ISO 14001-standardens modell för miljöledningssystem. Standarden bygger på en modell 
för miljöledningssystem som utgörs av de fyra sekventiella stegen: Planera (i modellen motsvaras detta 
steg av ”Miljöpolicy” och ”Planering”), Genomföra (”Införande och tillämpning”), Följa upp 
(”Uppföljning”) och Förbättra (”Ledningens genomgång”).  
Källa: SIS, 2004, s. 5. 
 
De fyra på varandra följande sekvenserna i miljöledningssystemet, som motsvarar 
fem rutor i modellen ovan, inleds med att organisationen fastställer vilka mål och 
processer som krävs för att nå de resultat som krävs enligt den egna beslutade miljö-
policyn. Sekvens två utgörs av genomförandet och innebär att de processer som 
identifierats i föregående steg införs. I den tredje sekvensen, uppföljningen, över-
vakas, mäts och rapporteras de införda processerna, utifrån den egna miljöpolicyn 
liksom de övergripande och detaljerade miljömålen, lagstiftning och andra krav. 
Slutligen ska åtgärder vidtas för att uppnå syftet med de fyra sekvenserna, att uppnå 
en ständig förbättring av prestandan i miljöledningssystemet, varefter stegen upp-
repas igen. Miljöledningsmodellen kan tillämpas i alla organisationer, oavsett verk-
samhet, för att uppnå ett systematiskt miljöarbete, vilket i sin tur antas leda till att de 
negativa miljöeffekterna av verksamheten minskar.17  
Sammanfattningsvis syftar det miljöledningsprojekt i den svenska statsför-

valtningen som studeras i avhandlingen till att införa ett systematiskt miljöarbete i 
myndigheterna. Baserat på den sekventiella logik som miljöledningsmodellen 
erbjuder ska miljöhänsyn integreras i myndigheternas verksamhet vilket antas leda 

                                                 
17 International Organization for Standardization, 2004. 
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till minskad miljöpåverkan i enlighet med de svenska miljöpolitiska målen. På så vis 
förväntas miljöledningsarbetet bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Det är 
således en relativt stor tilltro som satts till denna miljöledningsmodell som verktyg 
för att bidra till genomförandet av de miljöpolitiska målen i myndigheternas verk-
samhet. Mot bakgrund av dessa antaganden om miljöledningsmodellens potential 
kan samtidigt ett forskningsbehov ses i hur modellen fungerar i myndighets-
praktiken.  
Innan jag går vidare och diskuterar vad som framkommit i tidigare miljölednings-

forskning och som därmed ger implikationer för utformningen av min studie vill jag 
uppehålla mig ett slag vid min egen förförståelse och mitt forskningsintresse efter-
som de har påverkat hur jag närmat mig mitt avhandlingsämne.  
 

1.1 En undran växer fram – med utblick från en kommunal miljö-
samordnares horisont 
Redan i mitt tidigare arbete under några år som kommunal miljösamordnare i en 
större kommun kom jag att fundera på hur målen om en ekologiskt hållbar utveck-
ling18 i samhället kunde beaktas i den offentliga förvaltningen. I mitt vardagliga 
arbete satt jag med i olika grupperingar där miljörelaterade frågor hanterades. Det 
var exempelvis arbetsgrupper för att utarbeta en ny trafikplan liksom strategiskt 
arbete för att ta fram ett nytt miljöprogram. Mina arbetsuppgifter bestod även i att 
jag svarade på remisser i olika planärenden och jag deltog periodvis i arbetet med att 
utveckla miljöledningsarbetet i organisationen liksom i vitt skilda uppdrag såsom 
beredning av de årliga kommunala miljöprisen, miljöredovisning och samordning av 
olika arrangemang med miljöfokus. Ett genomgående tema som jag upplevde i den 
samverkan som ägde rum mellan olika intressen i den kommunala verksamheten var 
att miljöfrågorna ofta upplevdes som problem eller hinder för utvecklingen. Jag kom 
ganska snart att förstå att det fanns inbyggda konflikter i det strategiska miljöarbetet 
eftersom det alltid på något vis relaterade till olika sakområden i den kommunala 
verksamheten som styrdes av andra drivkrafter än att uppnå en ekologiskt hållbar 
utveckling.  
I de enskilda planärenden som jag stundtals arbetade med att bemöta från ett 

miljöperspektiv kunde överväganden utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv ut-
manas av om upphävande av strandskydd var motiverat för att exploatera orörd 
mark, om ett dagis skulle placeras utefter en hårt trafikerad väg eller hur en ytter-
ligare utbyggnad av externa köpcentra skulle bedömas. Dessa tre exempel illustrerar 
hur visionen om en ekologiskt hållbar utveckling utmanades av andra intressen som 
möjligheter till förbättrad livskvalitet och värdeökning för privatpersoner genom 

                                                 
18 Ekologiskt hållbar utveckling är ett politiskt begrepp, dvs. det används i politiska dokument, som 

regeringsbeslut och måldokument, medan miljö är det mer allmänt vedertagna och använda 

begreppet. Jag använder båda begreppen utan att åsyfta någon skillnad, om inget annat anges. 
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exploatering av strandområdet, behov av lättillgänglig barnomsorg och ett nytt 
företag (dagiset) liksom möjligheten till nya arbetstillfällen och därmed skatteintäkter 
genom nya affärsverksamheter. Annorlunda uttryckt stod exploatering mot strand-
skydd, barnomsorg och företagande mot buller och avgaser och slutligen arbetstill-
fällen mot växthuseffekt.19 Utifrån erfarenheter som dessa såg jag att den kommunala 
organisationen utgjorde en kontext där den politiska visionen om en ekologiskt håll-
bar utveckling, som även fastslagits i den kommunala miljöpolicyn, kom att konkur-
rera med andra politiska visioner.20  
Hur hanterades då visionen om en ekologiskt hållbar utveckling i kommunen?  

Vid det kommunala ledningskontoret ansvarade olika enheter för olika sakfrågor, 
där ansvaret för miljö- och folkhälsofrågor låg på en enhet, parallellt med enheter för 
infrastruktur, ekonomi, näringsliv och personal, för att nämna några. Denna organi-
sering utifrån sakfrågor innebar att det i arbetsgrupper för exempelvis en ny kollek-
tivtrafikplan satt medarbetare från enheten för infrastruktur respektive miljö- och 
folkhälsa, från ledningskontoret, liksom representanter från andra kommunala för-
valtningar liksom externa intressenter för lokaltrafik och andra intressent-
organisationer. Beredningsprocesser och arbetsgrupper av detta slag utgjorde arenor 
där visioner och även målkonflikter hanterades i praktiken, på tjänstemannanivå. 
Här blev de politiska intentioner som fanns uttryckta i visioner och planer av olika 
slag också föremål för översättningar till konkreta förslag i beslutsunderlag.  
Samtidigt som jag och mina miljökollegor deltog i olika sammanhang där vi hade 

som uppgift att föra fram och bevaka miljöaspekter fanns också en övergripande 
miljöpolicy för den kommunala organisationen enligt den internationella miljö-
ledningsstandarden ISO 14001. Personligen kom jag att arbeta en liten del med 
strukturen för detta miljöledningsarbete som inbegrep hela den kommunala 
organisationen. Flera av de olika kommunala förvaltningarna befann sig vid denna 
tid i ett skede där tolkningen av ISO 14001-standarden stod i fokus och gemensamma 
utbildningsinsatser initierades, både en allmän miljöutbildning för all personal och 
mer specifika miljöledningsutbildningar för miljösamordnare i internrevision och 
dokumentstyrning. Flera av de utsedda miljösamordnarna vid de olika 
förvaltningarna uttryckte vid gemensamma möten en frustration över hur 
standardens krav skulle tolkas och anpassas till den egna verksamheten. För detta 
ändamål anordnades särskilda utbildningar som genomfördes av externa konsulter 
med erfarenhet av miljöledningsarbete och certifiering i enlighet med ISO 14001. 
Särskilt viktigt för miljösamordnarna förstod jag att uppfyllelsen av standardens s.k. 
skall-krav21 var, dvs. de krav som måste uppfyllas för certifiering enligt standarden 

                                                 
19 I ovanstående exempel blev resultatet 1-0 i samtliga fall, sett utifrån detta (förenklade) perspektiv 

där ett miljöintresse ställdes mot ett annat intresse och där exploateringsintresset vann.   
20 För en diskussion om konflikter mellan miljöfrågor och ekonomiska frågor på kommunal nivå, se 

exempelvis Asplund, 2005.  
21 Exempel på tvingande krav är vad som måste dokumenteras i miljöledningsarbetet liksom rutiner 

för hur man ser till att man följer lagstiftning (International Organization for Standardization, 2004) 
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och som kontrolleras vid revisionstillfällen. Jag reagerade på denna fokusering vid 
standardens krav som miljösamordnarna gav uttryck för och att miljöledningsarbetet 
i spåren av alla dessa krav som skulle uppfyllas i praktiken tycktes bli rätt 
byråkratiskt i bemärkelsen regelstyrt.  
Samtidigt var det en kort period jag kom att arbeta direkt med miljölednings-

projektet och andra arbetsuppgifter tog vid. En av dessa kom att bli att arbeta fram 
ett förslag till nytt övergripande miljöprogram för kommunen. Programmet byggdes 
till sin struktur upp så att en övergripande vision om ekologiskt hållbar utveckling i 
kommunen bröts ned i en hierarkisk mål- och handlingsstruktur, utifrån de natio-
nella miljömålen. Denna struktur vann gillande hos både tjänstemän och politiker för 
att den upplevdes vara tydlig och konkret, något som inte alltid ansågs gälla för 
miljöaspekter. Betonas bör att det var själva programstrukturen i sig snarare än de 
centrala miljöfrågor som programmet också innehöll som hamnade i fokus och 
gillades. I efterhand kan jag se att jag ägnade en hel del tid åt att illustrera hur miljö-
programmet hängde ihop med miljöledningssystemet och övriga miljöaktiviteter i 
kommunen. Miljöprogrammet blev som helhet ett slags heltäckande hierarkiskt 
system för hur miljöfrågor skulle hanteras och som jag själv såg som relevant för att 
få med miljöfrågorna i den övriga kommunala verksamhetsutvecklingen.  
Med min egen bakgrund, som en av de första i Sverige att utexamineras som 

ekologisk ekonom i slutet av 1990-talet, var miljö- och utvecklingsfrågor något själv-
klart och centralt för samhällsutvecklingen när jag kom att arbeta i kommunen. Det 
var nog också därför det i mina ögon utgjorde ett gott tecken att miljö- och utveck-
lingsfrågor som sådana uppmärksammades genom miljöledningsarbetet och miljö-
programmet. Skolad som jag var i att miljöfrågor utmanade traditionellt ekonomiskt 
tillväxttänkande såg jag det som ett friskhetstecken att miljöfrågor uppmärk-
sammades i den kommunala verksamhetsstyrningen. Även från min enhets perspek-
tiv var det välkommet att miljöfrågorna kläddes i en dräkt som passade den övriga 
verksamhetsstyrningen, där vi tidigare upplevt svårigheter att uppmärksamma 
miljöperspektivet.  
Å andra sidan kom de diskussioner om miljöprogram och miljöledning som jag 

deltog i att handla om ledningssystemstruktur och uppfyllelse av krav enligt ISO-
standarden snarare än om målkonflikter och miljöfrågor per se i den kommunala 
kontexten. Fast detta kanske var en inledande och övergående fas, som senare skulle 
övergå i att miljöfrågorna blev en naturlig del av verksamheten? 
I denna kontext, utifrån den kommunala miljösamordnarhorisonten, uppstod för 

mig möjligheten att bedriva fördjupade studier inom ramen för en doktorandtjänst i 
forskningsprojektet ”Aktörer, strategier, institutioner - samarbete för en hållbar ut-
veckling” vid Mälardalens högskola.22 Jag gavs då möjligheten att till stor del själv 

                                                 
22 Projektet har finansierats genom bidrag från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande (Formas) och syftade till att studera aktörers och strategiers roll för en hållbar 

utveckling ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Forskningsprojektet initierades och har letts av 

professor Peter Söderbaum vid Mälardalens högskola. 
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utforma mitt avhandlingsämne och här, med erfarenheterna från min kommunala 
tjänst på lite avstånd, växte en undran fram kring de erfarenheter jag gjort. På ett 
övergripande plan handlade den om hur offentliga organisationer kunde arbeta med 
miljöfrågor i sin verksamhetsstyrning. Mer precist kom denna undran att utvecklas 
till att fokusera de styrmodeller som används för att integrera miljöfrågor i övrig 
verksamhetsstyrning. Vilken roll spelade dessa styrmodeller?   
I dessa funderingar blev jag varse att ett större miljöledningsprojekt hade inletts i 

de statliga myndigheterna sju år tidigare. Min nyfikenhet väcktes särskilt kring hur 
statliga myndigheter, med uppgift att genomföra den svenska miljöpolitiken för en 
hållbar utveckling, kommit att använda miljöledningssystem som modell i detta 
arbete. Här någonstans i gränslandet mellan miljöfrågornas politiska natur, med de 
ständigt närvarande intressekonflikter som jag upplevt i kommunen, och det 
uppenbara behovet av att kunna hantera miljöfrågor i en organisatorisk kontext 
växte min egen undran fram. Denna undran kan formuleras i en övergripande 
frågeställning: Vad händer med miljöfrågor på den statliga myndighetsnivån när de 
hanteras inom ramen för en förutbestämd styrmodell som miljöledningsmodellen?  
För att gå vidare och utveckla min forskningsinriktning i avhandlingen utifrån 

denna inledande frågeställning krävs här en överblick av vad som framkommit i 
tidigare miljöledningsforskning. På så vis kan jag utveckla mitt syfte med avhand-
lingen liksom formulera mina forskningsfrågor i relation till det statliga miljö-
ledningsarbetet, där myndigheterna ska tillämpa miljöledningsmodellen för att 
integrera miljöfrågor i sin verksamhet.  
 

1.2 Tidigare forskning om miljöledningsarbete23 i organisationer 
Vad har framkommit i tidigare forskning om miljöledningsarbete i organisationer?  
Här väljer jag inledningsvis att ge en översiktlig bild av de forskningsresultat som rör 
miljöledningsarbete i organisationer i allmänhet. Därefter inriktar jag mig mer speci-
fikt på erfarenheter av forskning om miljöledningsarbete i offentliga organisationer, 
såsom myndigheter. 
 

1.2.1 Ett dominerande tekniskt perspektiv i miljöledningsforskningen 

Att kunskapsintressen och den underliggande teoribasen inte diskuteras och 
problematiseras i någon större utsträckning i relation till miljömanagementforsk-
ningen har identifierats som ett problem.24 Det har hävdats att ett tekniskt perspektiv 
fått företräde, där miljömanagement likställts med införande av miljöledningssystem 
i företag. Forskningen har utifrån detta tekniska perspektiv kommit att inriktas på att 

                                                 
23 Med begreppet miljöledningsarbete avser jag tillämpningen av ett standardiserat miljölednings-

system såsom ISO 14001. 
24 Dobers et al., 2001. 
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konstruera ledningssystem och indikatorsystem samtidigt som organisations-
teoretiska föreställningar kommit att hamna utanför forskningsfokus:   
”För managementforskningen har det tekniska synsättet medfört ett fokus på 
utveckling av ledningssystem och andra lösningar. Konstruktioner av led-
ningssystem, miljöledningssystem (EMAS, ISO), indikatorsystem och andra 
stödfunktioner för företag har dominerat de senaste årens s.k. ”forskning” 
och bl.a. medfört att man likställt ”miljömanagement” med miljöledningssys-
temens implementering i företag. Därvid har de organisationsteoretiska före-
ställningarna ytterst sällan funnit beaktning.”25  

Ovanstående citat är hämtat från 1998 när ISO 14001 fortfarande var en relativt ny 
standard och ett antal år har passerat sedan dess. Är analysen om den tekniska 
dominansen i miljömanagmentforskningen giltig än idag, eller har forskningen 
kommit att utvecklats i en annan riktning därefter? En översikt över forsknings-
området ger att en stor del av den forskning som bedrivits under senare år kring 
miljöledningsarbete i organisationer varit inriktad på frågeställningar såsom vilka 
faktorer som påverkar att miljöledningssystem införs26, hur arbetet med miljöled-
ningssystemet påverkar organisationers miljöprestanda27, vilka faktorer som på-
verkar en lyckad implementering28 liksom hur miljöledningsarbete kan effektivi-
seras29. Det har också hävdats att den övervägande delen miljöledningspublikationer 
återfinns i praktiktidskrifter30. Det senare har måhända bidragit till att en praktiknära 
och normativ inriktning dominerat bland miljöledningspublikationerna och där det 
tekniska synsätt som iakttogs i citatet ovan levt vidare. Denna utveckling av 
miljöledningsforskningen stöds även av en nyligen publicerad forskningsöversikt 
där olika faser i miljöledningsforskningen har identifierats. Från en inledande 
fokusering på utvecklingen av standarden ISO 14001 följde fokus på tolkning av 
standardens krav och därefter på erfarenheter av implementering i beskrivningar av 
praktikfall och uppnådd prestanda.31 Det har samtidigt uppmärksammats att den 
dominerande inriktningen i miljöledningsforskningen utgör ett problem eftersom 
alternativa utgångspunkter, såsom att miljöledningssystemet är föremål för ständig 
tolkning och översättning i organisationen, inte belyses.32 Som rubriken till avsnittet 
antyder kan den hittills dominerande miljöledningsforskningen sägas karaktäriseras 

                                                 
25 Wolff, 1998, s. 219.  
26 se t.ex. Anton et. al., 2004, Curcovic et. al,. 2005, Darnall 2006. 
27 se t. ex. Procopé och Axelsson, 2003, Ammenberg, 2003, Gibson, 2005. 
28 se t.ex. Sammalisto och Arvidsson, 2005. 
29 se t.ex. Lundberg, 2005, Faith-Ell, 2005. 
30 Link och Naveh, 2006. Uppgiften baseras på sökning i databasen ABI Inform Index där författarna 
funnit totalt drygt 1300 publikationer om ISO 14001 från och med år 1994.  
31 Ibid.  
32 Reverdy, 2006. 
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av det tekniska kunskapsintresse som setts i miljömanagementforskningen i stort, 
där kartläggning och kontroll utgör fokus.33  
Efter denna övergripande bild av miljöledningsforskningens karaktär går jag 

vidare genom att diskutera vad som framkommit i tidigare forskning om miljö-
ledningsarbete. Jag uppehåller mig först vid vilka effekter av miljöledningsarbete 
som framkommit.  
     

1.2.2 Forskning om effekter av miljöledningsarbete 

Idag har miljöledningssystem kommit att bli en dominerande modell för hur 
miljöarbete ska bedrivas i organisationer. Däremot är det svårt att utifrån den 
befintliga forskningen säga vilka effekter på miljöprestandan som faktiskt uppnås till 
följd av att implementera ett miljöledningssystem34. De krav på ständiga för-
bättringar som ställs enligt ISO 14001 avser förbättringar i själva miljölednings-
systemet, inte miljöprestandan per se. Standarden definierar således inte vad som 
ska förbättras eller vilken ambitionsnivå som ska gälla för organisationens miljö-
påverkan, det är upp till organisationen att bestämma själv. Även om förbättringar i 
miljöprestandan är svåra att kvantifiera antas förbättringar i miljöledningssystemet 
leda till positiva miljöeffekter, dvs. miljöledningssystem antas leda i rätt riktning vad 
gäller minskad miljöpåverkan.35 En metastudie av de omfattande forskningsstudier 
som gjorts för att utvärdera effektiviteten i miljöledningsarbete i organisationer 
världen över visar däremot att det är svårt att dra några generella slutsatser om 
relationen mellan miljöledningsarbete och uppnådda miljöeffekter.36   
Viss forskning ställer sig också uttalat kritisk till de förväntade resultaten av det 

miljöledningsarbete som bedrivs. Det har exempelvis konstaterats att ingen forsk-
ningsstudie avseende ISO 14001-implementering i svenska företag visat att alla de 
fördelar som brukar framhållas med miljöledningsarbete har uppnåtts. Endast ett 
fåtal företag kan visa på miljöförbättringar som ett resultat av sitt miljölednings-
arbete.37 Att det kan finnas avgörande skillnader mellan intentioner och antaganden 
bakom verktyg som miljöledningssystem kontra det verkliga utfallet i form av miljö-
anpassning av verksamheten visar även en svensk studie i byggindustrin.38 Att en 
organisation infört och certifierat ett miljöledningssystem som ISO 14001 utgör 
således ingen garanti för att några miljöförbättringar i praktiken uppnåtts. En 
certifiering säger enbart att organisationen infört ett miljöledningssystem och 
därmed uppfyller de krav på innehåll som standarden kräver, målen sätter företaget 

                                                 
33 Det tekniska kunskapsintresset i miljömanagementforskningen beskrivs i Dobers et. al., 2001, där 

författarna tar sin utgångspunkt i Habermas (1968) kategorisering av kunskapsintressen. 
34 Schylander, 2004, Link och Naveh, 2006. 
35 Naturvårdsverket, 2000b. 
36 Schylander och Zobel, 2003. 
37 Poksinska et. al, 2003. 
38 Gluch, 2005. 
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däremot självt och kan därmed välja sin egen nivå.39 En granskning av hur ISO 
14001-standardens krav tillämpades i praktiken vid revisioner visade att den 
ständiga förbättring som ska uppnås ofta mättes utifrån ett fåtal nyckeltal som 
företagen själva satt upp. Det fanns även ett stort utrymme för miljörevisorerna att 
själva bestämma omfattning, innehåll och nivå i de revisioner som genomfördes för 
certifiering.40 
Mot denna bakgrund framträder en bild där den standardiserade miljölednings-

modellen (PDCA-cykeln) blivit populär samtidigt som förbättringar av miljö-
prestanda till följd av miljöledningsarbete tycks svåra att definiera och kontrollera. 
En definition av vad ett miljöledningssystem är och kan göra lyder:  
”Ett ledningssystem för miljö är ett verksamhetssystem för företag och 
organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.”41 

Om man ser till syftet med miljöledningssystem som även beskrivits i termer av att 
”vara en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet”42 kan resultaten i form av 
osäkra miljöeffekter synas otillfredsställande. Samtidigt kan fler drivkrafter än att 
uppnå förbättrad miljöprestanda ses hos de organisationer som väljer att införa ett 
miljöledningssystem. Om dessa drivkrafter handlar nästa avsnitt. 
 

1.2.3 Forskning om varför miljöledningssystem införs i organisationer 

Det finns även miljöledningsforskning som inriktats på empiriska undersökningar av 
varför företag inför och certifierar ett miljöledningssystem i sin verksamhet. Resultat 
av denna forskning har visat att en viktig drivkraft för att införa ett miljö-
ledningssystem utgörs av ett upplevt tryck från olika intressenter. Det är moderbolag 
som kräver att dotterbolag och anläggningar inför miljöledningssystem, det är 
kunder som kräver att leverantörer kan visa att de har ett systematiskt miljöarbete, 
investerare som ställer miljökrav på företagen och antaganden om förmodade 
konkurrensfördelar på marknaden. Även från konsumenter och allmänhet upplevs 
ett tryck på företagen att de bör arbeta proaktivt med miljöfrågor och därmed uppnå 
legitimitet.43 Ett ISO 14001-certifikat utgör ett slags bevis för företagen som i sin tur 
upplevs som avgörande för företagets framtida intressentrelationer och därmed 
konkurrenskraft och överlevnad44.  
Motiven för ISO 14001-certifierade företag att införa det standardiserade lednings-

systemet visade sig i en större svensk studie utgöras av skäl som att öka företagets 
marknadsandelar, tillfredsställa kundernas miljöförväntningar och att leva upp till 
krav som ställs av myndigheter och samhälle. Högst upp på listan över motiv finns 

                                                 
39 Gleckman och Krut, 1998, Poksinska et. al, 2003. 
40 Ammenberg et. al. 2001. 
41 SIS, 2007a, Internet. 
42 SIS, 2007b, Internet. 
43 Naturvårdsverket, 2000b, Anton et. al., 2004, Curcovic et. al,. 2005, Gibson, 2005, Darnall, 2006. 
44 Darnall, 2006 
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dock viljan att förbättra företagets image som 89 % av företagen i denna studie såg 
som viktigt eller mycket viktigt. Företagen tycks enligt dessa resultat vilja visa 
genom sitt ISO 14001-arbete att de tar sitt ansvar för miljön, där certifieringen i sig 
utgör ett viktigt bevis.45 En svensk avhandling om miljöledningsarbete i småföretag 
visar också att legitimitet kan ses som en avgörande drivkraft i miljöledningsarbetet, 
viktigare än att uppnå en förbättrad miljöprestanda:  
”Den viktigaste slutsatsen är att ett standardiserat MLS inte är någon garanti 
för bra miljöprestanda och än mindre för reducerad miljöpåverkan.”46 

Här framträder således en parallell bild till den förbättrade miljöprestandan som 
organisatorisk drivkraft bakom det populära införandet av en standardiserad miljö-
ledningsmodell: viljan att uppfattas som ett miljöriktigt företag. Liknande slutsatser 
har dragits i både svenska och internationella studier vilket indikerar att de svenska 
resultaten inte är unika.47   
Så här långt kan konstateras att tidigare miljöledningsforskning intresserat sig för 

frågor som miljöprestanda, framgångsfaktorer och effektiviseringsmöjligheter liksom 
orsaker till varför miljöledningssystem införs. Resultat från denna forskning visar att 
en annan drivkraft bakom införande av miljöledningssystem än de förväntade men 
osäkra förbättringarna i miljöprestanda kan ses i viljan att uppnå en ökad legitimitet.  
Vad säger då denna forskningsöversikt i relation till det statliga miljölednings-

projektet, som syftar till att integrera miljöhänsyn i den ordinarie verksamheten i 
myndigheterna? Utifrån den inledande frågeställningen, i form av vad som händer 
med de politiska miljöfrågorna när de hanteras med hjälp av en förutbestämd styr-
modell, saknas så här långt i forskningsöversikten motsvarande perspektiv. I nästa 
avsnitt lyfter jag upp problematiserande perspektiv på miljöledning för att se vilka 
implikationer de kan ge för formuleringen av mitt syfte med avhandlingen.  
 

1.2.4 Problematisering av miljöledningsmodellen i teori och praktik – om 
behovet av att studera översättningsprocesser 

I föregående avsnitt framkom att det tycks finnas en skillnad mellan beskrivningar 
av vad miljöledningssystem sägs syfta till och vad som blir utfallet i praktiken. Det 
tycks även finnas andra drivkrafter bakom införandet av miljöledningssystem i 
organisationer än att uppnå förbättrad miljöprestanda. Vart leder då miljölednings-
arbetet om det inte leder till förbättrad miljöprestanda? 
På ett mer övergripande plan har det moderna samhällets inriktning på styrbarhet 

och mätning problematiserats. Power hävdade i en uppmärksammad bok för drygt 
tio år sedan att vi lever i ett ”audit society”. I detta samhälle påverkas den verk-
samhet som bedrivs i organisationer av en dominerande redovisnings- och revisions-
logik, understödd av modeller för ledningssystem såsom ISO 14001 med tillhörande 

                                                 
45 Poksinska, et. al, 2003, s. 599. 
46 Ammenberg, 2003, s. 5.  
47 Schylander och Martinuzzi, 2007. 
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revisioner. Ett slags granskningsbarhetens logik råder, enligt Power, där verifierings-
ritualer blir en central organisatorisk aktivitet. I denna kontext kan organisationer 
hantera situationen på två olika vis, eller genom kombinationer av dessa. Antingen 
koloniseras organisationen av granskningslogiken, där verifieringsritualer dominerar 
både uppbyggnad och innehåll i verksamheten. Alternativet är att gransknings-
logiken särkopplas från övrig verksamhet. I det senare fallet skapas således en 
praktik att visa upp för att uppnå legitimitet medan verksamheten i övrigt inte på-
verkas.48 Hur ter sig dessa påståenden i relation till införandet av miljölednings-
system i statsförvaltningen? En implikation för formuleringen av mitt syfte är att 
miljöledningsmodellen skulle kunna förväntas påverka myndigheternas verksamhet 
genom kolonisering eller särkoppling, eller kombinationer av dessa. Det tyder sam-
tidigt på att de sätt på vilka myndigheterna översätter miljöledningsmodellen i sin 
egen verksamhet är intressanta att studera.  
ISO 14001 som modell för styrning har kritiserats för att bygga på ett hierarkiskt 

uppifrån-och-nedperspektiv på organisering, som utgår från att högsta ledningen tar 
beslut som sedan ska genomföras via detaljerade rutiner av övriga medarbetare. Som 
en konsekvens av denna sekventiella logik skapas litet utrymme för organisatoriskt 
lärande och omprövning har det hävdats, vilket gör att ISO 14001 snarare leder till ett 
slags status quo i miljöarbetet än någon långsiktig lösning på de hinder som finns i 
organisationers miljöarbete.49 Det har även hävdats att den standardiserade formen 
av ledningssystem som ISO 14001 utgör är ett problem eftersom det inte är anpassat 
till verkligheten i den bransch och de processer där det ska användas50. Alla 
organisationer är certifierbara enligt ISO 14001-standarden, vilket i praktiken innebär 
att vitt skilda verksamheter såsom ett dagis, en målerifirma, ett kärnkraftverk eller en 
blomsteraffär kan använda samma standard. Den generiska formen bortser därmed 
från den befintliga organiseringen, sociala strukturer och kulturella faktorer som är 
avgörande i praktiken51.  
Miljöledningsmodellen har även visat sig vara svår att översätta till ett fungerande 

styrverktyg i den offentliga sektorns organisationer. Bättre resultat tycks uppnås i de 
tekniska och företagsliknande verksamheterna än i sociala verksamheter visar en 
studie av kommunalt miljöledningsarbete. De indirekta miljöaspekterna, dvs. hur 
verksamheten påverkar andra aktörers miljöpåverkan, är särskilt svårt att hantera i 
den offentliga kontexten. En konsekvens har blivit att den miljöpåverkan som 
orsakas av själva myndighetsutövningen sällan inkluderas i miljöledningsarbetet, 
trots att denna bedömts ha störst miljöpåverkan.52 Istället fokuseras energi och 
materialflöden i form av transporter, resursanvändning och uppvärmning, visar en 
annan studie av kommunalt miljöledningsarbete. Orsaker till att miljöaspekter i 

                                                 
48 Power, 1999. 
49 Moxen  & Strachan, 2000. 
50 Gluch, 2005. 
51 Ibid. 
52 von Malmborg, 2003. 
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kärnverksamheten valts bort i miljöledningsarbetet är att dessa uppfattades vara mer 
abstrakta och svåra att hantera i den standardiserade miljöledningsmodellen.53  
I detta sammanhang aktualiseras min inledande undran, dvs. vad som händer 

med miljöfrågor när de hanteras inom ramen för en förutbestämd styrmodell som 
miljöledningsmodellen. Mot bakgrund av de farhågor och den kritik, som återgivits 
ovan mot införande av den standardiserade miljöledningsmodellen, väcks frågan hur 
modellen har kommit att översättas till myndighetskontexten. Samtidigt har de pro-
cesser som äger rum när miljöledningssystem införs i organisationer hittills inte varit 
föremål för någon omfattande miljömanagementforskning54. Det tycks även som att 
lite forskning bedrivits om statligt miljöledningsarbete. I en internationell sammans-
tällning av utvärderingar av arbete med miljöledningssystem i offentlig sektor 
konstaterades att det officiella material som fanns att tillgå huvudsakligen härrörde 
från lokala myndigheter, motsvarande svenska kommuner. Överhuvudtaget fanns 
lite forskning kring miljöledningsarbete i offentlig sektor att tillgå, särskilt beträf-
fande erfarenheter från statliga myndigheter.55 Mot denna bakgrund, där forskning 
om tillämpning av miljöledningsmodellen i en statlig myndighetskontext hittills varit 
mycket begränsad, tar en forskningsfråga form för avhandlingen: Hur har miljöfrågor 
kommit att tolkas i de statliga myndigheterna när de hanterats inom ramen för 
miljöledningssystem?  
Från ett organisationsteoretiskt perspektiv kan frågeställningen konkretiseras till 

att handla om de översättningsprocesser som ständigt sker när en idé eller modell, 
som miljöledningsmodellens PDCA-cykel, flyttas mellan olika organisationer, 
aktörer och kontexter. Utifrån detta perspektiv kan miljöledningsmodellen sägas 
vara utsatt för ständig översättning och omformning i myndighetskontexten. Sam-
tidigt förändras både själva modellen och översättaren i översättningsprocesserna.56 
Översättning som teoretiskt perspektiv diskuteras vidare i kapitel två. 
Innan syftet för avhandlingen formuleras vill jag uppehålla mig vid de miljöfrågor 

som är föremål för styrning och därmed översättning i det statliga miljöledningspro-
jektet. I nästa avsnitt diskuteras därför utmaningar i arbetet med miljöfrågor i en 
myndighetskontext. 
 

1.2.5 Utmaningar i miljöledningsarbetet utifrån ett myndighetsperspektiv 

Hur miljöfrågorna kommer att översättas i den organisatoriska kontexten får också 
konsekvenser för de resultat som miljöledningsarbetet leder till. Tidigare forskning 
om miljömanagement har visat att den legitimitet miljöfrågor ges i organisationen, 

                                                 
53 Norén & von Malmborg, 2004. 
54 Boiral, 2007. 
55 Emilsson och Hjelm, 2002b. 
56 Czarniawska och Sevón, 2005. 
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organisationskontexten liksom enskilda praktiker är avgörande att beakta i relation 
till det resultat som uppnås i miljöarbetet.57 
Den statliga myndighetskontexten, där de politiska besluten fattas av regering och 

riksdag och ska genomföras på myndighetsnivån, är samtidigt inte heller så ensidig 
som den kan tyckas. De miljöpolitiska besluten är beroende av det kunskapsunderlag 
som tillhandahålls från tjänstemän, vid departement och myndigheter. Beroendeför-
hållandet mellan problemformulering, beslutsfattande, tillhandahållande av kun-
skapsunderlag och tidigare erfarenheter och resultat i miljöpolitiken har beskrivits 
som en spiral, där problem, lösningar och resultat interagerar med kunskapsunder-
laget och de erfarenheter som tidigare gjorts. Det innebär att miljöproblem om-
formuleras över tid och att miljöpolitiken kan ses som ”en process som formas i sam-
spelet mellan aktörer och institutioner”.58 Miljöproblem uppstår därmed inte i 
tomma intet utan:  
”formuleras och presenteras av människor som representerar olika 
kunskaper och intressen. Åtgärderna som vidtas speglar i sin tur ett 
samhälles preferenser och resurser.”59 

Även lösningar på miljöproblem kan följaktligen ses som relativa, vilket gör det: 
”svårt att lösa ett miljöproblem i någon absolut mening. Snarare är det så, att 
de åtgärder som följer på en viss formulering av ett problem i bästa fall 
uppnår avsedda effekter /…/”60 

För min studie av miljöledningsarbetet i statsförvaltningen ger detta politiska 
perspektiv på miljöfrågor implikationer för vad de översättningar som görs av miljö-
ledningsmodellen i myndigheterna leder till. Studier av svensk miljöpolitik har 
påpekat att miljöproblem bör betraktas som politiska problem snarare än som objek-
tiva naturvetenskapliga problem61. Miljöproblem kan istället snarare sägas uppstå 
och formuleras när någon eller någras intressen påverkas negativt62. Jag gör här en 
exemplifiering av resonemanget kring miljöfrågor som politiska frågor i form av s.k. 
förtätning av städer, där bostäder hamnar nära befintliga vägar. I detta fall kan 
miljöproblem sägas uppstå i form av buller och utsläpp från vägtrafiken vilket på-
verkar de boende längs vägen, samtidigt som vissa kanske inte störs utan uppskattar 
det liv och den rörelse som uppstår i området. Skulle ett miljöproblem definieras i 
detta sammanhang skulle det inte vara entydigt ens ur miljösynpunkt, eftersom 
närheten till kommunikationer i det nya bostadsområdet kanske leder till att fler åker 
kollektivt än om bostadsområdet skulle ha placerats i stadens utkanter. Det lokala 

                                                 
57 Gluch, 2005. 
58 Loftsson, et. al. 1993, s. 14. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Se exempelvis Loftsson, et. al. 1993, Jagers (red), 2005. 
62 Loftsson, et. al. 1993. 
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buller och de utsläpp från bilar som sker måste därmed ställas mot de förtjänster som 
bostadsområdet medför, även miljömässigt.  
Vissa forskare betonar som förklaring till att miljöproblem ofta ses som mer eller 
mindre objektiva problem i naturen att miljöforskningen kommit att domineras av 
naturvetenskaperna. Detta samtidigt som miljöfrågorna, som i resonemanget och 
exemplet med buller ovan, kan och bör ses som politiska värderingsfrågor: 
”Det är alltså alltid någon eller några som måste bestämma att ett specifikt 
miljötillstånd är värt att bevaras eller uppnås, att vi har ett miljöproblem som 
bör lösas, och väl så viktigt: hur problemet ska lösas.”63  

I relation till det statliga miljöledningsarbetet, som syftar till att integrera miljö-
hänsyn i statsförvaltningen, kan översättningar av miljöledningsmodellen i myndig-
heterna ur detta perspektiv sägas påverka hur miljöfrågor uppfattas, vad som pekas 
ut som problem och vilka frågor som prioriteras etc. Miljöledningsmodellen och de 
översättningar som görs av den i olika myndighetskontexter kan med andra ord 
sägas få konsekvenser för hur miljöfrågor formas och omformas, transformeras, av 
sina översättare.  
Den hållbara utveckling som miljöledningsprojektet i statsförvaltningen uttryckts 

syfta till har i tidigare forskning beskrivits som ett koncept som många vill identifiera 
sig med och ladda med innehåll som är till deras egen fördel. En intressegruppering 
kan lansera sina egen uppfattning om hållbar utveckling helt motstående en annan 
grupperings uppfattning. Där en överlevnadsstrateg talar om vådan av ekonomisk 
tillväxt kan affärsintressen hävda att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för en 
hållbar utveckling. Hållbar utveckling är liksom begreppet miljöfrågor således ett 
otydligt begrepp med stor spännvidd i olika översättningar.64   
Liksom miljöfrågor och hållbar utveckling kan ses som otydliga begrepp kan de 

resultat som utvärderats i tidigare miljöledningsarbete sägas vara något otydliga, 
vilket diskuterades i avsnitt 1.2.2. I en rapport från Naturvårdsverket som syftade till 
”en övergripande och samlad bild av hur miljöledningsarbetet i svenskt och interna-
tionellt näringsliv har utvecklats och fungerar” konstateras att ”det inte i dagsläget 
går att besvara den generella frågan om miljöledningssystem medför en förbättrad 
miljöprestanda”65. Problem som har identifierats generellt i miljöledningsarbetet är 
att det är resurskrävande och tenderar att fokusera på system istället på prestanda66. 

                                                 
63 Jagers (red), 2005, s. 9. 
64 Dryzek, 1997. 
65 Axelsson et. al, 2003, s. 3 resp. s. 8. En sammanfattning av brister görs i rapporten utifrån tre 

kategorier. 1: Brister i drivkrafter: nationell samordning saknas, svaga drivkrafter och få krav från 

marknaden, miljöledningssystem ett stort steg att ta, höga kostnader och resurskrävande, ledningens 

bristande engagemang, redovisning av miljöarbetet outvecklat, processorienterad miljölagstiftning, 

och svag offentlig uppbackning. 2: Brister i tillämpningen: fokus på system istället för prestanda och 

att produkters miljöaspekter är otillräckligt behandlat.  3: Kunskapsbrister: ovana att arbeta 

strukturerat med miljöfrågor, brist på hjälpmedel och tolkning av standardens krav och innehåll. 
66 Axelsson et. al, 2003. 
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Utvärderingar som gjorts utifrån det statliga miljöledningsprojektet visar även att det 
är svårt att tillämpa miljöledning i kärnverksamheten67. Skillnader i organisatorisk 
kontext i offentlig förvaltning jämfört med den i tillverkningsindustrin, som PDCA-
modellen ursprungligen är utvecklad för, har också setts som orsak till svårigheter 
att tillämpa modellen68. Andra problemområden har setts i att ISO 14001 inte gynnar 
den önskvärda perceptionen, analysen, diskussionen, lärandet eller beslutsfattandet 
som krävs för ett utvecklat och väl förankrat organisatoriskt miljöarbete.69 Vissa 
forskare menar trots dessa uppdagade problem att miljöledningsmodellen är utveck-
lingsbar i offentliga organisationer om den betraktas på ett nytt sätt, som en platt-
form för kommunikation och lärande.70 
I tidigare organisationsforskning om utveckling av organisatoriska strategier för 

att möta upplevda omvärldskrav på miljöanpassning har resultaten visat att de väg-
val som gjorts i olika organisationer i högsta grad har påverkats av den organisato-
riska kontexten och tidigare arbetssätt för att möta nya utmaningar.71 Sett ur detta 
perspektiv skulle miljöledningsmodellen, den standardiserade formen till trots, 
kunna antas leda till olika översättningar med betydelse för konstruktionen av miljö-
frågor.  
Min andra forskningsfråga kan mot bakgrund av miljöfrågornas politiska natur 

och det översättningsperspektiv som anlagts på det statliga miljöledningsarbetet i 
min första forskningsfråga formuleras som: Vilka konsekvenser får miljöledningssystem 
som verktyg i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling? 
 

1.3 Forskningsfrågor och syfte  
Så här långt har jag diskuterat mitt närmande till det statliga miljöledningsprojektet 
dels utifrån min egen förförståelse och undran inför avhandlingsprojektet dels 
utifrån tidigare forskning om miljöledning. Min diskussion har så här långt lett fram 
till två forskningsfrågor: (1) Hur har miljöfrågor kommit att tolkas i de statliga myndig-
heterna när de hanterats inom ramen för miljöledningssystem? respektive (2) Vilka konse-
kvenser får miljöledningssystem som verktyg i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling? 
Jag vill i avhandlingen rikta intresset mot miljöledning från ett organisations-

teoretiskt perspektiv genom att fokusera översättningen av miljöledningsmodellen i 
den statliga myndighetskontexten. Syftet med avhandlingen utgörs mot denna bak-
grund av att studera översättningsprocesser av miljöfrågor i myndigheter utifrån det statliga 
miljöledningsprojektet.  
 

                                                 
67 Riksrevisionsverket,1998, Naturvårdsverket, 2000a, 2004, 2006b. 
68 von Malmborg, 2003. 
69 Moxen  & Strachan, 2000 
70 von Malmborg, 2003. 
71 Se exempelvis Schwartz, 1997, Strannegård, 1998. 
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1.4 Avhandlingens disposition 
I detta inledande kapitel har jag givit en översiktlig bakgrund till avhandlingens 
fokus, ett större miljöledningsprojekt i de svenska statliga myndigheterna. Jag 
presenterade inledningsvis den miljöledningsmodell som utgör grunden för miljö-
ledningsarbetet i myndigheterna liksom en kort beskrivning av projektet och dess 
mål. Som bakgrund till avhandlingsprojektet diskuterade jag även min egen förför-
ståelse och den undran som jag bar med mig och utvecklade i utformningen av 
avhandlingsämnet. Utifrån en forskningsöversikt och diskussion växte två forsk-
ningsfrågor fram i kapitlet liksom ett syfte för avhandlingen. Avslutningsvis 
presenteras nedan en översiktlig disposition av avhandlingens övriga innehåll. 
I nästa kapitel diskuterar jag den teoretiska referensram som jag använder för att 

arbeta med mina forskningsfrågor. Särskilt fokus läggs i detta kapitel på den 
organisationsteoretiska teoribildningen om översättning. Därefter beskriver jag i det 
tredje kapitlet hur jag studerat översättningsprocesser och konsekvenser av dessa i 
myndigheternas miljöledningsarbete. Jag presenterar i detta kapitel de olika typer av 
empiriskt material som använts för att arbeta med forskningsfrågorna och diskuterar 
mitt tillvägagångssätt och det vetenskapliga förhållningssätt som tillämpats i 
avhandlingsarbetet vid insamling, bearbetning och analys.  
Kapitel fyra till sju utgörs av fyra studier där jag studerat översättningsprocesser i 

statsförvaltningens miljöledningsarbete utifrån mina två forskningsfrågor. I det 
fjärde kapitlet beskriver jag det statliga miljöledningsprojektet på den övergripande 
myndighetsnivån baserat på dokumentstudier. Här använder jag de två perspektiven 
New Public Management och ekologisk modernisering för att beskriva över-
sättningen av miljöledningsmodellen över tid till den statliga förvaltningskontexten. 
På detta vis illustrerar jag hur den styrkontext som miljöledningsprojektet utgjort del 
av påverkat översättningarna av miljöledningsmodellen och de erfarenheter som 
gjorts när den tillämpats i myndigheternas verksamhet.  
Kapitel fem baseras på en fördjupad studie i en enskild myndighet, Vägverket, 

med ansvar för att uppfylla de miljöpolitiska målen i vägtransportsektorn. Vägverket 
är också en av de myndigheter som deltagit längst i det statliga miljö-
ledningsprojektet och därför särskilt intressant att studera i relation till forsknings-
frågornas inriktning på tolkning och konsekvenser. I kapitel sex lyfts perspektivet 
återigen till den myndighetsövergripande nivån. Här står en studie av möten och 
aktiviteter i det miljöledningsnätverk för myndigheternas miljösamordnare som 
samordnas av Naturvårdsverket i fokus för forskningsfrågorna. I kapitel sju baseras 
studien på fokusgruppsintervjuer i fem myndigheters ledningsgrupper. Fokus i detta 
kapitel är dessa olika ledningsgruppers perspektiv på översättning av 
regeringsuppdragen att införa miljöledningsmodellen i sina egna myndigheter.  
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Genom att jag skiftar fokus från olika aktörer och sammanhang i de fyra empiriska 
kapitlen (från regering, departement, en enskild myndighet, miljösamordnare från 
olika myndigheter, Naturvårdsverket och ledningsgrupper) lägger jag grunden för 
den diskuterande analys utifrån syftet och de två forskningsfrågorna som utgör 
kapitel åtta. I det avslutande nionde kapitlet sammanfattar jag vad som framkommit 
i min analys och för en diskussion om vilka konsekvenser översättningarna av miljö -
ledningsuppdragen i statsförvaltningen kan få för tolkningen av miljöfrågor i arbetet 
för en ekologiskt hållbar utveckling. Jag beskriver avslutningsvis även de implika-
tioner avhandlingens resultat kan ge för fortsatt forskning liksom för miljölednings-
praktiken i myndigheter. 
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2. Översättning som kritiskt perspektiv på miljölednings-
arbetet i statsförvaltningen  
 
I detta kapitel diskuterar jag de teoretiska perspektiv som tillämpas i avhandlingen 
utifrån de två forskningsfrågor som presenterades i föregående kapitel.  Låt mig 
därför inleda med att diskutera vad som menas med ett teoretiskt perspektiv för att 
därefter fördjupa diskussionen om de teoretiska perspektiv som tillämpas i 
avhandlingen.  
Det har hävdats att den samhällsvetenskapliga forskningens uppgift kan ses i att 

”kartlägga nutiden och dess betydelse för människorna, så att de får bestämma om 
de vill ha det just så.”72 Till hjälp i denna kartläggning används teoretiska perspektiv, 
vilka kan ses som ”ett sätt att se och tänka om världen snarare än en abstrakt rep-
resentation av den.”73 Mot denna bakgrund blir teoretiska perspektiv ett slags 
”instrument att se med”, som kommer att påverka både de frågor som kan ställas och 
de svar som kan utläsas74. Analogt med detta resonemang har således de teoretiska 
perspektiv som valts för avhandlingen påverkat de frågor och det syfte som formu-
lerades i det inledande kapitlet.  
Mina två forskningsfrågor, dvs: (1) hur har miljöfrågor kommit att tolkas i de statliga 

myndigheterna när de hanterats inom ramen för miljöledningssystem respektive (2) vilka 
konsekvenser får miljöledningssystem som verktyg i arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling, har en problematiserande karaktär. Som aviserats i det inledande kapitlet 
kommer jag att använda översättning som ett centralt teoretiskt begrepp för att 
studera och analysera myndigheternas miljöledningsarbete. Den organisationsteo-
retiska teoribildningen kring översättning som perspektiv på utveckling diskuteras 
därför senare i detta kapitel. Redan nu vill jag däremot uppehålla mig vid det 
problematiserande och kritiska forskningsperspektiv som forskningsfrågorna 
indikerar.  
 

2.1 Att studera socialt konstruerade, politiska, miljöfrågor  
Mot bakgrund av forskningsöversikten i föregående kapitel, där det framgick att 
miljöledningsforskningen hittills till stor del anlagt ett tekniskt och normativt 
perspektiv på miljöledningsarbete, ser jag ett särskilt behov i att studera miljöled-
ningsprojektet i de statliga myndigheterna utifrån ett kritiskt organisationsteoretiskt 
perspektiv. Vad innebär det kan man fråga sig? Alvesson menar att all forskning som 
utförs på ett vedertaget vetenskapligt sätt kan sägas vara kritisk. Den kritiskt 
teoretiska organisationsforskningen går däremot bortom detta allmänna forsknings-
ideal genom att ifrågasätta det för givet tagna och genom att leverera alternativa 
bilder av verkligheten än de dominerande. Alvesson går så långt som till att säga att 

                                                 
72 Czarniawska, 1999, s. 166. 
73 Alvesson & Deetz, 2000, s. 44. 
74 Asplund, 1989, s. 13. 
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kritisk organisationsteori fokuserar på de negativa aspekterna av organisation och 
ledarskap.75 Jag väljer att ta fasta på ifrågasättandet av det för givet tagna, vilket i 
relation till avhandlingsämnet kan ses i att miljöledningssystem enligt PDCA-cykeln 
har kommit att bli en dominerande praktik för att hantera miljöfrågor i olika 
organisationer (se kapitel ett). När denna miljöledningsmodell nu spridits till över 
två hundra myndigheter kan den också sägas utgöra ett betydande inslag i stats-
förvaltningens arbete för en hållbar utveckling. Hur översättningen gått till i 
myndighetskontexten liksom vilka konsekvenser översättningarna fått är däremot 
inte särskilt utforskat. Ur ett kritiskt forskningsperspektiv kan forskaren sägas 
använda teorin för att ställa sig frågan vad vi kan se genom att tala om något på det 
ena eller andra viset76. Här tycks således finnas ett utrymme för att kritiskt ifrågasätta 
den för givet tagna miljöledningspraktiken och, för att tala med Alvesson, ställa nya 
frågor liksom tillämpa översättning som teoretiskt perspektiv. Det innebär samtidigt 
att jag ser min forskningsansats som näraliggande det av Flyvbjerg förespråkade 
phronesisbaserade forskningsperspektivet, vilket betonar hur-frågor och frågor som 
vart är vi på väg och hur vi skulle vilja ha det77. Att ställa nya frågor kan samtidigt 
bidra till att ny kunskap genereras och att nya perspektiv på miljöledningsarbete 
växer fram.  
Formuleringen av de två forskningsfrågorna indikerar förutom ett kritiskt 

organisationsteoretiskt perspektiv ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till 
det som studeras. Det innebär ett synsätt där den verklighet vi upplever ses skapas i 
interaktionen mellan människor78. Kunskap ses därmed som något som skapas och 
omskapas genom sociala processer, där den kunskap som skapas och de handlingar 
som utförs påverkar varandra.79 Miljöledningsarbetet i myndigheter kan således ses 
som sociala konstruktionsprocesser där mening i vad som kommer att uppfattas som 
miljöledningsfrågor i statsförvaltningen konstrueras och påverkar vad som görs, och 
vice versa. I avhandlingen studeras dessa konstruktioner och tillämpningar av 
kunskap i termer av översättningsprocesser.  
Som antyddes i det föregående kapitlet har jag min teoretiska bakgrund från 

grundutbildningen inom området ekologisk ekonomi, där ett tvärvetenskapligt 
perspektiv80 utgjort den naturliga utblickspunkten på miljöproblem och dess lös-
ningar liksom hur dessa konstrueras. Ekologisk ekonomi kan beskrivas som ett ideo-
logikritiskt perspektiv på samhällsekonomi, med fokus på ideologi, värderingar och 

                                                 
75 Alvesson, 2003. 
76 Alvesson & Deetz, 2000, s. 50. 
77 Flyvbjerg, 2001. Samtidigt finns det inte, som Flyvbjerg också påpekar, ett reellt ”vi”. 
78 Berger och Luckmann, 1967. 
79 Burr, 2003. 
80 Begreppet tvärvetenskapligt används här för att beskriva ekologisk ekonomi som ett vetenskapligt 

fält med öppenhet för att studera miljö- och samhällsfrågor utifrån olika teoribildningar och 

vetenskapliga metoder (Se exempelvis Söderbaum, 2000, 2008). 
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pluralism81. I relation till avhandlingsarbetet har detta också kommit till uttryck i 
mitt antagande att miljöfrågor utgör naturliga konfliktfrågor mellan olika intressen. I 
kombination med att verkligheten, inklusive miljöfrågor, kan ses som socialt 
konstruerad innebär det att både problemformuleringar och lösningar inom miljö-
området är föremål för ständig tolkning och förhandling. Miljöfrågor kan utifrån 
detta perspektiv ses som politiska frågor som konstrueras i sin kontext, vilket 
uttryckts av Lundgren och Sundqvist på följande vis:  
”Till skillnad från naturförändringar upptäcks inte miljöproblem utan 
uppfinns genom att formuleras, lanseras och etableras. De formuleras för att 
någons intresse påverkas av en förändring i naturen. De är kopplade till 
användning av naturresurser, vilka alltid används av någon för något syfte. 
Miljöproblem är därmed politiska frågor.”82  

Miljöfrågor och dess lösningar kan således beskrivas som politiska frågor och svar83. 
På liknande vis definierar Emmelin och Lerman miljöfrågornas karaktär som komp-
lexa och omtvistade samhällsfrågor som följaktligen inte heller har några entydiga 
eller definitiva lösningar84. Att miljöfrågorna är politiska innebär även att konflikt, 
snarare än konsensus, är den naturliga utgångspunkten när miljöfrågor 
konstrueras85.  
Det samtidigt kritiska, socialkonstruktionistiska och politiska perspektiv på miljö-

frågor som jag anlägger i min avhandling påverkar också valet av det centrala teo-
retiska perspektiv som jag studerar och analyserar avhandlingens syfte utifrån, över-
sättning, liksom hur syftet formulerats. Jag övergår nu till att diskutera hur översätt-
ning kan tillämpas som teoretisk referensram för att arbeta med de två forsknings-
frågorna. 
 

2.2 Ett översättningsperspektiv på myndigheternas miljölednings-
arbete  
Så här långt har jag antytt att översättning utgör ett centralt teoretiskt perspektiv i 
avhandlingen. Jag beskrev även kortfattat i inledningskapitlet (se avsnitt 1.2.4) att 
översättning av miljöledningsmodellen i myndighetskontexten kan ses som 
processer där både översättarna och det översatta påverkas. Översättningsprocesser 
har på ett mer övergripande plan hävdats utgöra de processer som formar utveck-
lingen av de sociala och fysiska världarna86. Alla aktörer är översättare som ger före-
målet för översättningen mening utifrån sin egen kontext, menar Latour. I dessa 
översättningsprocesser modifieras samtidigt det översatta för att passa in i över-

                                                 
81 Söderbaum, 1994, 2000. 
82 Lundgren och Sundqvist, 2003, s. 39 
83 Se exempelvis Loftsson, et. al. 1993, Jagers (red), 2005.  
84 Emmelin och Lerman, 2004. 
85 Hagberg och Forsberg, 2003. 
86 Callon, 1986. 
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sättarens kontext men kan också leda till att inget sker varvid översättningsprocessen 
stannar upp.87 Samtidigt uppstår maktförhållanden som resultat av dessa över-
sättningsprocesser, där vissa aktörers översättningar kommer att dominera över 
andra aktörers och där de senare förblir tysta88. 
Czarniawska och Sevón har riktat särskilt intresse mot ett översättningsperspektiv 

inom organisationsteorin och menar att översättning är ett centralt begrepp för att 
förstå organisatorisk förändring89. Författarna menar att de översättningsprocesser 
som äger rum när exempelvis en managementmodell flyttas till en ny kontext 
konstruerar modellen på nytt: ”to set something in a new place is to construct it 
anew”90. Relaterat till mina studier av miljöledningsarbetet i statsförvaltningen utgör 
miljöledningsmodellen utifrån detta påstående en annan konstruktion där än när den 
tillämpats i andra organisationer. Samtidigt kan varje enskild myndighetskontext 
sägas utgöra en ny kontext där modellen konstrueras på nytt.  
Vad är det då som översätts och vad är det som förmodas förändras i över-

sättningsprocesserna? Czarniawska och Joerges beskriver detta i termer av att det är 
idéer som reser och översätts till organisatorisk handling. Genom översättnings-
processer objektifieras eller materialiseras vissa idéer om handling91, exempelvis i 
form av modeller, och leder till handling. Vissa idéer får större genomslagskraft och 
leder till handling som institutionaliseras.92 De olika stegen i översättningsprocessen 
kan illustreras schematiskt, enligt figur 2.1 nedan. 
 
 

idé �  objekt � handling � institution � idé � 
 

Figur 2.1 Olika steg i översättningsprocessen 
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 

En idé om handling omformas genom olika aktörers översättningsprocesser och på-
verkar den handling som sker. Samtidigt kan en idé också stanna upp och varken 
översättas eller leda till handling, eftersom översättningen drivs av den energi som 
översättarna ger den.93  

                                                 
87 Latour, 1986. 
88 Callon, 1986.  
89 Czarniawska och Sevón, 1996, 2005. 
90 Czarniawska och Sevón, 2005, s. 8. 
91 Jag har översatt engelskans ”image of action” till svenskans ”idé om handling”, förkortat till ”idé” i 

figuren. 
92 Czarniawska och Joerges, 1996. 
93 Ibid. 
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Imitation har setts som drivkraft bakom översättningsprocesser94. Imitation har också 
beskrivits som en process där något skapas och transformeras genom kedjor av över-
sättare95. Genom imitationsprocesser kan idéer, erfarenheter, och handlingar sägas 
konstrueras och spridas vilket leder till att idéer, uppfattningar och handlingar kan 
förändras96. När miljöledningsmodellen rest in i myndigheternas verksamhet kan 
den således förväntas ha lett till att både den och uppfattningen om vad miljöledning 
är påverkas liksom relaterade handlingar, vilket skett genom olika översättningar. 
Översättningsprocesser sägs således leda till att idéer och idéer objektifierade i 

modeller som reser mellan olika organisatoriska kontexter konstrueras på nytt.  Sam-
tidigt har DiMaggio och Powell i en inflytelserik artikel inom organisationsforsk-
ningen hävdat att organisationer tenderar att bli alltmer lika i både struktur och 
praktik, trots att de har olika verksamheter. Denna utveckling förklaras av dem 
genom tre former av isomorfistiskt tryck. Genom professioner som sprider eta-
blerade normer och handlingssätt, genom tvingande regler eller framväxande 
normer i omgivningen och genom härmande av andra organisationer i situationer av 
osäkerhet.97 I avhandlingen förs en diskussion om översättningen av miljölednings-
modellen från företagskontexten till myndighetskontexten i kapitel fyra, där exempel 
på denna isomorfistiska utveckling kan iakttas.  
Utifrån översättningsperspektivet har Sevón beskrivit imitation som en process 

nära förknippad med konstruktionen av den egna organisatoriska identiteten. 
Genom att imitera en upplevd framgångsrik organisations idé eller handling hoppas 
den imiterande organisationen att uppnå samma fördelar. Samtidigt påverkas den 
imiterade handlingen beroende av den kontext den placeras i och resultatet kan 
därför förväntas bli annorlunda gentemot den imiterade förebilden. Det är således 
inte fråga om kopiering utan snarare om översättning av en idé eller handling, från 
en organisation i en kontext till en annan.98 I relation till DiMaggio och Powells iakt-
tagelser enligt ovan kan således både den likformande utveckling som de beskrev 
och ett översättningsperspektiv sägas samexistera i en organisatorisk kontext. En idé 
översatt i en modell kan resa men blir genom översättningsprocesser inte densamma 
när den förflyttats.  
I översättningsprocesser spelar synen på den egna organisatoriska identiteten i 

relation till andras en avgörande roll för vilken handling som väljs för att uppnå 
legitimitet, vilket också diskuteras i relation till miljöledningsprojektet i statsförvalt-
ningen i kapitel fyra. Här kan sägas att idéer, ibland i form av modeller, såväl som 
erfarenheter och handlingssätt konstrueras och sprids över både tid och rum i stän-
digt pågående imitationsprocesser.  Samtidigt omformas idéerna likväl som mentala 

                                                 
94 Czarniawska och Sevón, 2005. 
95 Sevón, 1996, Sevón och Sahlin Andersson, 2003. 
96 Sevón, 1996. 
97 DiMaggio och Powell, 1991. 
98 Sevón, 1996. 
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modeller, handlingar, organisationsformer och hela organisationsfält som en konse-
kvens av de översättningsprocesser som äger rum.99 
Översättningsperspektivet har också tillämpats under senare år för att studera vitt 

skilda typer av konstruktionsprocesser. Exempelvis har Czarniawska och Genell 
studerat översättningen av kvalitetsledningsaktiviteter till universitetsvärlden och de 
konsekvenser som detta gett upphov till i denna kontext100. Adolfsson har studerat 
de översättningsprocesser där mätningar av luft- och vattenkvalitet blir en del av 
organiseringen i Stockholms stad101. Windell har studerat översättningsprocesser 
kring hur konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) kommit att konstrueras, 
inte minst genom att observera olika konferenser på temat102. Bergström och Dobers 
har studerat hur den statliga satsningen på lokala investeringsprogram (LIP) för håll-
bar utveckling i kommuner kom att översättas på den lokala nivån103. Schwartz har 
studerat hur företag kommit att översätta de miljökrav de upplevt till handling. Där 
framkom att företagen tillämpade samma strategier för miljökrav som för övriga 
omvärldskrav, ett automorfistiskt beteende uppstod.104 I nästa avsnitt presenterar jag 
hur översättningsperspektivet tillämpas i avhandlingens olika delar. 
 

2.2.1 Tillämpning av översättningsperspektivet i avhandlingens olika 
delar 

Att använda översättning som perspektiv sätter de processer som äger rum mellan 
olika aktörer i miljöledningsprojektet i fokus. Hur miljöledning konstrueras i dessa 
processer har utifrån översättningsperspektivet som det beskrivits ovan en 
avgörande betydelse för hur praktiken förändras och vice versa. När en 
standardiserad miljöledningsmodell, ursprungligen utvecklad i företagsvärlden, 
översätts av olika aktörer i en myndighetskontext kan också oförväntade effekter 
antas uppstå. Ett sådant fenomen har exempelvis beskrivits i en studie om 
tillämpningen av kvalitetsledningsmodeller vid universitet i termer av trojanska 
hästar. Metaforen syftar på de oförväntade effekter som uppkom vid översättningen 
till den nya kontexten som en konsekvens av modellens inbyggda företagslogik.105 

                                                 
99 Sevón, 1996. 
100 Czarniawska och Genell, 2002. 
101 Adolfsson, 2003. 
102 Windell, 2006. 
103 Bergström och Dobers, 2000. 
104 Schwartz, 1997, 2006. 
105 Czarniawska och Genell, 2002. I de fall som studerats i artikeln identifierar författarna ett dilemma i 

den strävan efter legitimitet som universiteten som organisationer vill uppnå med kvalitetssäkrings å 

ena sidan och den likriktning i kunskapssyn som uppstår till följd av standardiseringen av arbetssätt å 

andra sidan och som universiteten som lärosäten har svårt att acceptera. 
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I avhandlingen studerar jag översättningsprocesser i miljöledningsprojektet i stats-
förvaltningen i olika kontexter. De översättningsprocesser som studerats sträcker sig 
från riksdags- regerings- och departementsnivå till Naturvårdsverket, myndig-
hetsledningar och enskilda miljösamordnare och andra medarbetare på 
myndighetsnivån. I figur 2.1 ovan presenterades en schematisk figur av hur en stark 
idé om handling kan resa in i en organisation och materialiseras i form av exempelvis 
en modell som i sin tur kan leda till upprepad handling, dvs. institutionalisering. I 
avhandlingen studerar jag i relation till innehållet i figuren hur idén om att uppnå en 
ekologiskt hållbar utveckling genom integrering av miljöhänsyn i myndigheternas 
verksamhet översatts via miljöledningssystem som styrmodell. Jag studerar också 
vilka handlingar som miljöledningsmodellen översatts till i myndighetskontexten 
liksom hur dessa handlingar eventuellt institutionaliserats.  
I kapitel fyra beskriver jag översättningen av miljöledningsmodellen från företags-

världen till myndighetskontexten. Här beskriver jag hur samtida idéer om styrning 
av förvaltningen och miljöpolitiken kommit till uttryck i förarbeten och beslut om in-
förande av miljöledningssystem i myndigheterna och i de översättningar av 
erfarenheter som regeringen och Naturvårdsverket gjort och som lett till ny handling 
över tid. Jag beskriver i kapitlen fyra till sex hur miljöledningsmodellens rationalitet 
baserad på målstyrningsidén kommit att översättas i förvaltningskontexten och i 
relation till övrig styrning. I kapitel fem beskriver jag hur miljöledningsuppdraget i 
Vägverket kommit att översättas som en del av den övriga styrningen, där ett 
gemensamt ledningssystem och tillämpningen av ISO 14001-standarden påverkat 
översättningarna. I kapitel sex beskriver jag hur översättningar av miljöledningsupp-
dragen till myndigheterna kommit till uttryck i den sociala kontext som det gemen-
samma miljöledningsnätverket utgör i myndigheternas miljöledningsarbete. I den 
fjärde studien som beskrivs i kapitel sju ligger de översättningar som jag identifierat i 
de övriga studierna till grund för de frågor som ställts till fem ledningsgrupper vid 
fokusgruppsintervjuer. Här står därmed ledningsgruppernas översättningar av 
miljöledningsuppdragen i centrum, där översättningen av miljöledningsuppdragen 
mellan regerings- och myndighetsnivån är central.   
I detta kapitel har det övergripande vetenskapsteoretiska förhållningssätt som 

tillämpats i avhandlingen diskuterats utifrån ett kritiskt och socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Jag betonade i denna diskussion vikten av att studera miljöfrågor utifrån 
antagandet att de utgör politiska frågor, där både problem och lösningar konstrueras 
utifrån olika intressen, ideologier och kontexter, vilket också ger implikationer för 
hur miljöledningsprojektet kan studeras och analyseras. Jag har även beskrivit och 
reflekterat kring det för avhandlingen centrala teoretiska perspektivet kring översätt-
ning för att studera hur miljöfrågor konstruerats i miljöledningsprojektet. I nästa 
kapitel diskuterar jag tillvägagångssättet i avhandlingsarbetet.  
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3. Tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet 
 
I tidigare kapitel har två forskningsfrågor växt fram liksom ett syfte för avhand-
lingen. I det föregående kapitlet diskuterade jag mina teoretiska utgångspunkter i av-
handlingsarbetet, dels utifrån ett mer övergripande teoretiskt förhållningssätt i form 
av ett socialkonstruktionistiskt och kritiskt organisationsteoretiskt perspektiv, dels 
utifrån ett översättningsperspektiv. Jag diskuterade även hur miljöfrågor kunde ses 
som socialt konstruerade politiska frågor och att tillämpningen av ett sådant pers-
pektiv i relation till det studerade miljöledningsarbetet i statsförvaltningen fått 
konsekvenser för mitt teorival.  
Teoridiskussionen ledde fram till att det översättningsperspektiv som utvecklats 

inom organisationsteorisk forskning växte fram som ett användbart perspektiv uti-
från mina två forskningsfrågor. Genom att tillämpa översättningsperspektivet sätter 
jag därmed de processer som äger rum mellan olika aktörer i miljöledningsprojektet i 
fokus liksom relationen mellan översättningsprocesser och praktik.  
I detta kapitel kommer jag att diskutera tillvägagångssättet i avhandlingsarbetet 

där översättningsperspektivet utgör ett slags ”sätt att se och tänka” för att tala med 
Alvesson & Deetz106 språkbruk. I detta kapitel är det således vad jag har gjort när jag 
arbetat med mina forskningsfrågor och hur jag har gjort det, dvs. mitt förhållnings-
sätt, som står i fokus. Inledningsvis relaterar jag till det vetenskapliga förhåll-
ningssätt som tillämpats för att arbeta utifrån avhandlingens syfte, dvs. att studera 
översättningsprocesser av miljöfrågor i myndigheter utifrån det statliga miljö-
ledningsprojektet. Därefter följer en beskrivning av forskningsprocessen och det till-
vägagångssätt som utvecklats över tid i avhandlingsarbetet. Jag beskriver sedan 
insamlingen av det empiriska material som ligger till grund för min analys av 
forskningsfrågorna och reflekterar kring tillvägagångssättet. Avslutningsvis i kapitlet 
för jag en diskussion om analysarbetet.  
 

3.1 Ett dialektiskt perspektiv på forskningsprocessen 
Det har hävdats att metod och forskningsfråga står i ett dialektiskt förhållande till 
varandra. Med detta menas att det sätt på vilket forskaren närmar sig sitt ämne, hur 
frågor ställs och hur svar söks är delar av forskningsprocessen som inte kan särskiljas 
från övriga delar.107 Det dialektiska perspektivet är också tilltalande för att beskriva 
mitt tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet. För just så dialektiskt, eller invävt, upp-
lever jag att tillvägagångssättet och reflektionen kring detta varit i relation till övriga 
delar i forskningsprocessen. Denna invävning började tidigt i avhandlingsarbetet 
exempelvis genom att jag som nybliven doktorand fick möjlighet att delta i ett antal 
kvalitativa metodkurser där relationen mellan teori och metod diskuterades flitigt. 
Senare i avhandlingsarbetet har jag också valt att bryta mina forskningsfrågor mot 

                                                 
106 Alvesson och Deetz, 2000. 
107 Ibid. 
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olika teoretiska och metodmässiga perspektiv genom att delta i kurser i narrativ 
metod, diskursanalys och kritisk teori. I samtliga av dessa kurser har jag kunnat 
arbeta med mina forskningsfrågor och diskutera dem utifrån olika perspektiv och 
infallsvinklar. På så vis har dessa kurser och reflektioner utifrån de diskussioner 
kring olika utkast som ägt rum påverkat forskningsprocessen. I min forsknings-
process har även en ständig växelverkan skett mellan sökande av empiriskt material, 
inläsning av tidigare forskning, sökande efter teoretiska perspektiv, formulering av 
forskningsfrågor och analys av materialet skett över tid.  
Samtidigt som denna växelverkan ägt rum över tid kan också en mer kronologisk 

beskrivning göras av olika fokus i forskningsprocessen. Som beskrivits i kapitel ett 
hade jag en förförståelse med mig in i forskningsprocessen som påverkade mitt val 
av avhandlingsämne. Under den första tiden i avhandlingsarbetet dominerade 
litteratur- och dokumentstudier mitt arbete. Jag läste in mig på tidigare forskning om 
miljömanagement och om styrning i offentlig sektor parallellt med att jag sökte efter 
och läste in tillgängligt material kring det statliga miljöledningsprojektet, såsom 
utredningar, beslut och utvärderingar. Vid denna tidpunkt började också mina fråge-
ställningar att utvecklas vidare och jag såg ett behov av att utöver dokumentstudier 
även studera miljöledningsarbetet på myndighetsnivå på närmare håll. Under 2004 
inleddes därför en studie i en enskild myndighet, Vägverket. 
 

3.1.1 Vägverksstudien 

Genom att påbörja en studie i en enskild myndighet förväntade jag mig att kunna 
arbeta vidare med mina frågeställningar från ett myndighetsperspektiv. Jag var 
särskilt intresserad av att studera hur miljöledningsarbetet bedrevs i en myndighet 
som hade en uppenbar koppling till miljöfrågor i sitt verksamhetsområde. Ett annat 
urvalskriterium såg jag i att myndigheten arbetat med sitt miljöledningssystem 
under några år och därmed fått erfarenhet av att tillämpa miljöledningsmodellen i 
organisationen. Genom dessa två kriterier såg jag att båda mina frågeställningar, dvs. 
hur har miljöfrågor kommit att tolkas i de statliga myndigheterna när de hanterats inom 
ramen för miljöledningssystem, samt vilka konsekvenser får miljöledningssystem som verk-
tyg i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling, skulle kunna studeras. Valet föll på Väg-
verket som både utgjorde en av de s.k. pilotmyndigheterna som fått sitt miljöled-
ningsuppdrag från regeringen redan 1996 och som dessutom ansvarar för att genom-
föra de transportpolitiska målen inom vägtrafiken, ett område med stor miljö-
belastning.  
En första kontakt togs med miljödirektören vid Vägverket i Borlänge under hösten 

2004 som efter ett första möte ställde sig positiv till att jag fick genomföra min studie 
av miljöledningsarbetet i myndigheten. Efter denna inledande kontakt har jag där-
efter fått möjlighet att genomföra intervjuer och delta som observatör vid olika 
möten så som jag önskat, med miljödirektörens godkännande som referens.  
De intervjuer som genomfördes inledningsvis med medarbetare i Vägverket har haft 
en orienterande funktion. De personer som intervjuades var för det första miljö-
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direktören, med övergripande ansvar för Vägverkets miljöarbete och direkt under-
ställd generaldirektören i organisationen. Den andre personen som intervjuades var 
en medarbetare vid huvudkontoret med lång erfarenhet av att arbeta med miljö-
frågor i organisationen. Den tredje personen som intervjuades var beställaren av 
ledningssystem som arbetade med att utforma verkets olika ledningssystem och som 
även deltog direkt i miljöledningsprojektgruppen. Övriga intervjuer i Vägverket 
utgörs av en kortare uppföljande intervju efter ett observationstillfälle med en av de 
interna revisorerna liksom en längre intervju med den ledningssystemsansvarige 
under 2008. Den senare intervjun fick även den en uppföljande funktion i studien, 
där miljöledningsarbetets aktuella utformning stod i fokus. 
Genom dessa intervjuer fick jag förutom en inblick i Vägverkets miljölednings-

arbete och organisation och en mängd olika interna och externa dokument även 
möjlighet att observera miljöledningsrelaterade möten av olika slag, såsom exempel-
vis i miljöledningsprojektgruppen. Genom dessa möten fick jag kontakt med nya 
personer och information om och tillträde till nya möten.  
Nedan återfinns en sammanställning i tabellform av de observationer och 

intervjuer som genomförts i Vägverket under åren 2004-2008. Tabellen är strukture-
rad efter typ av tillfälle och datum liksom vem eller vilka som deltagit. Utöver de till-
fällen som återfinns i tabellen har kortare e-post- och telefonkontakter skett löpande, 
huvudsakligen under hösten 2004 till våren 2006. 
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Tabell 3.1 Sammanställning av observationer och intervjuer i Vägverket 
Tillfälle Datum Deltagare/respondent 

Inledande möte 040907 Miljödirektör, miljösekreterare 
Intervjuer 040930 

041014 
041119 
060124 
080204 

Beställare av ledningssystem 
Miljödirektör  
Delprocessägare 
Internrevisor (telefonintervju) 
Ledningsystemsansvarig 

Möte, miljöledningsprojekt 041004 
041108 
041201 
041221 

Miljöledningsprojektgruppen 
(3-5 personer, representanter från 
huvudkontor, produktion och 
regionkontor) 

Konferens, 
”Samverkansdagen 2004” 

041111 Samverkansforum, Statliga byggherrar 

Möte, ”Ledningens 
genomgång” 

050202 Samordnare för ledningssystem 
Medarbetare vid Vägverket (12 
personer) 

Konferens, ”Styrformer 2004” 050120-21 Projektledare 
Medarbetare vid Vägverket (20 
personer) 

Utbildningsdag: 
”Internrevision”  

050223 Medarbetare vid Vägverket (14 
personer) 
Konsulter (2 personer) 

Internrevision 060117-19 Internrevisorer (2 st) varav en 
revisionsledare 
Medarbetare och chefer vid 
regionkontor 

 

3.1.2 Studien i miljöledningsnätverket 

Som beskrivits ovan var Vägverksstudien tänkt att tillsammans med dokument-
studier av miljöledningsprojektet på den övergripande myndighetsnivån utgöra det 
empiriska materialet i avhandlingen. Denna tanke skulle dock komma att utmanas 
efterhand i forskningsprocessen. Under den inledande delen av Vägverksstudien 
blev jag vid ett av de möten jag observerade inbjuden av en medarbetare att delta i 
ett första nätverksmöte om miljöledning för myndigheternas miljösamordnare som 
Naturvårdsverket arrangerade.  Detta nätverksmöte visade sig samla miljösamord-
nare och motsvarande funktioner från ett större antal myndigheter och innehållet i 
mötet präglades av diskussioner om erfarenheter från det egna miljöledningsarbetet. 
Efter detta första möte deltog jag även vid fler möten då jag upptäckte att dessa 
möten utgjorde tillfällen där erfarenheter från många myndigheters miljölednings-
arbete lyftes upp. De var även tillfällen då Naturvårdsverket informerade om sitt 
eget miljöledningsarbete, bjöd in olika gäster och informerade om nyheter på den 
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övergripande myndighetsnivån. Jag såg att dessa möten tillförde rika bilder i relation 
till mina forskningsfrågor som kompletterade dokumentstudierna och studien i 
Vägverket väl vilket gjorde att de därför fick en allt större plats i forsknings-
processen. Jag hade fritt tillträde till dessa möten och kringaktiviteter och fick inbjud-
ningar och övrig information som gick ut till miljösamordnarna vid myndigheterna 
via e-post från tillmötesgående medarbetare vid Naturvårdsverket. Genom nät-
verkets e-postlista fick jag även tillgång till den gemensamma korrespondensen där 
information och dokument utbyttes. 
Senare skulle observationerna av dessa nätverksmöten liksom relaterad dokumen-

tation även komma att kompletteras med intervjuer med miljösamordnare från olika 
myndigheter. I tabell 3.2 nedan finns en sammanställning av de möten som obser-
verats i miljöledningsnätverket liksom de intervjuer som genomförts med miljösam-
ordnare. 
 
Tabell 3.2 Sammanställning av observationer och intervjutillfällen i miljöledningsnätverket 
Typ av möte Datum Deltagare/respondent 

Årlig 
miljöredovisning/ 
våravslutning 

051206 
060615 
070614 
 

Miljöledningsnätverket 
Projektledare fr. Naturvårdsverket 
Inbjuden gäst/-er 

Julavslutning 061214 
071212 

Miljöledningsnätverket 
Projektledare fr. Naturvårdsverket 
Inbjuden gäst/-er 

Nätverksmöte, 
interna revisioner 

050217 
051108 
060427 
061109 
070426 
071108 

Miljösamordnare (eller motsvarande 
funktion) 
Nätverket för interna revisioner 
Projektledare fr. Naturvårdsverket 
 

Hearing om MLS-
utveckling 

060904 Miljöledningsnätverket 
Projektledare fr. Naturvårdsverket 

Möte om 
uppföljning och 
indikatorer i MLS-
arbetet 

071206 Projektledning fr. Naturvårdsverket 
Miljöledningsrepresentant fr. Natur-
vårdsverket 
Myndighetsrepresentanter 
(miljösamordnare eller motsvarande 
funktion) 

Intervjuer 070907 
071001 
071012 
071105 
071212 
080204 

Miljösamordnare (eller motsvarande 
funktion) i myndigheter 
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3.1.3 Ledningsgruppsstudien  

Så här långt hade jag därmed tre olika typer av empiriska studier: dokumentstudier 
av miljöledningsprojektet på en övergripande nivå, Vägverksstudien och studien i 
miljöledningsnätverket. Relativt sent i forskningsprocessen fick jag så möjligheten att 
tillsammans med en kollega108 genomföra ett forskningsuppdrag för Naturvårds-
verket, där miljöledningsarbetet i myndigheterna från ett ledningsperspektiv stod i 
fokus. Bakgrunden till uppdraget var att Naturvårdsverket tidigare identifierat att ett 
problem i myndigheternas miljöledningsarbete ofta var att myndighetsledningen var 
ointresserad och därför inte stödde arbetet tillräckligt. De frågeställningar som 
Naturvårdsverket ville få belysta från ett ledningsperspektiv var dels: hur används 
miljöledningssystem som verktyg i myndigheten för att uppnå de nationella miljö-
målen, dels: vilka incitament finns för detta idag och vilka behöver utvecklas?  
Vi genomförde uppdraget genom att genomföra fokusgruppsintervjuer i fem 

myndighetsledningar, där vi i utformningen av upplägg och frågor också kunde 
använda oss av de erfarenheter som jag dittills gjort i avhandlingsarbetet. Denna 
studie skiljer sig därmed åt från de tre övriga studierna som beskrivits ovan genom 
att den genomförts på uppdrag och under en avgränsad tidsperiod i avhandlings-
arbetets slutfas. Den har också utformats och genomförts av mig och min kollega till-
sammans, där vi använde oss av de erfarenheter som gjorts under mitt avhand-
lingsarbete. Uppdragsformen har påverkat innehållet i så motto att fokus för studien 
var givet, däremot har vi haft förmånen att i stor utsträckning själva kunna utforma 
innehåll och upplägg.  
I tabell 3.3 nedan framgår urvalet av myndigheter, vilket år respektive myndighet 

fick sitt miljöledningsuppdrag, vilket departement myndigheten tillhör liksom den 
bedömning myndighetens miljöledningsarbete fått av Naturvårdsverket i den årliga 
sammanställningen 2007. Kriterierna för denna ranking utgår ifrån krav på innehåll i 
ett miljöledningssystem och avser att bedöma hur långt myndigheten kommit i sitt 
miljöledningsarbete109. Kriterierna återfinns i bilaga 1.  
De fem deltagande myndigheterna i studien tillhör redovisningsgrupp 1 och 2 i 

den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket av miljöledningsuppdraget. Grupp-
tillhörighet 1 anger att myndigheten har ett sektorsansvar och/eller ett miljömål-
sansvar medan grupp 2 innebär att något sådant särskilt uppdrag inte finns men att 
myndigheten bedöms ha stor miljöpåverkan. Urvalet av myndigheter gjordes alltså 
utifrån spridning i verksamhetsinriktning, departementstillhörighet och uppdragsår. 
Ett bortfall uppstod i form av Vinnova, som inte önskade delta eftersom de inte upp-
levde sig ha kommit igång med sitt miljöledningsarbete.  

                                                 
108 Denna studie har genomförts i samarbete med ek. dr. Birgitta Schwartz, Mälardalens högskola. 
109 Ranking av miljöledningsarbetet i myndigheterna är ett nytt inslag i Naturvårdsverkets samman-

ställning av myndigheternas miljöredovisningar fr.o.m. redovisningsåret 2006. Totalt kan 

myndigheterna i denna ranking få 11 poäng. För att nå maximal poäng krävs certifiering enligt ISO 

14001 eller EMAS. (Naturvårdsverket, 2007.) 
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Tabell 3.3 Sammanställning av fokusgruppsintervjuer i ledningsgrupper 

Myndighet  Datum Redov. 

grupp 

Uppdragsår  Departement Ranking 

2007 (max 
11p) 

Läkemedelsverket  070917 1  2000  Social  8 p  

NUTEK  071001 1  1997  Näring  7 p  

Skatteverket  071012 
 

2  1999  Finans  10p  

Livsmedelsverket  071029 1  1998  Jordbruk  7 p  

Vägverket  080204 1  1997  Näring  - 110 

 
Sammantaget utgörs således avhandlingens empiriska material av dokumentstudier 
relaterade till miljöledningsprojektet, en studie i Vägverket respektive miljö-
ledningsnätverket baserade på intervjuer, observationer och dokumentstudier samt 
en fokusgruppsintervjustudie i ledningsgrupper. Erfarenheterna från dessa studier 
utgör underlag för kapitel fyra, fem, sex respektive sju i avhandlingen. Jag går nu 
vidare och beskriver de metoder som jag använt för att arbeta med mina forsknings-
frågor i de olika studierna av miljöledningsarbetet i myndigheterna.  
 

3.2 Tillvägagångssättet i praktiken – hur jag har studerat över-
sättningsprocesser 
Så här långt har jag beskrivit min forskningsprocess utifrån de olika studier den lett 
fram till. Jag tänker nu istället uppehålla mig vid vad jag gjort i dessa studier. Allra 
först vill jag dock gå tillbaka till mitt syfte: att studera översättningsprocesser av 
miljöfrågor i myndigheter utifrån det statliga miljöledningsprojektet. Som jag beskrev i 
föregående kapitel speglar detta syfte mitt vetenskapliga perspektiv där världen ses 
som socialt konstruerad. Miljöfrågor utgör ur mitt perspektiv politiska frågor, vars 
definitioner är kontextberoende. En fråga som uppstår i relation till till-
vägagångssättet i avhandlingsarbetet är därmed hur översättningsprocesser kan 
studeras från detta perspektiv.  

                                                 
110 Vägverkets redovisning av miljöledningsarbetet för 2006 fanns inte med i den sammanställning 

som låg till grund för rankingen 2007 (Naturvårdsverket 2007). Vägverket certifierades enligt ISO 

14001 under 2007 och fick i 2008 års ranking maximala 11 poäng. (Naturvårdsverket 2008b) 
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Här tar jag hjälp av Winter Jørgensen och Phillips som beskriver språkets roll som 
avgörande för konstruktionen av verkligheten. De konstaterar:   
”Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig 
bara är speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna 
bidrar till att skapa den.”111  

Vi skapar således mening genom språket, eller annorlunda uttryckt, språket är ett 
verktyg i konstruktionsprocessen som både påverkas av och påverkar vår verklig-
hetsuppfattning. Hur hänger detta ihop med de översättningsprocesser som jag vill 
studera? Som jag ser det är det representationer av verkligheten som jag studerat 
som översättningsprocesser, såsom de konstruerats i de sammanhang där jag tagit 
del av olika typer av empiriskt material och som utgjort underlag för min analys.  
Mitt tillvägagångssätt har präglats av att jag på olika vis sökt studera hur 

miljöfrågor konstruerats, genom språket, i det statliga miljöledningsprojektet. Vilken 
roll spelar konstruktionerna av verkligheten kan man fråga sig? Burr menar att 
kunskap konstrueras i olika sociala processer och att denna kunskap i sin tur 
påverkar den handling som sker. Den sociala konstruktionen av verkligheten upp-
rätthåller vissa mönster av social handling, medan andra utesluts enligt Burr.112  Hon 
menar även att dessa konstruktioner av kunskap och relaterad handling är historiskt 
och kulturellt specifika.  Den kunskap som konstrueras i relation till miljö-
ledningsprojektet i myndigheterna är med detta synsätt resultat av de sociala 
processer som äger rum i olika kontexter.  
I avhandlingsarbetet har jag använt mig av fyra olika metoder som möjliggjort att 

jag fått olika typer av empiriska underlag från miljöledningsprojektet att arbeta med: 
dokumentstudier, observationer, intervjuer och fokusgruppsintervjuer. De olika 
metoderna har kombinerats i de olika studier som presenterats ovan, exempelvis har 
Vägverksstudien inneburit både dokumentstudier, intervjuer och observationer. Det 
har hävdats att forskning som antar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bäst låter 
sig beskrivas som en samproduktion mellan forskaren och de som beforskas.113 Jag 
får dock nöja mig med att beskriva min del av denna samproduktion här. Nu går jag 
därför vidare genom att beskriva hur jag använt mig av respektive metod i prak-
tiken. Jag börjar med de dokumentstudier jag genomfört. 
 

3.2.1 Dokumentstudier  

De dokumentstudier som genomförts har utgått från dokumentation om och kring 
miljöledningsprojektet, där information sökts via relaterade webbplatser, utred-
ningar, beslut, utvärderingar och rapporter. Bland de dokument som ligger till grund 
för kapitel fyra dominerar statliga rapporter, utredningar och beslut medan övriga 
studier baseras på ett mer blandat skriftligt underlag. När jag sökt dokument har jag 

                                                 
111 Winther Jørgensen och Phillips, 2000. 
112 Burr, 2003. 
113 Ibid. 
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använt mig av referenser i en källa för att på så sätt spåra upp andra källor och få en 
så rik bild som möjligt av vad som skrivits om miljöledningsprojektet.  
I Vägverksstudien liksom i studien av miljöledningsnätverket har jag tagit del av 

både interna och publika dokument. I miljöledningsprojektgruppen fick jag exempel-
vis ta del av samma arbetsmaterial och mötesunderlag som projektgruppens del-
tagare. Vid andra mötestillfällen har jag tagit tillfället i akt att utöver det utdelade 
skriftliga materialet på plats bett att få de underlag som diskuterats på mötet. På 
samma vis har intervjuer oftast lett till att jag gått därifrån med skriftligt material 
såsom exempelvis interna PM eller fått det skickat till mig i efterhand. På så vis har 
observationerna och intervjuerna också lett till ett rikare skriftligt material som 
underlag för avhandlingen. I samtliga fall har jag blivit välvilligt bemött när jag bett 
om att få ta del av material och på detta vis har jag både fått kännedom om och till-
gång till en betydande mängd värdefullt material som annars hade varit svårt att 
spåra upp. 
 

3.2.2 Observationer 

Vid de mötestillfällen som observerats i Vägverket liksom i miljöledningsnätverket 
har jag i de flesta fall fått möjligheten att kortfattat presentera för den aktuella 
gruppen varför jag sitter med vid mötet. Jag har då beskrivit vem jag är liksom att jag 
studerar det statliga miljöledningsarbetet i min avhandling och därför önskar delta i 
olika sammanhang där miljöledning diskuteras. Jag har också deltagit i de kring-
aktiviteter som övriga deltagare medverkat i vid mötena, såsom luncher, middagar, 
rundvandringar och prat i pauser. Dessa tillfällen har ofta inneburit att jag fått ny 
information och har utgjort tillfällen där jag kunnat ställa frågor till deltagarna. När 
tillfälle givits, exempelvis vid korta bensträckare, på hotellrummet och på tåget hem 
från en observation, har jag försökt att samla mina intryck i anteckningsform för att 
senare gå tillbaka till dessa i analysarbetet. Vid observationstillfällen har jag i övrigt 
antecknat mina observationer i form av vad som sagts och även iakttagelser av 
situationer och uttryck. I en observationssituation har jag medvetet försökt att 
anteckna både vad som de facto sagts och av vem men även vad samtalen eller 
presentationen handlat om, hur stämningen i situationen uppfattats liksom hur det 
som sagts presenteras. Dessa anteckningar har jag sedan kunna återkomma till i 
analysarbetet, där de hjälpt mig i min förståelse av situationen. Vid en längre 
observation i form av en tredagars internrevision i Vägverket dokumenterade jag för-
loppet med kamera som ett komplement till mina observationsanteckningar och 
insamlade dokument.    
Att genomföra deltagande observationer på det sätt som jag har gjort, där jag när-

varat vid exempelvis möten, utan att aktivt delta i själva aktiviteten är en form av 
observation som ligger närmare observerandet än deltagandet. Samtidigt går det inte 
att göra observationer utan att interagera på något sätt, eftersom jag som deltagande 
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observatör samspelar med de människor jag studerar och samtalar med dem.114 
Samtidigt är det en balansgång mellan att delta och att observera där jag till viss del 
deltagit ” för att få trovärdiga data, och för att inte inverka på situationen på ett 
sådant sätt att de närvarande känner sig objektiverade och stressade” av närvaron.115 
Denna balansgång mellan att observera vad som sker och samtidigt smälta in för att 
inte störa skeendet har jag försökt att hantera som ovan beskrivits genom att tala om 
vem jag är och vad jag gör vid mötet.  
Ibland har min närvaro ändå påverkat mötet genom att informerande kommen-

tarer har riktats särskilt till mig, som ny och oinsatt i den aktuella kontexten. Detta 
inträffade vid något tillfälle i Vägverkets miljöledningsprojektgrupp. Vid några till-
fällen när jag bedömt att det passat sig har jag också själv tagit chansen att ställa en 
fråga som kunnat ge svar på någon oklarhet i sammanhanget för mig. Däremot har 
jag inte deltagit i mötesdiskussioner och heller inte upplevt att min närvaro påverkat 
själva innehållet i någon egentlig mening. Det har helt enkelt inte funnits utrymme 
för att särskilt ta hänsyn till min närvaro i någon större utsträckning, förutom under 
de kringaktiviteter som beskrivits ovan, där den sociala samvaron och interaktionen 
utgjort en naturlig del.  
I relation till mitt syfte, att studera översättningsprocesser av miljöfrågor i myndigheter 

utifrån det statliga miljöledningsprojektet, har observationstillfällena möjliggjort att jag 
fått tillgång till de diskussioner som förts på respektive observerat möte. Här har jag 
kunnat observera och anteckna uttalanden och iakttagelser som senare legat till 
grund för analys av de översättningsprocesser som skett i myndigheternas miljö-
ledningsarbete. 
 

3.2.3 Intervjuer  

I de intervjuer som genomförts har jag i förväg skrivit ned och tagit med mig ett antal 
frågeställningar som jag velat fokusera i samtalet med respondenten. Dessa fråge-
ställningar har haft en öppen karaktär och snarare utgjort en guide än en mall för 
intervjun. Genomgående har intervjuerna kunnat ske i respondentens arbetsmiljö, 
utom i ett fall där intervjun genomfördes i anslutning till ett möte och därför skedde 
på ett café. I samtliga fall har formatet för intervjun också varit tidsmässigt tillräck-
ligt, varje intervju har pågått ungefär 1,5-2 timmar, ibland något längre. Denna 
relativt väl tilltagna tid har medfört att ett samtal har kunnat föras i lugn och ro, 
vilket passat de öppna frågorna. Ofta har respondenten utvecklat sina svar, reflek-
terat och ibland också återkommit till en tidigare punkt i samtalet för att komplettera 
sitt svar.   
Vid intervjutillfällena har bandinspelning gjorts, för att möjliggöra senare genom-

lyssning och transkribering, även om jag också fört löpande anteckningar. Vid ett 
tillfälle misslyckades bandinspelningen och jag fick i direkt anslutning till intervjun 

                                                 
114 Barinaga, 2002, Fangen, 2005. 
115 Fangen, 2005. 
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komplettera de anteckningar jag fört med mina minnesbilder av vad som diskuterats 
vid intervjun. Vid de intervjuer som genomförts med miljösamordnare har vi i fem 
av fallen varit två forskare som deltagit och där har en av oss kunnat föra noggranna 
anteckningar116. Dessa intervjuer har därför inte transkriberats, istället har en 
genomlyssning av banden gjorts i efterhand för att komplettera anteckningarna. 
Jag upplever att bandinspelningen inte utgjort något hinder för de samtal som 

förts. I ett fall har respondenten inledningsvis reagerat på bandinspelningen som ett 
problem för att tala fritt om sina erfarenheter, vilket löstes genom en förvissning om 
att inte förekomma med sitt namn i avhandlingen.  
 

3.2.4 Fokusgruppsintervjuer 

Den studie som genomförts i ledningsgrupper baseras på fokusgruppsintervjuer i 
fem myndigheters ledningsgrupper. Fokusgrupp som metod innebär att man samlar 
en grupp människor som under en begränsad tid får diskutera ett av forskarna givet 
ämne med varandra117. Metoden kan användas för att studera hur deltagare i en viss 
grupp tillsammans tänker kring ett fenomen utifrån sina åsikter, attityder, tankar, 
uppfattningar, och argumentationer.118  
Hur gick då fokusgruppsintervjuerna till? Fokusgruppsintervjuerna pågick under 

1,5 timme i respektive ledningsgrupp, som en programpunkt i ordinarie lednings-
gruppsmöte på plats i respektive myndighet. Ledningsgrupperna befann sig därmed 
i sin naturliga mötesmiljö och ledamöterna kunde förväntas agera så naturligt som 
möjligt i fokusgruppssituationen. Antalet representanter i ledningsgrupperna 
varierade mellan 4-10 personer. Under fokusgruppsintervjuerna hade vi två forskare 
olika roller, en av oss fungerade som samtalsledare medan den andra förde detalje-
rade anteckningar. Samtalsledarens roll har beskrivits som att initiera diskussion och 
introducera nya aspekter av ämnet, med målet att gruppdeltagarna ska diskutera 
fritt med varandra119.  
Innehållet i fokusgruppsintervjuerna följde en gemensam mall för alla grupper. Vi 

inledde varje tillfälle med att presentera syftet med fokusgruppsintervjun och vilka 
frågeställningar som låg till grund för studien utifrån Naturvårdsverkets uppdrag. 
Denna information gavs för att ge deltagarna en aning om i vilket sammanhang 
intervjun genomfördes och vad den skulle komma att användas till120.  
Därefter genomfördes en uppmjukningsövning där deltagarna fick titta på ett 

collage av bilder med miljöanknytning på en OH-bild, där den egna myndighetens 
logotyp placerats i mitten. Samtliga deltagare gavs tillfälle att reflektera kring 

                                                 
116 Dessa fem intervjuer har genomförts vid de myndigheter där även fokusgruppsintervjuerna 

gjordes. 
117 Wibeck, 2000. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Krueger och Casey, 1994. 
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myndighetens roll utifrån bilderna, vilket ofta ledde till rätt långa utläggningar 
utifrån de personliga reflektioner som gjorts.  
Därefter följde de två frågeställningarna:  
1.  vilka omvärldsfaktorer påverkar det egna miljöarbetet i myndigheten 
2.  vilka interna faktorer eller drivkrafter som påverkade myndighetens 
miljöarbete. 

Svaren som gruppen gav på respektive fråga skrev samtalsledaren upp på ett 
blädderblock varefter de diskuterades och kommenterades vidare i gruppen. Där-
efter diskuterades vilken/vilka faktorer som mest påverkade det egna miljöarbetet. 
Fokusgruppsintervjun gick vidare utifrån följande frågor: 
3.  relationen mellan de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningsarbetet 
i myndigheten.  

4.  hinder och möjligheter i myndighetens miljöledningsarbete 
5.  vad som skulle få ledningsgruppen att arbeta ännu mer med eller i högre 
grad prioritera miljöfrågorna i verksamheten. 

6.  den egna myndighetens roll för att uppnå de nationella miljömålen i 
samhället 

7.  vilka faktorer som upplevdes vara avgörande för att utveckla miljöarbetet i 
statsförvaltningen. 

Fokusgruppsintervjun avslutades därefter med en kort sammanfattning av de 
anteckningar som tagits under intervjun och deltagarna fick också möjligheten att 
komplettera eller nyansera sina uttalanden. Alla fokusgruppsintervjuer bandades 
vilket möjliggjorde att vi i efterhand kunde lyssna igenom banden och komplettera 
anteckningarna. Ett genomgående intryck från fokusgruppsintervjuerna är att 
livaktiga diskussioner uppstod i ledningsgrupperna. Flera deltagare kommenterade 
efter fokusgruppsintervjun att de upplevt den som tankeväckande och lärorik. 

 

3.3 Tillvägagångssätt i analysarbetet 
Analysarbetet har utgjort en kontinuerlig process i avhandlingsarbetet, nära knutet 
till olika avvägningar om teori- och metodval, som tidigare beskrivits. Det innebär 
samtidigt att analysen är svår att särskilja och beskriva som en separat process. Jag 
vill däremot försöka att beskriva hur det empiriska material som genererats genom 
olika metoder har analyserats.  
Språket konstruerar snarare än speglar verkligheten konstaterar Denzin, och 

hävdar att både författaren och läsaren konstruerar den skrivna och den lästa texten. 
Berättelser som samlas in kan i sin tur ses ur olika perspektiv, exempelvis som 
speglande eller som inbäddade i en slags narrativ logik.121 Med ett speglande
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perspektiv blir fokus att återge verkligheten på ett så sant vis som möjligt, medan det 
inbäddade synsättet öppnar upp för komplexitet i tolkningen. De utsagor jag tog del 
av vid observationer, intervjuer och dokumentstudier såg jag inledningsvis som mer 
speglande än inbäddade vilket kan förklaras med att jag då inte var bekant med de 
sammanhang jag studerade. När jag kommit en bit på väg i mitt arbete och exempel-
vis genomfört ett antal observationer i miljöledningsnätverket påverkade det också 
min analys.  
Så småningom började jag se vissa mönster i mitt material, exempelvis att före-

taget utgjorde en återkommande referens i utsagor från Vägverkets arbete med 
ledningssystem liksom i miljöledningsnätverket. Denna löpande analys kan därmed 
ha påverkat min förståelse för de utsagor jag tog del av i så motto att jag blev mer 
receptiv för tecken på just dessa mönster vid observationer men även vid intervjuer 
och dokumentstudier. Samtidigt försökte jag att anteckna vad som sades och gjorde 
det så ordagrant som möjligt vid observationstillfällena för att kunna gå tillbaka till 
materialet senare och analysera på nytt. Det bör noteras att de olika typerna av 
skriftligt material jag använt i min analys har haft olika karaktär, eller utgjort olika 
genre122, som därmed erbjudit olika möjligheter till omprövning över tid.  I relation 
till mina observationsanteckningar och intervjutranskriptioner har jag själv redan 
varit uttolkare när de producerats123 och de uttolkade situationerna kan heller inte 
återskapas i efterhand för att möjliggöra nya tolkningar. Omprövningen är därmed 
begränsad till skillnad från textmaterial i form av beslut, utredningar, rapporter, 
arbetsmaterial etc. 
Jag har gått tillbaka till dokument som rapporter och utvärderingar flera gånger 

för att möjliggöra nya tolkningar över tid liksom att jag återkommit till transkrip-
tioner och anteckningar från intervjuer. På så vis har jag försökt att hantera denna 
balansgång mellan att se mönster i mitt material och att samtidigt inte bli blind för 
det som avvikit från dessa mönster. Jag har med andra ord försökt att på ett reflek-
terande vis ”tolka mina egna tolkningar” och ställa min ”egen auktoritet som uttol-
kare och författare i självkritisk belysning”124. Här har jag också haft nytta av att vid 
olika forskningsseminarier vid högskolan liksom vid olika doktorandkurser fått 
andra personers kritiska perspektiv på min analys, som öppnat upp för omprövning 
och reflektion. 
Mitt empiriska material i form av observationsanteckningar och intervjuutskrifter 

kan beskrivas som det som inom den etnografiska metoden beskrivits som stökiga 
texter, dvs. texter eller utsagor av olika slag och från olika kontexter som kan tolkas 
på olika vis125. I slutfasen av avhandlingsarbetet har jag läst igenom hela detta 
material för att se mönster i det som svarade mot mina två forskningsfrågor. För att 
hantera det omfattande materialet skrev jag ned iakttagelser utifrån materialet i ett 

                                                 
122 Fairclough, 1992. 
123 Denzin, 1997, Silverman, 2001. 
124 Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 1. 
125 Denzin, 1997. 



52 
 

separat dokument. Detta dokument blev till slut en längre lista som jag sedan 
sorterade så att liknande iakttagelser samlades och utgjorde en punkt. För att 
illustrera hur dessa punkter såg ut ger jag här ett par exempel:  

• (punkt 5) Influenser/referenser i miljöledningsarbetet är ofta externa: 
företag, externa konsulter, ISO 14001/certifieringskrav etc. 

• (punkt 20) Erfarenhetsutbyte i miljöledningsarbetet mellan myndigheter sker 
på miljösamordnarnivå 

Dessa trettiotalet lappar med punkter använde jag därefter för att strukturera min 
analys och sortera den tematiskt. Denna sortering har också utgjort grunden till min 
framställning av de empiriska kapitlen i avhandlingen liksom analyskapitlet. Punkt 
20 ovan utgör exempelvis en del av underlaget till tematiseringen kring miljösam-
ordnarnas speciella roll i myndigheternas miljöledningsarbete, vilket framställs i 
kapitel sex.  
 

3.4 Reflektioner kring tillvägagångssättet 
Det har sagts att ”Varje teori bär med sig värderingarna hos ett forskarsamhälle som 
ofta låter sina begrepp och tolkningar träda fram i stället för dem som levs av 
undersökningspersonerna”126. Jag vill därför avsluta detta kapitel med att reflektera 
kring mitt tillvägagångssätt. Metoden i avhandlingsarbetet kan sägas vara den 
reflekterande verksamhet som ”förbinder den teoretiska grundvalen med produk-
tionen och den fruktbara användningen av det empiriska materialet”127. I mitt fall har 
denna reflekterande verksamhet utgjorts av att kombinera mina forskningsfrågor och 
mitt syfte med olika typer av empiriskt material. Mitt tillvägagångssätt liknar 
därmed vad Burgess beskriver som en vidare innebörd av begreppet ”triangulering”. 
I denna tolkning kan både olika metoder, data, tidsperioder, sammanhang och 
teorier trianguleras för att belysa ett fenomen på fler än ett sätt.128 Jag har dels samlat 
in olika data, enligt Burgess språkbruk, dels använt olika metoder för insamlingen av 
mitt material. På så vis har jag fått olika typer av empiriskt material att arbeta med: 
observationsanteckningar, intervjutranskriptioner och anteckningar liksom doku-
ment av olika slag, från SOU:n till OH-presentationer. En annan slags triangulering 
består i att jag använt mig av material från olika aktörers perspektiv och från olika 
sociala sammanhang, exempelvis från miljöledningsnätverket där olika myndig-
heters miljösamordnare möts och från ledningsgrupper på plats i sina ordinarie 
mötesrum. Över tid har jag även kunnat följa miljöledningsarbetet under några år 
och därmed kunnat använda mina erfarenheter och preliminära analys i det fortsatta 
arbetet. Här utgör fokusgruppsintervjuerna i ledningsgrupper ett tydligt exempel 
där de övriga tre studierna låg till grund för de frågor som formulerades i lednings-
gruppsstudien.  

                                                 
126 Alvesson och Deetz, 2000, s. 45. 
127 Ibid. s. 11. 
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Jag ser att jag på detta vis kommit att få ett relativt brett material som sammantaget 
rymmer olika perspektiv på de översättningsprocesser i miljöledningsarbetet som jag 
velat studera. En ytterligare utvecklad triangulering i de olika studierna hade sam-
tidigt gett ett ännu rikare material att arbeta med. Exempelvis hade fokusgrupps-
intervjuer varit intressanta att genomföra med olika medarbetare i Vägverket, kombi-
nerat med de intervjuer, dokumentstudier och observationer som gjordes där. På så 
vis hade jag kunnat styra en diskussion med exempelvis den dåvarande miljö-
ledningsprojektgruppen utifrån de frågeställningar som jag identifierat som 
intressanta utifrån min studie. På motsvarande vis hade fördjupade studier i fler 
myndigheter gett en rikare bild av miljöledningsarbetet på myndighetsnivån, vilket 
nu istället skett genom det gemensamma miljöledningsnätverket och dokument-
studier.   
De observationer jag genomfört i Vägverket och i miljöledningsnätverket har 

möjliggjort att jag kunnat ta del av den interaktion som skett mellan olika aktörer i 
olika sammanhang. Jag har deltagit vid projektmöten, utbildning, internrevision och 
återkommande nätverksträffar och andra myndighetsgemensamma aktiviteter. Jag 
har delvis låtit mitt urval styras av de chanser som dykt upp i form av löpande tips 
om olika möten, dels har jag valt att följa en specifik grupps arbete, som miljö-
ledningsprojektgruppen i Vägverket över en tidsperiod. Genom de olika observa-
tionerna har jag parallellt med att jag fått ett rikt material från sammanhang där 
konstruktioner i miljöledningsarbetet skapas, förhandlas och översätts också fått en 
kännedom om de olika sociala kontexterna. Genom observationerna har jag kunnat 
följa miljöledningsnätverket och miljöledningsprojektet i Vägverket över tid och 
därmed också fått en insikt i de sociala sammanhangen. I miljöledningsnätverket 
som jag deltagit i över en längre tid har jag också upplevt mig komma närmare in i 
den sociala kontext som nätverket utgjort och därmed förstått mer av exempelvis 
åsyftningar som gjorts till tidigare händelser, vilket jag upplever ha underlättat min 
tolkning av skeenden. Jag har också träffat samma personer flera gånger vid dessa 
observationer, vilket gjort att samtal kunnat utvecklas vid olika tillfällen.  
De intervjuer som genomförts har fungerat på ett annat vis än observationer och 

dokumentstudier i forskningsprocessen och möjliggjort att jag kunnat ställa 
fördjupande frågor till enskilda personer utifrån deras perspektiv och syn på miljö-
ledning liksom hur de använder miljöledningssystem i sin verksamhet. Det har givit 
mig en rikare bild av hur miljöledningsmodellen översatts i den aktuella myndig-
heten. Både intervjuer och observationer har också utgjort användbara komplement 
till dokumentstudierna genom att jag själv kunnat formulera frågeställningar respek-
tive tagit del av verkliga skeenden som kontrast till innehållet i de redigerade texter 
som dokumenten utgjort. Samtidigt var min läsning av dokumenten inte heller 
objektiv, eftersom det inte är möjligt då jag som läsare alltid konstruerar texten på 
nytt129. Jag har däremot vid ett flertal tillfällen gått tillbaka till samma dokument för 
att undvika att låsa mig vid en tolkning. 

                                                 
129 Czarniawska, 2004. 
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Dokumentstudierna har, jämfört med observationer och intervjuer, möjliggjort att jag 
kunnat se hur ambitioner och antaganden i miljöledningsarbetet formulerats över 
tid. Dokumenten har utgjorts av miljöledningsuppdragen och de utredningar som 
låg till grund för dem. Till dokumentstudierna hör också de utvärderingar som gjorts 
av miljöledningsarbetet och de slutsatser som dragits utifrån dessa, vilka varit 
viktiga för att förstå utvecklingen och inriktningen av miljöledningsprojektet på en 
övergripande nivå och de översättningar som gjorts i dessa. Jag har även använt mig 
av olika politiska dokument kring exempelvis miljömål och sektorsansvar som ut-
gjort en del av det större sammanhanget kring miljöledningsprojektet. Dokument-
studier har också utgjort både delar av och underlag för de tre andra studierna, i 
form av exempelvis arbetsmaterial, OH-bilder, mötesanteckningar och styr-
dokument.  
Fokusgruppsintervjuerna slutligen har genomförts mot bakgrund av de sedan 

tidigare genomförda studierna, sånär som på de intervjuer med miljösamordnare och 
någon observation i miljöledningsnätverket som skedde parallellt. Jag bedömer att 
ledningsgruppernas perspektiv på miljöledningsarbetet tillfört min avhandling en 
viktig del, genom att fokusera den i myndighetskontexten viktiga översättningen av 
miljöledningsuppdraget mellan regering, departement och myndighet. Ledningens 
ointresse har som framkommer i kapitel fyra och sex framställts som ett avgörande 
problem i miljöledningsarbetet. Däremot hade inte myndighetsledningarnas eget 
perspektiv på miljöledningsarbetet varit föremål för någon undersökning tidigare. 
Genom fokusgruppsstudien möjliggjordes en sådan analys.  
Kombinationen av de olika metoder som jag använt mig av liksom de olika 

studierna som sådana har gjort att jag kunnat få en rikare bild av den 
miljöledningspraktik som sker i statliga myndigheter och som jag velat närma mig 
för att arbeta med mina forskningsfrågor och uppfylla syftet med avhandlingen. 
Samtidigt utgör mina studier ingen komplett bild av någon egentlig verklighet, 
däremot en tolkning av det empiriska material jag tagit del av utifrån de 
frågeställningar jag arbetat med. Här har jag därför försökt att beskriva hur jag 
arbetat för att möjliggöra en bedömning av den tolkning som utgör min analys och 
mina slutsatser i avhandlingen. 
Sammantaget har jag kunnat studera översättningsprocesser på olika nivåer, 

bland olika aktörer och sammanhang. De översättningsprocesser som studerats 
sträcker sig från riksdags- regerings- och departementsnivå till Naturvårdsverket, 
myndighetsledningar och enskilda miljösamordnare.  
Utifrån denna beskrivning av mitt tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet går jag 

nu vidare och beskriver de studerade översättningsprocesserna. Jag börjar där miljö-
ledningsprojektet började genom att beskriva bakgrunden till miljöledningsprojektet 
och de översättningar som skedde när miljöledningsmodellen reste in i statsför-
valtningen. Om detta handlar nästa kapitel. 
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4. Miljöledningsmodellen reser och översätts till stats-
förvaltningen  
 
Det har hävdats att vissa idéer har lättare att resa in i organisationer än andra. Idéer 
som knyter an till effektivitetshöjning av något slag liksom idéer som matchar bilden 
av den rationella organisationen har lättare att resa och anammas än idéer baserade 
på kollektiva ideal eller särdrag och som inte passar in i bilden av det moderna 
samhället130. Att företag och andra organisationer från 1990-talet och framåt i allt 
högre utsträckning börjat använda samma standardiserade miljöledningsmodell för 
sitt miljöarbete kan ses som uttryck för en sådan idé eller organisatoriskt mode131 
som kommit att imiteras organisationer emellan. I detta kapitel studerar jag 
översättningen av miljöledningsmodellen från den företagskontext där den 
ursprungligen utvecklades till den statliga myndighetskontexten, där den imiterats 
och översatts och därmed blivit modell för myndigheternas eget miljöarbete. Jag 
beskriver i kapitlet bakgrunden till miljöledningsprojektet, de förväntade resultaten 
liksom de erfarenheter som gjorts över tid och lett fram till nya översättningar i styr-
ningen av miljöledningsarbetet. I kapitlet beskiver jag också två ideologiska ström-
ningar som utgjort centrala parallella inslag i styrkontexten i statsförvaltningen, New 
Public Management och ekologisk modernisering.  
 

4.1 Miljöledningsprojektet – bakgrund, genomförande och resultat 
För att senare i kapitlet diskutera hur styrkontexten i statsförvaltningen influerats av 
starka idéer som samspelat med miljöledningsprojektet kommer jag nu att uppehålla 
mig vid bakgrunden till och de förväntningar som uttryckts med miljö-
ledningsarbetet i myndigheterna. I detta avsnitt kommer jag även att beskriva 
resultatet av miljöledningsarbetet så som det översatts och presenterats i olika 
utvärderingar. Det empiriska underlaget för detta avsnitt utgörs av dokument såsom 
offentliga utredningar, regeringsskrivelser, regeringsbeslut, årliga redovisningar av 
miljöledningsarbetet liksom de utvärderingar som gjorts över tid, framförallt av 
Naturvårdsverket. Jag beskriver först bakgrunden till miljöledningsprojektet och 
uppdragen från regeringen till myndigheterna.  
 

                                                 
130 Meyer, 1996. 
131 Czarniawska och Joerges, 1996, Czarniawska och Sévon, 2005, Czarniawska, 2005a. 
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4.1.1 Bakgrund till miljöledningsprojektet 

Idag har cirka 220 statliga myndigheter regeringens uppdrag att införa ett 
miljöledningssystem i sin verksamhet132. De första 25 myndigheterna, de s.k. 
”pilotmyndigheterna” fick regeringens uppdrag i slutet av 1996 att inleda arbetet 
med att införa miljöledningssystem i verksamheten. Det uttryckta syftet med de in-
ledande uppdragen var att skapa erfarenheter av hur miljöledning bäst borde införas 
inom statsförvaltningen.133 Därefter har regeringen kontinuerligt fattat beslut om att 
ytterligare myndigheter ska införa miljöledningssystem vilket lett till att i princip 
alla134 statliga myndigheter idag har ett miljöledningsuppdrag, inklusive regerings-
kansliet135.  
Som bakgrund till det statliga miljöledningsprojektet har den vision angetts som 

presenterades i regeringsförklaringen 1996 om att Sverige skulle bli ett föregångsland 
i strävan mot en ekologiskt hållbar utveckling136. I det delbetänkande från Miljö-
vårdsberedningen som låg till grund för miljöledningsbesluten hänvisar man till 
denna vision som en utgångspunkt för sitt förslag om att ge myndigheterna i upp-
drag att införa miljöledningssystem137. När pilotmyndigheterna fick sina miljö-
ledningsuppdrag angav regeringen via Miljödepartementet också visionen om en 
ekologiskt hållbar utveckling som grund för beslutet. Genom miljöledningsprojektet 
skulle statsförvaltningen komma att utgöra ett miljöföredöme i samhället:  
”Regeringen anger i Regeringsförklaringen (1996-09-17) att stats-
förvaltningens miljöarbete skall utvecklas till att vara ett föredöme. Förslag, 
beslut och åtgärder i statsförvaltningen som kan påverka miljö och resurs-
hushållning bör utformas så att de medverkar till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.”138 

I statsförvaltningen skulle miljöledningssystem utgöra modellen för miljöarbetet, 
enligt regeringen. Redan i en tidigare rapport till regeringen hade även Statskontoret  

                                                 
132 Naturvårdsverket, 2007a, Internet. 
133 Regeringsbeslut, 1996-12-09. 
134 Av de totalt 478 statliga myndigheterna utgörs nästan hälften av regionala och lokala myndigheter 

inom olika områden. Av de 478 statliga myndigheterna är 53 Tingsrätter, 35 Universitet och 

högskolor, 23 Länsrätter, 22 Lantmäteriverk, 21 Länspolismyndigheter, 21 Länsstyrelser, 20 

Länsarbetsnämnder, 8 Arrende och hyresnämnder, 8 Riks och landsarkiv, 6 Allmänna pensionsfonder, 

6 Hovrätter, samt 4 Kammarrätter. Om dessa dras ifrån de totalt 478 blir differensen cirka 250 st. 

(Statskontoret 2007, s. 3) 
135 Regeringen, 2008a, Internet. 
136 Regeringsförklaring, 1996-09-17. 
137 SOU 1996:112. 
138 Regeringsbeslut 1996-12-19. 
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konstaterat att myndigheternas tillämpning av miljöpolitiken kunde vitaliseras om 
miljöledningssystem infördes i verksamheten:  
”ett anammande av idéerna kring miljöledningssystem, analogt med vad som 
sker i näringslivet, jämte ett väl avvägt förändringstryck från statsmakternas 
sida skulle ’blåsa liv’ i tillämpningen av denna paragraf139 och andra miljö-
paragrafer och även därutöver leda till miljövinster”140. 

Enligt Statskontoret motiverades idén om införande av miljöledningssystem i 
myndigheterna av att förvaltningen ansågs ha hamnat efter den utveckling som skett 
både i företagen och i andra organisationers miljöarbete. Tillämpningen av 
miljöledningssystem ansågs ha varit en framgångsfaktor i dessa organisationers 
miljöarbete.141 Regeringen tog fasta på att statsförvaltningen hamnat efter andra 
aktörer i samhället vad gällde att arbeta för en hållbar utveckling:   
”I syfte att uppnå en hållbar utveckling behöver statens arbete utvecklas och 
samhällssektorernas ansvar för miljön tydliggöras”142. 

Efter Statskontorets rapport gav regeringen Miljövårdsberedningen143 i uppdrag att 
föreslå ”konkreta åtgärder för att nå en hållbar samhällsutveckling”144. Regerings-
uppdraget gavs i syfte att ge regeringen förslag på hur de kunde integrera och styra 
”frågan om miljöansvar och miljöhänsyn” i samhällssektorerna145. Miljövårdsbered-
ningens uppdrag beskrevs mer specifikt som att utreda:  
”Möjligheten att utveckla system i analogi med den tillämpning som nu sker i 
svensk industri av EUs förordning om frivillig miljörevision”146. 

För att hitta arbetssätt för att arbeta med hållbar utveckling i statsförvaltningen 
vändes således blicken mot de företag som uppfattades ha kommit längre i sitt miljö-
arbete, och som därmed kom att utgöra föredöme för förvaltningens eget sätt att  

                                                 
139 Den paragraf som åsyftas är 5 § i den tidigare verksförordningen (1987:1100). I denna paragraf 

stadgades att: ”Myndighetens chef skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och 

effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den. Därvid skall beaktas de 

krav som ställs av hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken.” 
140 Statskontoret, 1995, s. 4.  
141 Statskontoret, 1995, SOU 1996:112. 
142 Regeringsbeslut, 1996-12-19. 
143Miljövårdsberedningen har sedan 1968 och i olika sammansättningar fungerat som regeringens råd 

i aktuella eller framtidsrelaterade frågor med miljöanknytning (Regeringen, 2008b, Internet) I den här 

refererade SOU:n från Miljövårdsberedningen (1996:112) deltog elva ledamöter med funktioner såsom 

riksdagsledamot, biolog, statskonsulent, vice riksbankschef, generaldirektör och miljörevisor liksom 

representanter från beredningens kansli, såsom dåvarande kanslichefen, numera generaldirektören 

för Naturvårdsverket. (SOU 1996:112) 
144 SOU 1996:112. 
145 Ibid. 
146 Miljödepartementet, 1995. 
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arbeta med miljöfrågor. Statsförvaltningen bedömdes med sin omfattning liksom 
sina olika roller och uppgifter vara ”en central aktör i utvecklingen mot ett ekologiskt 
hållbart samhälle” medan ambitionsnivån bedömdes ha varit relativt låg och därför 
behövde höjas betydligt. 147 Miljövårdsberedningen menade i sin redovisning av upp-
draget till regeringen att integrering av miljöhänsyn i styrningen av alla 
verksamheter var en framkomlig väg. Detta då en ekologiskt hållbar samhälls-
utveckling ansågs kräva en ”effektiv och miljöanpassad användning av alla resurser, 
såväl naturresurser som mänskliga och ekonomiska resurser” 148.  
Genom att införa miljöledningssystem i myndigheterna kunde miljöhänsyn och 

resurshushållning integreras i den ordinarie verksamheten, enligt Miljövårds-
beredningen. För att möjliggöra att miljöarbetet skulle bli naturligt integrerat i 
myndigheterna förutsattes miljöarbetet ”ha tydliga riktlinjer och mål, klargjorda 
ansvarsförhållanden och rutiner för uppföljning och redovisning”, vilket erbjöds i 
miljöledningsmodellen149. Miljövårdsberedningens argument för att införa miljö-
ledningssystem i myndigheterna har även återkommit senare från regeringshåll:   
”Som verktyg för att integrera hänsyn till ekologiskt hållbar utveckling i den 
statliga förvaltningens arbete används miljöledningssystem. Dessa innebär 
systematiserat miljöarbete, tydliga riktlinjer och mål i bl.a. centrala 
styrdokument, klargjorda ansvarsförhållanden och rutiner för uppföljning 
och redovisning.”150 

Liknande formuleringar har också återkommit i regeringens miljöledningsuppdrag 
till myndigheterna151. Redan när regeringen fattade det första beslutet om miljö-
ledningsuppdrag angavs att pilotprojektet förväntades skapas värdefulla erfaren-
heter som senare skulle kunna tillämpas i miljöledningsarbetet i alla myndigheter 
”och därmed uppnå målet att staten skall vara ett föredöme på miljöområdet.”152  

                                                 
147 SOU 1997:145, s. 6. 
148 SOU 1996:112, s. 11. 
149 SOU 1996:112, s. 36. 
150 Regeringens proposition, 1997/98:145, s.158. 
151 Exempel på en liknande formulering återfinns i Regeringsbeslut, 2001-07-12: ”För att uppnå en 

ekologiskt hållbar utveckling behöver myndigheternas miljöarbete utvecklas. Detta kan åstadkommas 

genom att miljöledningssystem införs, vilket innebär att miljöhänsyn och resurshushållning integreras 

i den ordinarie verksamheten. 
152  Regeringsbeslut, 1996-12-19. 
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Genom införandet av miljöledningssystem förväntades miljöarbetet på departe-
menten och i myndigheter utvecklas genom bättre systematik och organisering. Som 
en följd skulle miljöfrågorna: 
 "bli en naturlig del av det dagliga arbetet inom regeringskansliet och 
myndigheterna, på samma sätt som man i dag tar ekonomiska hänsyn.”153 

I den bakgrundsbeskrivning till miljöledningsprojektet som jag framställde ovan 
kom idén om att arbeta för en hållbar utveckling i statsförvaltningen att materiali-
seras genom regeringsbesluten om att införa miljöledningssystem i myndigheterna. 
Genom det systematiska arbetssätt som miljöledningsmodellen erbjöd förväntades 
miljöhänsyn integreras och bli en naturlig del i förvaltningens verksamhet, precis 
som den uppfattades ha blivit i företagen. De översättningsprocesser som ägde rum 
och som ledde till besluten om införande av miljöledningssystem i myndigheterna 
kan illustreras enligt figur 4.1 nedan.  
 
 

idé ����       objekt ����      handling ����  
 
Styrning av hållbar   Miljöledningssystem  Regeringsbeslut om införande  
utveckling      (PDCA-cykeln)    av miljöledningssystem i  
genom integrering            statsförvaltningen  
av miljöhänsyn  
i all verksamhet 
i myndigheterna 

 

 

Figur 4.1 Regeringens översättning av idén om att uppnå en hållbar utveckling till införande av 
miljöledningssystem.  
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 

 

4.1.2 Genomförande och mål – ekologiskt hållbar utveckling genom 
decentralisering, målstyrning och ökad effektivitet 

Genom att införa och arbeta med miljöledningssystem förväntades myndigheterna 
således integrera miljöhänsyn i all sin verksamhet och därmed bidra till en hållbar 
utveckling. Miljöledningsmodellen, eller PDCA-cykeln, (se figur 1.1) översattes av  

                                                 
153 SOU 1996:112, s. 25. 
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regeringen till myndighetskontexten och har kommit till uttryck i uppdragen till 
myndigheterna. Myndigheterna skall154:  
”1. ta fram en projektplan för införandet av ett miljöledningssystem som skall 
innehålla en tidsplan samt uppgifter om hur införandet skall organiseras och 
vilka som är ansvariga för införandet. /.../ 
2. göra en miljöutredning av myndighetens interna och externa verksamhet, 
dvs. kartlägga de direkta och indirekta miljöeffekter som myndighetens verk-
samhet kan ge upphov till, 
3. utarbeta en miljöpolicy, 
4. utarbeta mål för miljöarbetet, 
5. utarbeta en handlingsplan för fortsatt integrering av miljöhänsyn i 
myndighetens verksamhet, 
6. särskilt arbeta för att inom ramen för gällande regelverk miljöanpassa sina 
upphandlingar, 
7. dokumentera, redovisa, följa upp, revidera och fortlöpande förbättra 
miljöarbetet, 
8. integrera miljöledningssystemet i den ordinarie verksamheten.” 

Enligt punkt 2 i regeringsbeslutet ovan skall alltså både direkta och indirekta miljö-
effekter av myndighetens verksamhet ingå i miljöledningssystemet. De s.k. direkta 
miljöeffekterna är de som ger direkt miljöpåverkan, exempelvis tjänsteresor, 
pappersförbrukning och produktionsanläggningar. De s.k. indirekta miljöeffekterna 
å andra sidan uppkommer till följd av myndighetens verksamhet, som i sin tur ger 
upphov till miljöpåverkan i samhället. Exempel på indirekta miljöeffekter översatta 
till myndighetskontexten är regler, bidrag och information.155 Här har således miljö-
ledningsmodellens rationalitet som ursprungligen utvecklats i en industriell kontext, 
med tillverkning av produkter som kärnverksamhet, översatts till förvaltningskon-
texten. De s.k. direkta och indirekta miljöeffekterna enligt miljöledningsmodellens 
rationalitet har därmed översatts till myndigheternas verksamhet i miljölednings-
uppdragen  
Störst skillnad kan ses i de indirekta miljöaspekterna i företags- respektive 

förvaltningskontexten, vilket beror på de olika uppgifter och roller som företag och 
myndigheter har i sina verksamheter. Där en fabrik ger upphov till indirekt 
miljöpåverkan genom exempelvis den energiförbrukning eller det avfall som de till-
verkade produkterna (bilar, datorer, målarfärg etc.) ger upphov till vid användning 
hos kunderna ute i samhället har motsvarigheten i myndigheten blivit anpassningar 
till denna rationalitet. I förvaltningskontexten har därmed de indirekta miljö-
aspekterna översatts till de regler, bidrag och den information som myndigheteter 
utarbetar och som påverkar medborgarnas och andra aktörers handling och därmed 
miljöutvecklingen i samhället.  
                                                 
154 Se exempelvis Regeringsbeslut 2001-07-12. 
155 Miljödepartementet, 2000, s. 8. 
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Så här långt har jag beskrivit bakgrunden till och innehållet i miljöledningsupp-
dragen. Jag går nu över till att beskriva hur målbilden för miljöledningsarbetet i 
myndigheterna har framställts. Parallellt med att myndigheter fått i uppdrag av 
regeringen att införa miljöledningssystem har riksdagen fattat beslut om att införa en 
mål- och resultatbaserad styrning i det övergripande arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling i Sverige. Mål- och resultatstyrning som styridé för miljöarbetet motive-
rades av att arbetet mot en ekologiskt hållbar utveckling skulle bedrivas decentrali-
serat” med hjälp av uppställda mål medan vägarna att nå dit inte bestäms i detalj.”156 
Mål- och resultatstyrning har i sammanhanget beskrivits som ”det effektivaste sättet 
att styra ett brett upplagt miljöarbete med deltagare inom alla samhällsområden”157. 
Sedan 1999 finns därför nationella miljökvalitetsmål158 fastlagda av Riksdagen som 
beskriver det miljötillstånd som innebär att en ekologiskt hållbar utveckling har upp-
nåtts159. Regeringen har beskrivit relationen mellan miljökvalitetsmålen och en eko-
logiskt hållbar utveckling på följande vis: 
”De 15 miljökvalitetsmålen, som riksdagen i bred enighet antagit, gör den 
miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling tydlig. De är 
formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och definierar det tillstånd 
för den svenska miljön som miljöarbetet skall sikta mot.”160 

Efter 1999 har ett sextonde miljökvalitetsmål tillkommit, ”Ett rikt växt- och djurliv”, 
vilket antogs 2005161. För att möjliggöra en effektiv målstyrning föreslogs de 
nationella miljökvalitetsmålen brytas ned i mer konkreta delmål och följas upp med 
hjälp av miljöindikatorer162. År 2001 lade regeringen fram en proposition med förslag 
på mellan ett och tio mätbara och tidsbestämda delmål för respektive miljö-
kvalitetsmål. Denna målstruktur syftade till att miljökvalitetsmålen, och därmed en 
ekologiskt hållbar utveckling, skulle uppnås inom en generation.163  
Den decentraliserade miljöstyrningen har förutom den ovan beskrivna målstyr-

ningen och miljöledningsuppdragen kommit till uttryck i att ett särskilt sektors-
ansvar har delats ut till vissa myndigheter. Dessa myndigheter har getts ett särskilt 
ansvar att verka för ekologiskt hållbar utveckling inom sin samhällssektor. Miljö-
vårdsberedningen pekade ut 28 myndigheter som skulle fungera som särskilda 

                                                 
156 Regeringens proposition, 1997/98:145, s. 9. 
157 Ibid. 
158 De nationella miljökvalitetsmålen är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig 

försurning, 4. Giftfri miljö, 5. Skyddande ozonskikt, 6. Säker strålmiljö, 7. Ingen övergödning, 8. 

Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust, och 

skärgård, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 13. Ett rikt odlingslandskap, 14. Storslagen 

fjällmiljö, 15. God bebyggd miljö (Miljömålsportalen, 2005, Internet) 
159 Regeringens proposition, 2000/01:130 
160 Regeringens proposition 2004/05:150, s. 1. 
161 Regeringens proposition 2004/05:150. 
162 Regeringens proposition, 1997/98:145, s. 9. 
163 Regeringens proposition, 2000/01:130. 
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ansvarsmyndigheter för ökad ekologisk hållbarhet inom sina respektive verksam-
hetsområden. De myndigheter som pekades ut var ”sådana myndigheter där en 
anpassning av kärnverksamheten är särskilt viktig för en ekologiskt hållbar ut-
veckling.”164 I förslaget återfanns exempelvis Vägverket, Livsmedelsverket och 
NUTEK165. Denna decentralisering av miljöansvar till myndigheterna och relaterade 
samhällssektorer skulle möjliggöra att miljöhänsyn integrerades i verksamheten: 
”Integrering av miljöhänsyn via sektorsansvaret och införandet av miljö-
ledningssystem möjliggör därmed en decentralisering av miljöansvar till 
myndigheternas verksamheter och sektorer. Verksamheterna och sektorerna 
anpassas härmed på ett tidigt stadium till arbetet med att nå miljö-
kvalitetsmålen, och hänsyn till miljön kan tas redan vid beslutsfattandet i 
stället för att åtgärdas i efterhand.”166 

Relationen mellan miljöledningsarbetet, miljömål och sektorsansvar har uttryckts i 
termer av att höra ihop och komplettera varandra i en decentraliserad miljöstyrning:  
”Utvecklingen av sektorsansvaret för miljön, införandet av miljöledning och 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålen är sammankopplade och kompletterar 
varandra. Tillsammans utgör de förutsättningar för en decentraliserad och 
systematiserad mål- och resultatstyrd miljöpolitik, där ansvaret för miljön 
successivt integreras i samhällets sektorer.”167 

Miljömålen liksom de delmål och strategier som knöts till dem skulle således utgöra 
utgångspunkten för myndigheternas miljöledningsarbete168. Den politiska visionen 
om att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling kom därmed att översättas till sexton 
miljökvalitetsmål som skulle nås genom en decentraliserad målstyrning av miljö-
arbetet i statsförvaltningen. Miljöledningssystem skulle som en del av denna över-
sättning fungera som myndigheternas verktyg för att arbeta målstyrt och syste-
matiskt i sitt miljöarbete, för en ekologiskt hållbar utveckling.  
Även kostnadseffektivitet har uttryckts som ett viktigt motiv för det målstyrda 

miljömålsarbetet: ”Miljökvalitetsmålen skall uppnås till så låg kostnad som möjligt 
för samhället”169. På så sätt kunde flera miljökvalitetsmål uppnås på en gång liksom 
andra politiska mål, menade regeringen. Överblickbarheten och effektiviteten i den 
nya miljömålsstrukturen var andra fördelar som lyftes fram.170 För att uppnå en 
effektiv styrning borde också miljöstyrningen samordnas med ”övriga effektivitets-
krav”, föreslog Miljövårdsberedningen eftersom ”Det vore olyckligt om helt nya 
berednings- och beslutsformer etablerades inom detta område [dvs. miljö-

                                                 
164 SOU 1997:145, s. 9. 
165 Ibid. 
166 Regeringens proposition, 2000/01:130, s. 23. 
167 Miljömålsrådet, 2004, s. 39. 
168 Regeringens proposition, 2000/01:130, s. 23. 
169 Regeringens proposition 2004/05:150, s. 232. 
170 Ibid. s. 2. 
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styrning].”171 Miljövårdsberedningen föreslog även att en kontinuerlig informell 
dialog mellan myndighet och departement om ekologiskt hållbar utveckling skulle 
äga rum, inom den redan etablerade styrformen mål- och resultatdialog som 
användes för uppföljning av myndigheternas resultat inom övriga områden.172 För 
att samordna miljömålsarbetet inrättade regeringen ett särskilt Miljömålsråd173, som 
gavs ansvaret att följa upp det nationella resultatet av miljömålsarbetet utifrån 
indikatorer.174  
Även uppföljningen av myndigheternas miljöledningsarbete har kommit att ske 

genom årlig redovisning utifrån miljöledningsmodellen. Regeringen har poängterat 
att denna årliga redovisning av myndigheternas miljöledningsarbete är angelägen 
för att möjliggöra uppföljningen av arbetet med ekologiskt hållbar utveckling enligt 
målstyrningsidén:  
”Det är angeläget att det statliga arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling 
och uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen kan följas upp och utvärderas. 
Resultatet av miljöledningsarbetet skall därför årligen redovisas.”175 

Myndigheterna har för den årliga redovisningen av miljöledningsarbetet kategori-
serats i tre olika grupper, med olika redovisningskrav176. Grupp ett177 utgörs av 
”myndigheter med centrala miljörelaterade uppgifter” såsom exempelvis Vägverket 
och Kemikalieinspektionen.178 Grupp två179 består av ”övriga [myndigheter] med 
stor betydelse för miljöfrågor” och utgörs av exempelvis Vinnova och Skatteverket180. 
Grupp tre181 slutligen utgörs av myndigheter ”med i huvudsak direkt miljöpå-
verkan”, som Åklagarmyndigheten och Högskoleverket182. I den senare gruppen 
återfinns även de myndigheter som fått ett ”s.k. förenklat [miljölednings-]upp-

                                                 
171 SOU 1997:145, s. 11. 
172 SOU 1997:145. 
173 Miljömålsrådets ledamöter består av ett drygt femtontal generaldirektörer och motsvarande 

funktioner från myndigheter och länsstyrelser (Miljömålsrådet, 2008, Internet) 
174 Regeringens proposition, 1997/98:145, s. 38f. 
175 Regeringsbeslut, 2005-11-10. 
176 Ibid. 
177 Grupp ett utgörs av 22 stycken myndigheter liksom samtliga länsstyrelser i landet, vilka är 21 st. 

(Regeringsbeslut, 2006-10-25, underbilaga 2). 
178 Regeringsbeslut, 2005-11-10, underbilaga 2. 
179 Grupp två utgörs av 53 myndigheter, varav 15 är museer. Universitet och högskolor liksom 

Försvarsmakten omfattas inte av den gemensamma årliga redovisningen. (Regeringsbeslut 2005-11-10 

respektive 2006-10-25, bilaga 2). 
180 Regeringsbeslut, 2005-11-10, underbilaga 2. 
181 Grupp tre utgörs av 30 myndigheter med miljöledningsuppdrag liksom 55 myndigheter med 

förenklat miljöledningsuppdrag (Regeringsbeslut, 2006-10-25, underbilaga 2). 
182 Regeringsbeslut, 2005-11-10, underbilaga 2. 
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drag”183, såsom Barnombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden184. Mål-
styrningsidén har således översatts till miljöledningsarbetet genom att resultatet från 
myndigheternas miljöledningsarbete årligen ska rapporteras till Naturvårdsverket 
och regeringen. Sedan 2007 har denna rapportering även legat till grund för en 
ranking av myndigheternas miljöledningsarbete (se bilaga 1)185. 
I detta avsnitt har jag beskrivit hur miljöledningsuppdragen till myndigheterna 

kommit att präglas av idéer om målstyrning, vilket kom till uttryck i form av 
betoning på decentralisering, systematik, integrering och effektivisering i det empiriska 
materialet. Miljöledningsarbetet i myndigheterna har beskrivits som ett verktyg för 
att systematiskt och kostnadseffektivt arbeta mot de nationella miljökvalitetsmålen, 
och i vissa myndigheter även i arbetet med det särskilda sektorsansvaret för miljön, i 
den egna verksamheten. Jag har därmed uppehållit mig vid både idé och handling, 
enligt figur 4.1 ovan, genom att fördjupa beskrivningen av hur idén om integrering 
av hållbar utveckling i myndigheternas verksamhet översatts till miljö-
ledningsuppdragen och där vissa centrala uttryck identifierats. Dessa uttryck går jag 
senare i kapitlet vidare med genom att relatera dem till den samtida styrkontexten i 
statsförvaltningen. Innan jag gör det beskriver jag i nästa avsnitt vilka erfarenheter 
som gjorts över tid i miljöledningsarbetet och hur resultaten kommit att tolkas och 
översättas till fortsatt handling i styrningen av myndigheternas arbete med 
miljöfrågor. 
 

4.1.3  Erfarenheter från miljöledningsarbetet i myndigheter – tilltro trots 
problem 

Vilka erfarenheter har gjorts över tid i det statliga miljöledningsprojektet under de 
idag drygt tio år som gått sedan de första miljöledningsuppdragen delades ut 1996? 
Hur har den målstyrda och systematiska integreringen av miljöhänsyn i myndig-
heternas verksamhet kommit till uttryck när miljöledningsmodellen översatts till 
myndighetskontexten? I detta avsnitt uppehåller jag mig vid de erfarenheter som 
gjorts och de översättningar som i sin tur har skett utifrån hur dessa erfarenheter 
kommit att tolkats. De översättningar som studerats avser det övergripande miljö-
ledningsprojektet, dvs. regeringens uppdrag till de 220 myndigheterna att införa 
miljöledningssystem som verktyg för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.  
Redan 1998 utvärderade Riksrevisionsverket på uppdrag av regeringen de 25 

pilotmyndigheternas arbete med miljöledningssystem. Riksrevisionsverket hade fått 
i uppdrag att granska myndigheternas redovisning av miljöarbetet som skulle 
lämnas i samband med myndighetens ordinarie årsredovisning, likt den redan 

                                                 
183 Med förenklat miljöledningsuppdrag menas att miljöledningssystemet endast avser myndighetens 

administrativa verksamhet. Ett sextiotal myndigheter har ett sådant uppdrag (se exempelvis 

Regeringsbeslut, 2005-09-29). 
184 Regeringsbeslut, 2006-10-25, underbilaga 2 
185 Naturvårdsverket, 2007, s. 37. 
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etablerade ekonomistyrningen186. I denna rapport framkom att översättningen av 
miljöledningsmodellens rationalitet till myndighetskontexten medfört problem, inte 
minst i relation till den i PDCA-cykeln påbjudna målstyrningsiden som förutsatte 
tydliga mål, mätning och uppföljning. Särskilt svårt visade det sig vara att tillämpa 
denna rationalitet för de s.k. indirekta miljöaspekterna i myndigheternas verksamhet, 
dvs. de miljöeffekter som uppstår i samhället till följd av exempelvis myndigheternas 
beslut. Riksrevisionsverket konstaterade att de indirekta miljöaspekterna i många fall 
varit svåra att både utreda, värdera, mäta och följa upp, i enlighet med de miljö-
ledningsuppdrag som givits.187 Senare utvärderingar av myndigheternas miljö-
ledningsarbete har framförallt gjorts av Naturvårdsverket som sedan år 2000 haft 
regeringens uppdrag att informera och redovisa miljöledningsarbetet i statsför-
valtningen188. Riksrevisionsverkets problembild har återkommit i dessa utvärde-
ringar av de redovisningar av miljöledningsarbetet som myndigheterna rapporterat 
varje år. I sin sammanställning av årsrapporter från deltagande myndigheter i miljö-
ledningsprojektet från år 2000 konstaterade Naturvårdsverket att det fanns särskilt 
två områden där myndigheterna stött på svårigheter: användningen av nyckeltal för 
uppföljning av resultat och hanteringen av den indirekt miljöpåverkande verksam-
heten. Några slutsatser kring i vilken omfattning miljöledningssystem integrerats i 
myndigheternas ordinarie verksamhet, enligt intentionen i regeringsuppdragen, 
ansåg sig Naturvårdsverket inte kunna dra.189 Översättningen av miljö-
ledningsmodellen till myndighetskontexten hade utifrån resultatet av de två refe-
rerade utvärderingarna190 från ovan således kommit att innebära problem. Hur kom 
dessa erfarenheter att tolkas och vilken handling gav de upphov till?   
I den rapport från Naturvårdsverket som refererades ovan gjordes bedömningen 

att införandet av miljöledningssystem trots de identifierade problemen fungerade 
tillfredsställande, däremot ansågs anpassningen till miljöledningsmodellen ske 
alltför långsamt i myndigheterna191. I en statlig rapport från 2003 förmedlades en mer 
negativ bild av hur miljöledningsuppdragen kommit att genomföras och följas upp 
utifrån målstyrningsidén. Här gavs skarp kritik mot den låga grad av återkoppling 
som skett från regering och departement och som därmed ansågs ha satt 
målstyrningen ur spel: 
”återkopplingen tycks vara svag och vissa fall obefintlig. Kravet på 
miljöledningssystem tenderar därmed att framstå som i första hand som 
formalia utan någon innehållslig diskussion om mål eller prövning av 
resultat och genomförande” 192. 

                                                 
186 SOU 1996:112. 
187 Riksrevisionsverket, 1998. 
188 Regeringsbeslut, 2000-09-21. 
189 Naturvårdsverket, 2000a. 
190 Riksrevisionsverket, 1998,  Naturvårdsverket, 2000a. 
191 Naturvårdsverket, 2000a. 
192 Statens kvalitets- och kompetensråd et. al., 2003. 
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Denna kritik baserades på utsagor från företrädare för myndigheter liksom från 
Regeringskansliet där det framkommit att ”det sällan eller aldrig förekommer någon 
diskussion om miljöledning vid de årliga mål- och resultatdialogerna”193. 
Målstyrningen kan mot bakgrund av de resultat som framkommit ovan sägas ha 
visat sig problematisk att tillämpa i miljöledningsarbetet, både inom myndigheterna 
och i den politiska styrning som skulle ske utifrån uppnådda resultat. Istället för den 
integrering av miljöledningsarbetet i all verksamhet genom systematisk målstyrning 
som avsågs i uppdragen uppstod ingen dialog och införandet av PDCA-cykeln gick 
långsamt i myndigheterna.  
De indirekta miljöaspekterna i myndigheternas verksamhet visade sig också enligt 

ovan vara svåra att förena med PDCA-cykeln, vilket kan sättas i relation till att den 
största miljöpåverkan är just den indirekta i den offentliga förvaltningskontexten194. I 
utredningen från 2003 drogs slutsatsen att ”Kravet [på att införa miljölednings-
system] upplevs inte ha fått det genomslag i myndigheternas verksamhet som det 
var avsett”195. I Naturvårdsverkets utvärdering av miljöledningsarbetet från 2004 
gjordes liksom i verkets tidigare bedömningar en mildare tolkning av den problem-
bild som även då bekräftades. Miljöledningsarbetet bedömdes ännu vara i ett 
”utvecklingsskede”, vilket krävde fortsatta satsningar på att implementera miljö-
ledningsmodellen i myndigheterna menade Naturvårdsverket. Miljöarbetet kunde 
effektiviseras genom miljöledning och att kompatibiliteten med det resultat-
styrningssystem som redan fanns i statsförvaltningen utnyttjades bättre. På den 
positiva sidan konstaterades även att miljöledningsarbetet inte medfört några större 
merkostnader.196 Naturvårdsverket ifrågasatte således inte miljöledningsmodellens 
potential i myndigheternas miljöarbete, trots problembilden med utebliven dialog, 
svårigheten i att integrera miljöledningsarbetet i myndigheternas verksamhet och 
diffusa resultat. Samtidigt framkom i rapporten att medarbetarnas inställning till 
miljöledningsarbetet utgjorde ett problem:  
”Miljöledningssystemet uppfattas hos många medarbetare som en 
resursslukande byråkratisk koloss med liten effekt. Man har miljöintresse 
men köper inte miljöledningssystemet”197. 

Naturvårdsverkets förslag utifrån utvärderingen baserades på uppfattningen att de 
problem som identifierats utgjorde en konsekvens av att miljöledningssystemet inte 
anpassats tillräckligt till den ordinarie verksamheten i myndigheterna liksom att den 
redan etablerade ekonomiska mål- och resultatstyrningen inte utnyttjades i miljöled-
ningsarbetet. Ambitionsnivåer och prioriteringar mellan myndigheter och regeringen 
borde klargöras menade Naturvårdsverket för att utnyttja målstyrningspotentialen i 

                                                 
193 Ibid. s. 45. 
194 von Malmborg, 2003, Naturvårdsverket, 2008a. 
195 Statens kvalitets- och kompetensråd et. al., 2003,  s. 60. 
196 Naturvårdsverket, 2004, s. 7. 
197 Ibid. s. 44. 
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miljöledningsarbetet.198 Naturvårdsverket påpekade att ”det största hotet mot miljö-
ledningssystemets fortlevnad” låg i att myndigheterna inte genomförde revisioner av 
miljöledningsarbetet vilket förhindrade att själva ”grundbulten” i miljölednings-
arbetet, den ständiga förbättringen, uppnåddes199. Naturvårdsverkets tolkningar, 
som väglett utvecklingen i miljöledningsprojektet, har således gjorts inom miljöled-
ningsrationaliteten. Under senare år har Naturvårdsverket enligt denna rationalitet 
pekat ut mätbara och tidsbestämda miljömål liksom revision av miljölednings-
systemet som en stor utvecklingspotential i det fortsatta miljöledningsarbetet200. 
Naturvårdsverkets tolkningar har också lett till handling i miljöledningsprojektet, 
exempelvis i form av att gemensamma nyckeltal utarbetats för obligatorisk tillämp-
ning i alla myndigheters miljöledningsredovisning 201. Utifrån utvärderingen 2004 
lämnade Naturvårdsverket också följande förslag till regeringen för utveckling av 
miljöledningsarbetet: ett bättre utnyttjande av resultatstyrningsmodellen, fortsatt 
arbete med att integrera miljöledningen i den ordinarie verksamheten, särskilt vad 
gällde indirekta miljöaspekter, och mer utbildning och information om miljöledning 
till myndigheterna.202 I sitt remissvar med anledning av Naturvårdsverkets utvär-
dering konstaterade Ekonomistyrningsverket att de problem som identifierats sex år 
tidigare kvarstod: ”brist på stöd från myndighetsledningen”, ”avsaknad av revision”, 
”lågt intresse från departementen” och ”mätproblem när det gäller indirekta 
effekter”203. Ekonomistyrningsverket drog därmed slutsatsen att resultaten visade att 
miljöledningsmodellen helt enkelt passade vissa myndigheters verksamheter bättre 
än andras: 
”Av naturliga skäl är miljöledningssystemet bäst utvecklat bland de 
myndigheter som har en kärnverksamhet som direkt påverkar miljön, medan 
andra har svårigheter att motivera insatser på detta område” 204 . 

En bild växer här fram, där översättningen av miljöledningsmodellen till myndig-
hetskontexten varit problematisk. Gemensamt för problemen är att de relaterar till 
svårigheten att tillämpa miljöledningsmodellens målstyrningsidé. Även tolkningarna 
av de identifierade problemen har gjorts utifrån målstyrningsidén. Återkommande 
har även svårigheterna med att hantera indirekt miljöpåverkan i miljöledningsarbetet 
lyfts fram i utvärderingarna. Jag vill här uppehålla mig ett slag vid hur problemen 
med att hantera indirekta miljöaspekter i myndigheterna tolkats.  Som tidigare 
framkommit är de indirekta miljöaspekterna de som i de flesta fall utgör den största 
miljöpåverkan i förvaltningskontexten och är närmare knuten till kärnverksamheten, 
genom exempelvis beslut, regler och information. Hur har då problemen med 

                                                 
198 Naturvårdsverket, 2004. 
199 Ibid. s. 3 
200 Naturvårdsverket, 2007. 
201 Naturvårdsverket, 2008b. 
202 Naturvårdsverket, 2004. 
203 Ekonomistyrningsverket, 2004, s. 1. 
204 Ekonomistyrningsverket, 2004. 
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integreringen av indirekta miljöaspekter i miljöledningsarbetet tolkats? En tolkning 
av problemet formulerades som att det var ”svårt att på kort sikt koppla den 
indirekta miljöpåverkan till miljömål, både myndighetens egna och de nationella 
miljömålen”.205 Utifrån denna problemuppfattning gavs förslaget att ”skapa sär-
skilda utvecklingsprojekt i syfte att ta fram metoder för att mäta indirekt miljöpå-
verkan” 206. 
Här sågs således en lösning i att öka mätbarheten av de indirekta miljöaspekterna 

och på så vis anpassa dem till miljöledningsmodellens målstyrningsrationalitet. Ett 
resultat har i praktiken blivit att ett särskilt myndighetsnätverk initierats för att 
arbeta med frågan liksom att Naturvårdsverket tagit fram exempel på nyckeltal för 
indirekta aspekter207. Eftersom Naturvårdsverket utrett och rapporterat resultatet av 
miljöledningsarbetet i myndigheterna direkt till regeringen har verkets tolkning haft 
ett stort inflytande både på de problembilder som formulerats liksom den handling 
som initierats, exempelvis i form av det exempel som beskrivs nedan där Natur-
vårdsverket formulerade både problembild och genomförde det uppdrag som följde 
av den.   
Det behov av att göra miljöledningsarbetet mätbart och möjliggöra uppföljning 

och revision enligt PDCA-cykeln som Naturvårdsverket identifierat kom till uttryck i 
regeringens uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram indikatorer för att mäta 
effekterna av miljöledningsarbetet208. Detta uppdrag har resulterat i att Naturvårds-
verket utarbetat och redovisat ett antal myndighetsgemensamma indikatorer i form 
av nyckeltal som ska mäta och visa de uppnådda effekterna av miljöledningsarbetet i 
respektive myndighet respektive i statsförvaltningen som helhet. Även här uppstod 
problemen i att hantera indirekta miljöaspekter som relaterar till kärnverksamheten 
eftersom den skiljer sig åt mellan myndigheterna. De nyckeltal som utarbetades 
avser därför direkt miljöpåverkan:   
”Som en naturlig följd av att ha en gemensam metod för alla myndigheter, 
inriktas uppföljningen på direkta miljöaspekter”209.  

Den ökade mätbarheten genom nyckeltalen förväntades öka återkopplingen och 
resultatdialogen mellan myndigheter och departement och ledde därmed till att de 
direkta miljöaspekter som kunde tillämpas i alla myndigheter, oavsett verksamhet, 
fokuserades. För tre områden har gemensamma obligatoriska indikatorer tagits fram: 
Tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning, energi, och upphandling.  

                                                 
205 Naturvårdsverket, 2006b, s. 10. 
206 Ibid. 
207 Naturvårdsverket, 2008a. 
208 Regeringsbeslut, 2006-12-21, s. 8 respektive s. 9. 
209 Naturvårdsverket, 2008a, s. 8. 
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För ett fjärde område, papper och avfall, är redovisningen av indikatorer till en 
början frivillig, övriga nyckeltal ska alla myndigheter redovisa för verksamhetsåret 
2009210. Nedan återges dessa indikatorer211: 

• Utsläpp av koldioxid totalt och per årsarbetskraft från: 
- Flygresor under 50 mil 
- Bilresor i tjänsten (omfattar egen bil, tjänstebil, förmånsbil, hyrbil, leasad bil, taxi) 
- Tågresor, bussresor 
- Maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten 

• Årlig energiförbrukning i kWh totalt, per årsarbetskraft och per m2 
- uppdelat på 1) kontors-/verksamhetselektricitet 2) värme, kyla, ventilation, 3) totalt 
• Andel förnybar energi av den totala energiförbrukningen i kWh 
• Andel registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala antalet 
registrerade anskaffningar per år. 

• Totalt ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det 
totala värdet av registrerade anskaffningar per år 

• Årlig pappersanvändning (i ark) per årsarbetskraft 
• Årlig mängd avfall – totalt i kilogram/liter/kärl och per årsarbetskraft. 

I indikatorerna ovan kan miljöledningsuppdragen således sägas ha översatts till mät-
bara tal för att möjliggöra uppföljning och kontroll i enlighet med miljölednings-
modellen och målstyrningsidén. Dessa nyckeltal har bedömts kräva i genomsnitt en 
personvecka per år och myndighet att utreda och redovisa, vilket motsvarade totalt 
5,4 miljoner kronor i den konsekvensbedömning som Naturvårdsverket gjorde i sitt 
förslag till regeringen212.  
De indirekta miljöaspekterna hamnade således utanför dessa nyckeltal och den 

obligatoriska redovisningen av dessa, med undantag för de två tal som avser upp-
handling. Naturvårdsverket menade att de direkta miljöaspekterna varit möjliga att 
hitta gemensamma indikatorer för, varför man koncentrerat sig på dem i ett första 
skede för att möjliggöra att en tydligare målstyrning kunde inledas. De indirekta 
miljöaspekterna har även tidigare bedömts vara mer problematiska att hantera inom 
ramen för miljöledningsarbetet där de varit ”svåra att påvisa i verkligheten” liksom 
tagit ”tid och resurser för myndigheterna att arbeta med”213. Naturvårdsverket för-
klarade på följande vis varför de indirekta miljöaspekterna inte blivit en del av det 
förslag redovisning som utarbetats: 

                                                 
210 Naturvårdsverket, 2008a. 
211 Ibid. s. 26ff. 
212 Naturvårdsverket, 2008a. 
213 Naturvårdsverket, 2006b, s. 9. 
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 ”Ofta är de indirekta miljöaspekterna starkare kopplade till kärnverk-
samheten än den direkta miljöpåverkan. I många fall är det dessutom genom 
de indirekta miljöaspekterna en myndighet har störst möjlighet att påverka 
miljön. Just den starka kopplingen till kärnverksamheten gör att det är 
svårare att ta fram gemensamma uppföljningsmått som är relevanta för alla 
myndigheters verksamhet”214. 

Här kan de indirekta miljöaspekternas olika uttryck i myndigheterna sägas ha utgjort 
ett hinder för att komma med i redovisningen, eftersom mätbarheten utgjorde en 
förutsättning, baserat på målstyrningsidén och tillämpningen av den genom PDCA-
cykeln. Mätbarhetsproblemen till trots har Naturvårdsverket presenterat ett antal 
exempel på mått för indirekta miljöaspekter som inspiration till myndigheterna i att 
göra även dessa mät- och uppföljningsbara.  Några exempel som givits är215:  

• ”Andel förslag, råd och rekommendationer där miljöhänsyn har beaktats av det 
totala antalet förslag, råd och rekommendationer” 

• ”Andel bidrag/stöd i kronor till insatser där miljöhänsyn beaktats av det totala 
bidragsbeloppet” 

• ”Andel anställda som genomgått verksamhetsinriktade miljöutbildningar av 
det totala antalet anställda”.  

Även de indirekta miljöaspekterna i myndigheternas kärnverksamhet liksom 
lärandet hos personalen har således omvandlats till siffermått, anpassade till idén om 
målstyrd miljöledning i Naturvårdsverkets förslag ovan. I Naturvårdsverkets över-
sättning av miljöledningsuppdragen och de erfarenheter som gjorts över tid har mät-
barheten blivit ett viktigt tema. I sin tur har mätbarheten knutits till miljölednings-
modellens avslutande steg liksom målstyrningsidén där redovisning och uppföljning 
utgör centrala delar av rationaliteten, enligt vad som beskrivits i tidigare avsnitt, se 
figur 1.1 respektive avsnitt 4.1.2. En konsekvens har blivit att de direkta miljö-
aspekter som varit gemensamma och mätbara i myndigheterna fokuserats i den 
gemensamma styrningen och därmed översättningen av miljöledningsuppdragen 
över tid. Här har således de ledord som identifierades tidigare i kapitlet väglett över-
sättningen av miljöledningsmodellen till förvaltningskontexten, dvs. decentralisering, 
systematik, integrering och effektivisering genom målstyrning av miljöarbetet har tagit 
sig uttryck i form av fokusering på mätbarhet och relaterad styrning. En central 
referens har utgjorts av den i styrkontexten etablerade mål- och resultatstyrningen 
vilket förstärkt miljöledningsmodellens målstyrningsrationalitet som i sin tur 
förstärkt det upplevda behovet av mätbarhet för att möjliggöra styrning och upp-
följning. I nästa del av kapitlet fördjupar jag mig i de starka idéer som utgjort viktiga 
delar av den styrkontext som miljöledningsprojektet befunnit sig i.   
 

                                                 
214 Naturvårdsverket, 2008a, bilaga 4. 
215 Ibid. 
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4.2 Miljöledningsprojektets styrkontext – influenser från New Public 
Management och ekologisk modernisering 
I detta avsnitt beskriver jag miljöledningsprojektet i relation till centrala idéer som 
påverkat styrkontexten i statsförvaltningen. Jag relaterar de ledord jag identifierat 
som centrala i styrningen av miljöledningsarbetet på den övergripande myndighets-
nivån till de två samtida ideologiska strömningarna kring styrningen av för-
valtningen respektive miljöpolitiken, New Public Management (NPM) och ekologisk 
modernisering. Jag ställer i avsnittet frågan hur styrkontexten kring det statliga 
miljöledningsprojektet kan förstås.  Jag beskriver utifrån denna frågeställning styr-
kontexten där besluten om miljöledningsprojektet fattades liksom de influenser som 
kan ses i genomförandet av miljöledningsprojektet över tid. Inledningsvis beskriver 
jag den utveckling som kallas för NPM, där marknaden kommit att utgöra en central 
referens för en effektiviserad styrning av den offentliga sektorns organisationer. Ett 
uttryck för detta perspektiv är den styrfilosofi som tillämpats i statsförvaltningen, 
mål- och resultatstyrning och som utgjort en central idé i miljöledningsprojektet 
enligt vad som framkommit i föregående avsnitt. Jag beskriver därefter det miljö-
politiska perspektiv, ekologisk modernisering, där decentralisering, målstyrning, och 
marknadslösningar kommit att utgöra viktiga inslag i utvecklingen av miljöpolitiken 
och som kan sättas i relation till styrningen av miljöledningsprojektet i myndig-
heterna. 
 

4.2.1 NPM – effektiviserad målstyrning av förvaltningen med marknaden 
som ideal 

Under 1980-talet skedde en omsvängning i sättet att styra den svenska offentliga 
förvaltningen, en utveckling som ideologiskt216 präglades av att marknaden kom att 
ses som en förebild för att öka effektiviteten och minska de offentliga utgifterna. 
Denna ideologi, som anses ha fått ett stort genomslag i styrning av offentlig sektor i 
Sverige liksom andra OECD-länder217, går under beteckningen NPM. NPM har 
kommit till uttryck i reformering av offentlig förvaltning utefter rationalistiska 
principer för organisering, ledning och styrning. NPM kan samtidigt sägas ha på-
verkat synen på de offentliga organisationernas roll, hur de ska styras och även hur 
verksamheten bedrivs i dem.218  
Den förändrade styrningen har kommit att präglats av att traditionella 

regelbaserade och förvaltningsspecifika processer ersatts av marknadsinspirerade 

                                                 
216 Begreppet ideologi används här i betydelsen idéer om mål och medel, dvs. sammanhängande idéer 

om vad som ska uppnås och sättet (hur) på vilket detta ska ske. 
217 Beteckningen OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development där 

Sverige som ett av cirka trettio medlemsländer samarbetar kring gemensamma publikationer, 

riktlinjer och statistik (OECD, 2006, Internet). 
218 Hood, 1991, 1995, Lindström i SOU 1997:15, Forsell, 1999, 2002, Forsell och Ivarsson Westerberg, 

2000, Almquist, 2004. 
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styrmetoder219. NPM-ideologin har kommit till uttryck i styrningen av den offentliga 
förvaltningen genom fokusering på produktivitet, betoning på disciplin och spar-
samhet, tillämpning av marknadsliknande metoder, serviceorientering och decentra-
lisering av ansvar220. Annorlunda uttryckt har NPM-ideologin kommit till uttryck i 
en rationaliseringstendens utifrån neoliberala idéer som syftat till att komma bort 
från hierarki och stat och där marknad och företag utgjort förebilder221. 
I tabell 4.1 nedan illustrerar jag marknadens respektive de offentliga organisatio-

nernas karaktär, där NPM medfört att styrningen av den offentliga förvaltningen 
således strävat mot den vänstra delen av tabellen, marknaden222. Viktiga ideologiska 
antaganden har som jag beskrivit ovan utgjorts av att en högre kostnadseffektivitet 
kunnat uppnås genom rationaliseringar i styrning, organisering och ledning av 
förvaltningen, med företaget på marknaden som förebild223. 
 

Tabell 4.1 Karaktärisering av samhällssektorer och organisationsformer 
Sektor  Marknad  Det offentliga 

Organisationsform  Företag Förvaltning/myndighet 
Huvudman Ägare  Offentliga huvudmän 
Syfte  Förränta ägarnas 

kapital 
Verkställa av huvud-
mannen fattade beslut 

Avnämare/målgrupp Kunder  Invånare/medborgare  
Relation Tillfällig  Obligatorisk  
Utbytesform Marknadsutbyte  Återfördelning 
Finansiering   Försäljningsintäkter Skatter 
Källa: Forsell & Jansson, 2000, s. 22 224. 
 
Denna marknadsinspirerade NPM-utveckling med betoning på effektivisering kom 
till uttryck i bakgrunden till miljöledningsprojektet, vilken jag beskrev tidigare i 
kapitlet. Där utgjorde företagens miljöledningsmodell den styrform som översattes 
till statsförvaltningen för att höja effektiviteten i miljöarbetet genom systematisk inte-
grering av miljöaspekter i verksamheten. Hur har då NPM utvecklats i relation till 
styrningen av statsförvaltningen?  
Bakgrunden till NPM-utvecklingen i Sverige har daterats tillbaka till det tidiga 

1980-talet när den nytillträdda socialdemokratiska regeringen upplevde att de för-
knippades med en långsam, stel, byråkratisk, centraliserad och överdimensionerad  
 

                                                 
219 Kettl, 2005. 
220 Hood, 1991, 1995. 
221 Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
222 Forsell & Jansson, 2000. 
223 Hood, 1991, 1995, Lindström i SOU 1997:15, Forsell, 1999, 2002, Forsell och Ivarsson Westerberg, 

2000, Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000, Almquist, 2004, Kettl, 2005. 
224 I källan återfinns även en tredje sektor, ”Gemenskapen”, med organisationsformen ”Förening”. 
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förvaltning som präglades av social ingenjörskonst och storskalighet. Målet uttryck-
tes som att göra den offentliga förvaltningen mindre byråkratisk och mer service-
inriktad där de anställda skulle se sig själva som allmänhetens tjänare. Civildeparte-
mentet hade föreslagit en linje med starkare betoning på ökat medborgardeltagande 
och utveckling av demokratiska perspektiv i styrningen, vilket visade sig vara svårt 
att konkretisera i styrningen.225 I praktiken kom istället Finansdepartementet och 
dess ekonomkår att få ett stort inflytande över den marknadsinspirerade reforme-
ringen av förvaltningen, där effektivisering blev ett nyckelord226. Som en följd be-
tonades marknadslika relationer mellan förvaltning och medborgare, utveckling av 
ekonomiska incitament och separering mellan politik och förvaltning227. Denna sepa-
rering mellan politik och förvaltning har kommit till uttryck i att mål- och resultat-
styrning blivit den bärande idén bakom styrningen av statsförvaltningen228. Denna 
styridé kan samtidigt sägas ha ersatt den tidigare dominerande regelstyrningen i för-
valtningen229. 
Mål- och resultatstyrningsidén översatt till förvaltningskontexten utgörs av 

rationaliteten att politiker sätter mål för verksamheter och följer upp resultatet 
medan tjänstemän i förvaltningen ska bedriva verksamheter för att på effektivast 
möjliga sätt nå de uppsatta målen. Resultaten ska sedan redovisas till politikerna och 
uteblivna eller bristfälliga resultat ska generera ny handling från politikerna genom 
att exempelvis anslå mer eller mindre resurser. Denna idé om styrning kallas följakt-
ligen också omväxlande eller kombinerat för målstyrning och/eller resultatstyr-
ning.230 Ett centralt uttryck för den marknadsinspirerade utvecklingen i den offent-
liga förvaltningen är därmed en ”redovisningsinriktning”231 med fokus på styrning 
utifrån redovisade resultat232. Mål- och resultatstyrning bygger således på att politi-
ska mål sätts upp avskiljt från de verksamheter de avser233.  
På liknande vis har målstyrningsidén kommit till uttryck i miljöledningsprojektet, 

där den årliga redovisningen av resultat utgör utvärderingsmöjligheten för rege-
ringen. I min beskrivning av miljöledningsprojektet framkom även att miljöledning 
skulle användas som verktyg för att implementera de sexton nationella miljökvali-
tetsmålen i myndigheternas verksamhet, dvs. utgöra ett verktyg för att målstyra 
myndigheternas miljöarbete mot en hållbar utveckling. Genom de nyligen framtagna 
indikatorerna förväntades också målstyrningsmöjligheterna öka mellan regeringen 
och myndigheterna i enlighet med målstyrningsidén. Jag går nu vidare genom att 

                                                 
225 Forsell, 2002. 
226 Hugemark, 1994, Forsell, 2002, Sundström 2003. 
227 Forsell, 2002.  
228 Forsell & Jansson, 2000. 
229 Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
230 Lindström i SOU 1997:15. 
231 Hood, 1991, 1995. Jag har översatt engelskans ”accountingization” till redovisningsinriktning.  
232 Se även Lindström i SOU 1997:15, Forsell, 2002. 
233 Forsell & Jansson, 2000. 
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göra en kort överblick över bakgrunden till den målstyrningsidé som översatts till 
styrningen av statsförvaltningen, inklusive miljöledningsarbetet. 
Ursprunget till målstyrning som styridé uppstod som en reaktion på ett byråkra-

tiskt styrideal. Den som beskrivits som upphovspersonen234 till målstyrningskon-
ceptet, Drucker, menade att en effektiv styrning av ett företag inte uppnåddes genom 
byråkrati. Istället skulle chefer ägna sig åt att sätta upp mål för verksamheten som 
förankrades bland de anställda och som de sedan arbetade utifrån. Kontrollen i detta 
koncept bestod inte i de regler eller instruktioner som byråkratin präglats av utan av 
egenkontroll utifrån mätbara resultat.235 Här kan således en parallell göras till den 
övergivna regelstyrningen i statsförvaltningen. I svenska företag började mål-
styrningsidén tillämpas på 1960-talet, präglad av tanken att ge personalen en större 
frihet att välja tillvägagångssätt för att uppnå fastställda mål. Företagsledningens 
uppgift blev därmed att skapa och förmedla en vision för framtiden som i samråd 
med de anställda ledde fram till angivna mål.236 Ännu längre tillbaka har målstyr-
ningsidén spårats till ideal från amerikansk militärplanering under 1940-talet, där 
begrepp som systemanalys växte fram som svar på hur en rationell planering och 
styrning kunde ske utifrån ett väl definierat nuläge och önskat framtida mål237.  
Den idé som mål- och resultatstyrningen i spåren av NPM byggde på var heller 

ingen helt ny idé eller företeelse i statsförvaltningen. Redan under mitten av 1960-
talet hade s.k. programbudgetering introducerats som budgetmodell, vilket innebar 
att anslag knöts till resultat inom de olika departementens målområden238.  
Den modell som valdes för att effektivisera regeringens och riksdagens styrning 

av de statliga myndigheterna från slutet av 1980-talet präglades sammanfattningsvis 
av att en rollfördelning där politik och verksamhetsutövning särskiljdes och där 
sättet att nå målen inte blev en fråga för politiken. Istället var det resultatet som 
politikerna skulle följa upp och reagera på. Liksom i fallet med miljöledningssystem 
kom målstyrningsidén från företagsvärlden även om liknande idéer också kommit 
till uttryck tidigt i exempelvis militärplanering. Mot denna bakgrund kan således en 
relation till miljöledningsprojektet, ses där målstyrningen utgjort rationaliteten både i 
uppdrag och genomförande, baserat på miljöledningsmodellens PDCA-cykel.  
Målstyrning som styrform har i praktiken visat sig vara problematisk och ibland 

motverkat sitt eget syfte. I en utredning från Statskontoret, där erfarenheter av mål- 
och resultatstyrning i statsförvaltningen stod i fokus, konstaterades att den informa-
tion som regeringen efterfrågade i regleringsbreven till myndigheterna dels var svår 
att formulera som nedbrytbara mål och indikatorer dels att återrapporteringen ofta 
inte var användbar för politisk styrning av komplexa frågor. Problem sågs också i att 
den målstyrda och effektiva sektorsövergripande samordningen mellan myndigheter 

                                                 
234 Tengblad, 2000. 
235 Drucker, 1980.  
236 Tengblad, 2000. 
237 Wittrock & Lindström, 1984 
238 Wittrock & Lindström, 1984, Sundström, 2003. 
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som avsetts med metoden istället tenderat att leda till sektorsuppdelning och politisk 
detaljstyrning av frågor.239 Samtidigt som uppenbara problem i målstyrnings-
praktiken har identifierats kan målstyrningsidén med sitt rationella och ingenjörs-
mässiga angreppssätt vara svår att motsäga eller kanske rentav motstå. Frågan har 
ställts hur man skulle kunna motsätta sig idéer om ett systematiskt och rationellt för-
farande, även om de visat sig svåra att genomföra i praktiken.240  
Från ett organisationsteoretiskt perspektiv har det hävdats att den NPM-utveck-

ling som skett sedan 1980-talet och framåt i många OECD-länder inte syftat till att 
påverka själva föremålen för förändringen, som skola och vård, utan istället utgjort 
försök att ändra på sättet att styra, kontrollera och redovisa verksamheterna. Resul-
tatet har blivit att förvaltningsidentiteten ersatts av en företagsliknande organi-
sationsidentitet.241  
Denna omvandling av förvaltningen har samtidigt inneburit att den hierarkiska 

aspekten förstärkts i de offentliga organisationerna, genom att interaktion och 
styrning formaliserats. Tidigare viktiga centrala regler eller professionella normer i 
förvaltningen har ersatts av organisatoriska policies.  De statstjänstemän, som idag 
ses som managers, hade tidigare till uppgift att följa och implementera centrala 
direktiv. 242 Idag arbetar de istället med uppföljning av olika enheters resultat utifrån 
internt uppsatta mål och i enlighet med vad som uppfattas vara rationella styr-
metoder, hämtade från marknaden. Marknadsideologin i NPM kommer till uttryck i 
en redovisningstrend, med införande av formella redovisningsstandarder och mått 
för att möjliggöra mätning av resultat.243 Förvaltningen kan utifrån detta perspektiv, 
där styrsätt och ideal hämtas från marknaden, sägas ha kommit att styras som en 
organisation bland andra244. 
Den NPM-influerade offentliga förvaltningen har lett till att föreställningar om 

styrning eller ”management” kommit att utgöra en central del av förståelsen av den 
nya offentliga sektorns roll och uppgift:  

                                                 
239 Statskontoret, 2006.  
240 Wittrock & Lindström, 1984, Rombach, 1991.  
241 Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
242 Ibid. 
243 Hood, 1991, 1995. 
244 Self, 1993, Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
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“In this new world ‘government’ becomes ‘the public sector’ and 
administrators become ‘public sector managers’. ‘Management’ is treated as a 
portable technical skill, divorced from specialised experience and knowledge 
about particular subjects, equally applicable to the private and public sectors, 
and primarily concerned with the efficient use of resources.”245 

Trots de olikheter i syfte med verksamheten, relationer till målgruppen, målgruppen 
i sig liksom finansiering av verksamheten etc. har den inre styrningen av 
verksamheten i förvaltningen kommit att utgå från marknaden som ideal246. Denna 
”företagisering” i den offentliga förvaltningen kommer också till uttryck i de 
styrmetoder som tillämpas, dvs. de modeller och koncept som utgår från marknaden 
som referenspunkt eller logik247. Managementtekniker och verktyg från 
företagsvärlden tillämpas också i förvaltningen248.  Den miljöledningsmodell som 
valdes av regeringen för att styra myndigheternas miljöarbete kan ses som ett 
exempel på denna utveckling.  
Vilken roll har då myndigheterna, dvs. vilken roll är det som utmanas utifrån 

NPM? Myndigheternas funktion har på ett övergripande plan beskrivits som 
”beslutsförverkligande”249. Tillsammans med regeringen är den offentliga förvalt-
ningen, inklusive de statliga myndigheterna, de instanser som ska se till att politiska 
beslut förverkligas i praktiken250.  
Samtidigt som denna företagisering i styrningen av förvaltningen ägt rum kan den 

traditionella politiskt styrda förvaltningens speciella kännetecken sägas suddas ut. 
Den tvingande makten, i form av beskattning och reglering, ansvaret för försvar, lag 
och ordning liksom ansvaret för social rättvisa och välfärdsbehov och den unika 
rättsliga rollen som staten haft ses i detta nya marknadsperspektiv som begräns-
ningar i strävan efter effektivitet. På detta sätt försvinner i stort sett föreställningen 
om statens och den offentliga förvaltningens särprägel, bortsett från den mer speci-
fika lagstiftningsmakten. Förvaltningen kommer således primärt att ses som en styr-
bar företagslik organisation där effektiv företagsledning utgör förebilden.251 Före-
tagiseringen kommer också till uttryck i fokusering på ekonomisering, där kvanti-
fiering och mätning av resursflöden står i fokus252.  
I nästa avsnitt beskriver jag hur miljöledningsprojektet utvecklats i en samtidig 

miljöpolitisk styrkontext, präglad av ett marknadsperspektiv på miljöproblem och 
lösningar.  
 

                                                 
245 Self, 1993, s. 169. 
246 Røvik, 1996, 1998, Forsell & Jansson, 2000. 
247 Forsell & Jansson, 2000, s. 31. 
248 Hood, 1991, 1995. 
249 Loftsson, et. al. 1993, s. 19 
250 Ibid. 
251 Self, 1993, Brunsson och Sahlin Andersson, 2000. 
252 Forsell & Jansson, 2000. 
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4.2.2 Ekologisk modernisering - miljöstyrningen decentraliseras och blir 
marknadsdriven  

Som framgick i det föregående avsnittet har marknaden genom NPM kommit att 
utgöra en viktig influens för utvecklingen av styrningen i statsförvaltningen, inklu-
sive miljöledningsprojektet. Parallellt kan också marknaden sägas ha influerat hur 
miljöpolitiken och den miljöpolitiska styrningen kommit att utvecklas. I utvecklingen 
av miljöpolitiken, med tillhörande styrning har staten stiftat lagar och skapat regler 
för att kontrollera den samhälleliga påverkan på miljön medan Naturvårdsverket och 
övriga berörda myndigheter såsom länsstyrelser och kommuner utövat kontroll. 
Företagen på marknaden har samtidigt haft rollen som regelföljare och kontrollerade. 
Denna rollfördelning utmanades under 1990-talet, som kom att präglas av en ökad 
decentralisering i miljöstyrningen. Detta skeende har förklarats med att 
miljöproblem vid denna tid uppfattades vara alltmer komplexa, från att ha varit 
enstaka punktutsläpp till att utgöra många och diffusa källor med stor spridning. 
Därmed sågs miljöproblemen också svåra att hantera genom alltmer specialiserad 
kontroll från myndighetshåll. Istället söktes nya decentraliserade former för 
miljöstyrning, vilket exempelvis kom till uttryck i användningen av projekt som 
samarbetsform och genom kommunalt Agenda 21-arbete253, baserat på frivillighet.254 
Här kunde således samarbete mellan myndigheter och företag sägas komplettera den 
tidigare dominerande myndighetskontrollen som styrmekanism. En förändrad 
problemuppfattning bidrog därmed till en förändrad syn på styrning av miljöarbetet 
i samhället, där en mindre konfliktfylld och decentraliserad styrning växte fram. 
Miljöpolitiska styrformer har kategoriserats utifrån grad av reglering och centrali-

sering, i form av statlig styrning, vilket illustreras i figur 4.2 nedan. Lagstiftning 
utgör här den mest reglerade och centralt styrda styrformen, medan Agenda 21-
arbetet illustrerar en frivillig, decentraliserad styrform. Den framväxande tillämp-
ningen av miljöledningssystem i de svenska företagen under 1990-talet har jag 
placerat i samma ruta som Agenda 21-arbetet, då det var ett frivilligt 
marknadsinitiativ utan statlig styrning. 

                                                 
253 Agenda 21 syftar på den agenda för 2000-talet som blev resultatet av den globala FN-ledda 

miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 och som i Sverige kom att leda till att många kommuner 

inledde ett arbete på lokal nivå för att skapa engagemang och förändring tillsammans med olika 

aktörer, såsom företag, skolor, medborgargrupper etc.  
254 Dobers, 1997, Dobers & Söderholm, 1998. 
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Figur 4.2 Olika typer av miljöåtgärder255.  
Bearbetning efter Dobers & Söderholm, 1998, s. 40.  
 
Synen att miljöproblemen ändrat karaktär från tydliga punktutsläpp till många 
diffusa utsläppskällor har således setts leda till att de statliga myndigheternas styr-
filosofi inom det miljöpolitiska området förändrats. Från att traditionellt ha varit in-
riktad på kontroll och tillsyn har den sedan 1990-talets mitt framväxande kontrollen 
även varit inriktad på sociala system, genom indirekt kontroll av attityder och 
handlingar. Det utgjorde en avgörande skillnad mot den sedan tidigare konflikt-
baserade utgångspunkten mellan stat och näringsliv i miljöfrågor. Där staten tidigare 
utövade sin roll som högsta beslutsfattare i samhället och verkade via lagar och 
regler har rollerna kommit att förändras. Myndigheternas roll kan sägas också ha 
blivit den problemlösande, med samsyn, samarbete och frivilliga överenskommelser 
som utgångspunkt, där förtroende utgör en bas för miljöåtgärder i företagen.256 
Miljöledningssystem har också framhållits av regeringen som ett gott exempel på hur 
miljöarbetet kan bedrivas frivilligt i företag och andra organisationer. I en 
proposition om hur de svenska miljömålen skulle uppfyllas uttryckte exempelvis 
regeringen uppfattningen att ”Kundtryck och marknadskrav är ofta lika viktiga 
drivkrafter för företag som lagar och andra styrmedel.”257 Regeringen menade vidare 
att ”Miljöledning och miljöcertifiering av företag, organisationer och myndigheter 
leder till att miljöeffekterna av verksamheten uppmärksammas på ett tydligt sätt”258. 
Här gjorde regeringen således tolkningen att marknaden utgjorde en viktig drivkraft 

                                                 
255 Jag har bytt ut begreppet ”reformering” i originalet till ”frivillighet”. 
256 Dobers, 1997. 
257 Regeringens proposition 2000/01:130, s. 19. 
258 Ibid. 
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i företagens miljöarbete liksom att miljöledningssystem var användbara i olika typer 
av organisationer, inklusive myndigheter. 
Den förändrade statliga styrningen av miljöfrågorna, decentraliseringen, kan 

utifrån vad som ovan beskrivits sägas utgå ifrån en förändrad uppfattning om miljö-
problemen. Ovan illustrerades hur miljöfrågor gått från att ses som konfliktfrågor i 
relationen mellan stat och företag till att betraktas som samarbetsfrågor. I detta 
avsnitt diskuteras hur en förändring i kontextualiseringen av miljöproblem och dess 
orsaker lett till nya sätt att se på dess lösningar, i form av styrmetoder. Den mer 
decentraliserade styrningen från statligt håll, som beskrivits ovan, har parallellt 
under 1990-talet motsvarats av företagens eget arbete med interna miljö-
ledningssystem för att identifiera och systematiskt arbeta med miljöaspekter. 
En central del i den förändrade problemuppfattningen är föreställningen om att 

miljöproblemen utgör ett perspektiv på hållbar utveckling, som tillsammans med det 
sociala och ekonomiska perspektivet är nödvändiga att beakta för att den hållbara 
utvecklingen ska uppnås. ”Hållbar utveckling”259 som begrepp slog igenom som 
global framtidsvision genom den s.k. Brundtlandskommissionens260 rapport från 
1987 och har därefter blivit flitigt använt och uttolkat av olika aktörer. Hållbarheten 
definieras i rapporten:  
”som en utveckling som söker möta dagens behov utan att begränsa eller 
inskränka möjligheterna att möta framtidens behov. ”261   

Ekonomisk tillväxt och en god miljöutveckling ska enligt rapporten gå hand i hand 
för att en hållbar utveckling med bl.a. en minskad fattigdom ska kunna uppnås. En 
lösning som föreslås i Brundtlandrapporten är en miljöanpassad tillväxt, som sam-
tidigt möjliggör både global välfärd och goda miljöförhållanden. Effektiviseringar 
och omställningar till förnyelsebara råvaror på energiområdet och lägre förbrukning 
av råvaror sågs här som en lösning som blev resultatet av utvecklingen av nya tekni-
ska lösningar.262 En hållbar utveckling kan med utgångspunkt i Brundtland-
rapporten således förena tillväxt med både välfärd och en bättre miljö. Detta 
perspektiv på hållbar utveckling brukar definieras som ”ekologisk moderni-
sering”263. Det ekomodernistiska perspektivet i miljöpolitiken kan således härledas 
från och med det sena 1980-talet264. Ett ekomodernistiskt perspektiv265 på miljö-
problem i relation till ekonomisk tillväxt kunde även ses i dokumentationen av den 

                                                 
259 Översättning från engelskans ”Sustainable Development” 
260 Gro Harlem Brundtland ledde denna FN-kommission och på svenska heter rapporten ’Vår 

gemensamma framtid (1988). 
261 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s.55 
262 Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988. 
263 Hajer, 1995, s. 100. 
264 Hajer, 1995. 
265 Jag använder begreppen ekomodernitet och ekologisk modernisering synonymt.   
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stora globala utvecklingskonferensen Earth Summit i Rio 1992, där en hållbar 
utveckling förutsattes ske parallellt med ekonomisk tillväxt266.  
Bakgrunden till det ekomodernistiska perspektivet har härletts till liknande 

synsätt på relationen mellan miljö och utveckling såsom Romklubbens rapport, 
Tillväxtens gränser267, från 1972. I denna rapport menade författarna att frågor om 
ekonomisk tillväxt och miljöproblem bör behandlas tillsammans istället för som mot-
satser. De miljöproblem som den ekonomiska tillväxten dittills fört med sig skulle 
enligt rapporten lösas med vetenskapligt baserad planering och integrering av 
organiserad styrning. Här utgjorde däremot inte marknaden den naturliga 
lösningen.268  
Motiven till det ekomodernistiska genomslaget i miljöpolitiken har förklarats på 

olika vis. En förklaring som getts är det redan nämnda upplevda behovet av att 
bättre matcha de framväxande miljöfrågornas karaktär, där ett byråkratiskt och 
detaljstyrande förhållningssätt byggt på statlig kontroll ansågs förlegat och därför 
ledde till decentralisering. Genom att se tillväxten som en möjlighet för en positiv 
miljöutveckling ställdes inte längre miljöproblem i motsats till det redan etablerade 
marknadstänkandet utan kunde istället hanteras som en del av lösningen. 
Miljöproblemen kom på detta vis att konstrueras som ett slags effektivitetsproblem. 
Inramningen som effektivitetsproblem gjorde samtidigt miljöproblemen möjliga att 
lösa med ny teknik och bättre styrning, snarare än minskad tillväxt. Samtidigt 
undveks vad som kan kallas den sociala konfliktdimensionen på utvecklings-
problem, eftersom miljöproblem istället kom att ses som marknadsproblem. Även 
det faktum att ekomodernisering som idé väl passade ihop med de vid 1980-talet 
framväxande NPM-influerade styrsätten i offentlig förvaltning har ansetts vara en 
bidragande orsak till framgången. Till skillnad från miljörörelsens förespråkande av 
ett antimodernistiskt perspektiv på utveckling utgjorde det ekomodernistiska 
perspektivet således en marknadsbaserad väg till en hållbar utveckling, utan denna 
konflikt.269 
I den svenska miljöpolitiken och regleringen på miljöområdet har de uttryck för 

ekologisk modernisering som beskrivits ovan iakttagits de senaste fyrtio åren. 
Framväxten av ett teknokratiskt perspektiv på miljöfrågor, där problem i naturen 
skulle avhjälpas med tekniska lösningar, har beskrivits som ett karaktärsdrag i 
svensk miljöpolitik med början redan i mitten av 1960-talet270. Utifrån detta tekno-
kratiska perspektiv har naturen ”framstått som och beskrivits i termer av en maskin 

                                                 
266 Hajer, 1995. 
267 Romklubben är en global tankesmedja. Denna rapport baserades på datorsimuleringar utifrån 

frågeställningen hur framtida resursbehov skulle klaras med en samtidig befolkningstillväxt.  
268 Hajer, 1995. 
269 Hajer, 1995. Se även Friman, 2002, som belyser hur den ekonomiska tillväxtdiskursen kommit att 

dominera det västerländska perspektivet på samhällsutveckling, inklusive miljöutveckling. 
270 Hedrén,  1994,  Anshelm, 2002b. 
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som börjat att krångla och därför måste repareras”271. I relation till denna uppfatt-
ning om vad miljöfrågor är blir politikens uppgift avhängigt: 
”att skaffa sig kunskap om hur naturen fungerar för att möjliggöra såväl 
reparationer som finkalibreringar av industrisamhällets naturrelation för att 
inte nya eller fortsatta felfunktioner ska uppstå ”272. 

Metaforerna ”invävning” och ”integrering” blev viktiga uttryck för det eko-
modernistiska perspektivet på miljöstyrning under 1990-talet273. Ekologisk moderni-
sering kan sägas ha utgjort den centrala miljöpolitiska diskursen, där integrering av 
miljöaspekter även knutits till utvecklingsområden som arbetsmarknadspolitik och 
ekonomisk tillväxt. Miljöanpassningen har därmed gått från att ha setts som ett 
hinder och i konflikt med utveckling till att istället ses som en drivkraft för utveck-
ling, genom att exempelvis bidra till fler arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft för 
Sverige. Integrering av miljöfrågor i organisationer och verksamheter har i detta 
sammanhang kommit att ses som lösning på organisationsnivå.274 Detta stämmer 
även väl med de motiv som angavs av regeringen för att införa miljöledningssystem i 
myndigheterna275.  
Miljövårdsberedningens använde i den utredning som låg till grund för besluten 

om att införa miljöledningssystem i statsförvaltningen också den nya typen av miljö-
problem som argument för hur framtidens miljöarbete skulle komma att behöva se 
ut. Här knöts de diffusa och många källorna till miljöproblemen ihop med behovet 
av integrering av miljöhänsyn i statsförvaltningens verksamheter.276 Denna idé om 
integrering har samtidigt kritiserats för att vara diffus, eftersom det är oklart vad 
som faktiskt ska integreras. Både begreppet integrering och föremålet för 
integreringen, den miljömässigt hållbara utvecklingen, har beskrivits som oklara. 
Icke desto mindre har denna kombination kommit att dominera i den svenska miljö-
politiken under andra halvan av 1990-talet och fram tills idag.277 Ett senare uttryck 
för denna utveckling formulerades av den svenska regeringen år 2005:  
”Målet för regeringens arbete är ett hållbart samhälle – ett grönt folkhem. Det 
hållbara samhället utgår från grundläggande värden som demokrati, rättvisa 
och social trygghet kombinerat med ekonomisk utveckling, varsamt 
nyttjande av naturresurser och skydd av miljön.”278 

Utifrån det ekomodernistiska perspektivet kom företagen att ses som en del av miljö-
problemens lösning. Den holländska ”verinnerlijking policy” från 1980-talet har setts 
som ett tidigt uttryck för denna nya föreställning, baserad på en positiv syn på före-

                                                 
271 Anshelm, 2002b, s. 70. 
272 Ibid. 
273 Linderström, 2002, s. 223. 
274 Linderström, 2002. 
275 Statskontoret 1995, SOU 1996:112, Regeringsbeslut 1996-12-19. 
276 SOU 1996:112. 
277 Asplund, 2005. 
278 Regeringens proposition 2004/05:150, s. 228. 
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tagens möjligheter att internalisera miljömedvetenhet i sin styrning av verksam-
heten279. Utvecklingen av regleringen på miljöområdet under 1990-talet har även be-
skrivits som en normalisering av miljöfrågor, genom vad som kallats ”the managerial 
turn”280. Omsvängningen består i skiftet från den tidigare regleringen av företagen, 
utgående från lagstiftning och regelstyrning till ett decentraliserat organisatoriskt 
självstyre på miljöområdet. Detta självstyre bygger på att miljöfrågor internaliseras i 
företagens interna styrning och där redovisning och revision281 ska fungera som led-
ningens verktyg.282 Kontrollen kan därmed sägas ha förflyttats från myndigheter till 
företagsledningar, där standardiserade miljöledningssystem utgör verktyg för själv-
kontroll. 
Tilltron till teknik som lösning på en samtidig ekonomisk och ekologiskt hållbar 

utveckling har också setts som en marknadsmöjlighet i sig, där miljöteknik ses som 
en tillväxtmöjlighet i svensk ekonomi: 
”Den kunskap och den teknikutveckling som krävs i detta omställningsarbete 
[till ett ekologiskt hållbart samhälle] kan bli en stor tillgång för innovativa 
företag som kan sälja miljörelaterade produkter och tjänster på den globala 
marknaden. Redan i dag får Sverige betydande inkomster från miljöteknik-
inriktad export.”283 

Ett uttryck för det teknokratiskt präglade ekomodernistiska perspektivet på 
utveckling har setts i de svenska miljökvalitetsmålen, som kritiserats för att bygga på 
en utopi och en vilja att kontrollera utvecklingen som inte är möjlig eftersom sam-
hällsutveckling inte låter sig förutses284.  
Det ekomodernistiska perspektivet har således fokuserat marknadslösningar 

utifrån en tolkning av hållbar utveckling som förenar ökad tillväxt och positiv miljö-
utveckling. Den miljöstyrning som utvecklats utifrån detta perspektiv har samtidigt 
varit decentraliserad och målstyrd, där miljöledningsprojektet kan ses som ett 
uttryck för en marknadslösning som kommit att översättas till statsförvaltningen 
eget miljöarbete.  

 

4.3 Miljöledningsprojektet i statsförvaltningen – ett barn av sin tid 
I detta kapitel har jag hittills beskrivit miljöledningsprojektet i myndigheterna och 
två centrala ideologier i den samtida styrkontexten, NPM och ekologisk moderni-
sering, som samspelat med de översättningar som gjorts i miljöledningsarbetet. Jag 
avslutar nu kapitlet med att sammanföra dessa två perspektiv på styrning med de 
erfarenheter som framkommit i miljöledningsprojektet. 

                                                 
279 Hajer, 1994, s. 168. 
280 Power, 1999, s. 61. 
281 Engelskans “auditing” har här översatts med redovisning och revision. 
282 Power, 1999. 
283 Regeringens proposition 2004/05:150, s. 230.  
284 Anshelm, 2002a. 



85 
 

Tidigare forskning har visat att de externa drivkrafterna för att införa miljö-
ledningssystem varit starka i företagsvärlden, inte minst har ett miljö-
ledningscertifikat setts som ett bevis på ett aktivt och trovärdigt miljöarbete285. De 
externa drivkrafterna för regeringen vid tiden för det första regeringsbeslutet om 
miljöledningssystem i myndigheterna 1996 bestod i att statsförvaltningen upplevdes 
ligga efter övriga aktörer i samhället vad gällde miljöanpassning av verksamheten, 
inte minst i jämförelse med industrin som ansågs ha kommit långt bl. a. genom inför-
andet av frivilliga miljöledningssystem286. Vid 1990-talet mitt uttrycktes även från 
regeringshåll att Sverige skulle bli ett föregångsland i omställningen till ett eko-
logiskt hållbart samhälle, något som även motiverade miljöledningsprojektet287. Som 
motiv angavs även att miljöledningssystem var ett effektivt verktyg för att syste-
matiskt integrera miljöfrågor i myndigheternas dagliga verksamhet288, vilket kan ses 
som ett samtidigt uttryck för både NPM och det ekomodernistiska perspektivet på 
miljöpolitiska lösningar. Den utmaning som upplevdes översattes således till hand-
ling utifrån idén om målstyrd integrering av miljöhänsyn i myndigheternas verk-
samhet genom miljöledningssystem.  
Vikten av att kunna göra miljöarbetet redovisnings- och uppföljningsbart289 har 

även poängterats, vilket kan ses som uttryck för en fortsatt tillämpning av den redan 
tillämpade mål- och resultatstyrningsidén i statsförvaltningen. Idén kom till uttryck i 
att myndigheterna själva skulle få komma fram till hur de ville arbeta och vad som 
skulle fokuseras, där miljöledningssystem skulle utgöra verktyget för regeringen att 
förmedla mål och uppdrag genom. Den redan etablerade mål- och resultatdialogen 
skulle i sammanhanget användas för miljöledningsuppföljning, liksom på ekonomi-
styrningsområdet.290 Den årliga redovisningen av miljöledningsarbetet har även fort-
sättningsvis framhållits av regeringen som ett sätt att visa myndigheternas bidrag till 
arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling291. 
Miljöledningsprojektet i statsförvaltningen innebär att myndigheterna ska införa 

en standardiserad miljöledningsmodell i sin verksamhet. Standardisering som 
modernt samhällsfenomen har inom organisationsforskningen beskrivits som en 
central form för hur moderna samhällen styrs, där standarder utgör regelverk292. 
Miljöledningsprojektet i statsförvaltningen utgör ett uttryck för denna trend, där den 
standardiserade miljöledningsmodellen, baserad på PDCA-cykeln, tillämpas för 

                                                 
285 Naturvårdsverket, 2000b, Anton et. al. 2004, Ammenberg, 2003, Poksinska, et. al, 2003, Darnall, 

2006, Schylander och Martinuzzi, 2007. 
286 Statskontoret, 1995, SOU 1996:112. 
287 Regeringsbeslut, 1996-12-19. 
288 Ibid. 
289Regeringsbeslut, 1996-12-19, Regeringens proposition, 1997/98:145. 
290 SOU 1997:145. 
291 Regeringsbeslut, 2005-11-10. 
292 Brunsson och Jacobsson, 2000a.  
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miljöstyrning i verksamheten. Miljöledning kan sägas utgöra ett standardiserat 
”recept”293 på hur organisatoriskt miljöarbete ska bedrivas i myndigheterna.  
Ett specifikt kännetecken för standarder och standardisering är att kunskap för-

vandlas till regler som är abstrakta, generella och nedskrivna. Som följd blir 
standarderna därmed oberoende av tid och rum294. Här kan den NPM-ideologi som 
jag beskrivit ovan knytas till standardiseringstrenden, där den populära ISO 14001-
standarden utgjort företagens verktyg som kommit att översättas som modell för 
miljöstyrning i förvaltningen. En managementstandard, som ISO 14001, definieras av 
den internationella standardiseringsorganisationen som en modell som ska följas för 
att upprätta ett styrsystem och där experter inom området enats om vad som är den 
internationella normen295. I managementstandarder från ISO för exempelvis kvali-
tetsarbete och i ISO 14001 för miljöledning kommer denna kunskapssyn till uttryck i 
samma cykel eller loop som miljöledningsuppdragen till myndigheterna bygger på, 
dvs. planera, genomföra, kontrollera och agera i syfte att uppnå en ständig förbätt-
ring296. Hur kan då den översättningsprocess tolkas som gjort att en standardiserad 
modell blivit verktyget för statsförvaltningen eget miljöarbete? I nästa avsnitt uppe-
håller jag mig vid hur miljöledningsmodellen både blev och har förblivit styrmodell i 
statsförvaltningens arbete för en ekologiskt hållbar utveckling.  
 

4.3.1 Miljöledningsprojektet utifrån ett legitimitetsskapande imitations-
perspektiv 

Hur kom det sig att både Statskontoret, Miljövårdsberedningen och sedermera 
regeringen föreslog respektive beslutade att myndigheterna skulle imitera och införa 
en miljöledningsmodell som utvecklats för företag som ett svar på den decentrali-
sering som skedde på miljöstyrningsområdet?  
Den nya företagsliknande identitet som utvecklats i styrningen av statsför-

valtningen till följd av NPM kan ses som en bidragande orsak till valet av miljö-
ledningssystem. Den upplevda organisatoriska identiteten spelar roll för de val av 
förändringsinitiativ som görs. Inte minst spelar identiteten roll för varifrån före-
bilderna för förändringsprocesser i organisationer hämtas, menar Sevón. En 
imitationsprocess inleds med bilden av den egna identiteten utifrån frågan: ”What 
am I like?”297, vilket innebär att den egna identiteten ställs i relation till andra 
organisationers identiteter. I fallet med miljöledningsprojektet, vid 1990-talets mitt, 
kan bilden av identiteten i myndigheterna utifrån de samtida NPM-strömningarna 
(se avsnitt 4.2) sägas vara inriktad på att bli mer företagslik. Frågan ovan, vem är jag? 

                                                 
293 Røvik, 1996, s 141, Brunsson och Jacobsson, 2000a, s. 13. 
294 Jacobsson, 2000. 
295 International Organization for Standardization, 2007, Internet. 
296 Ibid. 
297 Sevón, 1996, s. 53. 
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kan i denna kontext därmed sägas ha besvarats med: organisationer som ligger efter 
företagen i miljöhänseende. 
Den följande frågan enligt Sevóns modell för hur imitation organisationer emellan 

äger rum: ”What would I like to be?”298, kan i sin tur sägas ha besvarats med: lika 
duktiga (miljömedvetna) som företagen framstår. Detta kan samtidigt ses som ett uttryck 
för s.k. mimetisk isomorfism, där legitimitet sökes genom att imitera de organisa-
tioner som uppfattas vara mer legitima och framgångsrika299. I detta fall uppfattades 
företagen som förebilder i miljöarbetet.  
Nästföljande frågeställning i imitationsprocessen: ”What kind of situation is this 

like?”300, kan sägas ha tolkats som: En situation där synlig handling på miljöområdet 
krävs.  Den fjärde frågan slutligen, ”What is appropriate for me in this situation?”301, 
kan sägas ha lett fram till svaret: Använda miljöledningssystem som de framgångsrika 
företagen använder. 
Utifrån ovanstående översättningskedja som illustrerade hur miljölednings-

modellen kom att bli statsförvaltningens verktyg för att arbeta med ekologiskt 
hållbar utveckling utgjorde imitationen av företagens miljöarbete ett centralt inslag. I 
översättningen kan centrala uttryck för det ekomodernistiska perspektivet på miljö-
frågors konstruktion och lösningar ses, där företagens miljöledningsmodell för 
decentraliserad styrning av miljöfrågor imiterades. Att företagens modell valdes för 
målstyrning av miljöarbetet i myndigheterna förstärktes av den etablerade 
målstyrningskontexten, vilken också kommit till uttryck i de översättningar som 
gjorts i genomförandet av miljöledningsprojektet. Som en illustration av hur 
målstyrning och ett decentraliserat arbetssätt på miljöområdet liksom fokus på 
effektivisering förenades i valet av miljöledningsmodellen som styrmodell för 
myndigheternas miljöarbete återger jag nedan regeringens beskrivning av den 
målstyrda miljöstyrningen:   
”Härigenom [genom den nya miljömålsstrukturen] kan man uppnå en 
förebyggande effekt avseende miljöpåverkan vilket innebär många fördelar. 
Minsta möjliga miljöpåverkan kan ibland uppnås direkt. Målkonflikter med 
andra politiska mål kan behandlas med större ekonomisk rationalitet. 
Överblick och ekonomisk effektivitet i verksamheten gynnas. Många små 
beslut inriktas mot en hållbar utveckling. Att öka samspelet mellan 
utvecklingen av miljömål, miljöledningssystem och sektorsansvar är 
väsentligt för att få en god struktur, systematik och effektivitet i det samlade 
miljöarbetet och arbetet för ekologisk hållbarhet.”302 

                                                 
298 Ibid. 
299 DiMaggio och Powell, 1991. 
300 Sevón, 1996, s. 53 
301 Sevón, 1996. 
302 Regeringens proposition, 2000/01:130 s. 23. 
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Idén om effektivisering genom målstyrning på miljöområdet uttrycktes av 
regeringen i form av att största möjliga resultat i form av stegvis utveckling mot en 
ekologiskt hållbar utveckling kunde uppnås till minsta möjliga kostnad, inte minst 
genom att målstyrningen gjorde att målkonflikter kunde hanteras proaktivt. Den 
redan etablerade mål- och resultatstyrningen i statsförvaltningen upplevdes således 
matcha rationaliteten för styrning enligt miljöledningsmodellen. Detta då miljöled-
ningsmodellen bygger på att de egna målen för miljöledningsarbetet sätts upp efter 
en inledande miljöutredning. Här kan det upplevda behovet av nödvändigheten i att 
integrera miljöarbetet i daglig verksamhet ses som ett uttryck för målstyrningsidén, 
där tydliga mål ansågs utgöra en förutsättning för en effektiv integrering i verksam-
heten. Vid denna tid, i 1990-talets mitt, pågick också den decentralisering av miljö-
arbetet i samhället som beskrevs tidigare i kapitlet, där miljöpolitikens mål bäst an-
sågs kunna genomföras om olika aktörer i samhället själva fick välja medlen för att 
uppnå målen. I tidigare forskning har också en ekologiskt integrerad politik setts 
komma till uttryck i styrningen av statsförvaltningen, där miljökvalitetsmålen och 
miljöledningsprojektet i myndigheterna beskrivits som exempel denna utveckling303. 
När målstyrning som styrfilosofi och decentralisering som miljöpolitisk idé be-

tonades kan samtidigt det i utredningar och beslut uttryckta behovet av integrering 
och systematik i myndigheternas miljöarbete sättas i sitt sammanhang304, liksom i 
utvärderingar över tid305.  Dvs. miljöledningsmodellen med sina systematiska steg 
planera, göra, kontrollera och agera matchade väl problemformuleringen att syste-
matik saknades i miljöarbetet, liksom bristen på integrering av miljöfrågor i daglig 
verksamhet i myndigheten. Detta samtidigt som decentraliserade lösningar, där 
större egenansvar lades på företag och andra samhällsaktörer, vägledde miljö-
politiken. Miljöledningssystem användes också redan som modell för självkontroll av 
de som uppfattades vara framgångsrika, de stora företagen. Organisationer tenderar 
också att upprepa sina tidigare angreppssätt när nya frågor och krav från omvärlden 
uppstår, s.k. automorfism306.  I detta fall kan valet av miljöledningssystem från rege-
ringens sida ses som en fortsättning på den inslagna vägen där mål- och resultatstyr-
ning redan tillämpades som styrfilosofi. 
Den betoning på integrering, effektivitet och systematik som gjorts i utredningar, 

beslut och utvärderingar i miljöledningsprojektet307 kan ses som uttryck för att kon-
flikter mellan olika samhällsmål inte utgör fokus eller någon central problemställ-

                                                 
303 Lundqvist, 2005.  
304 Statskontoret 1995, SOU 1996:112, Regeringsbeslut 1996-12-19. 
305 Riksrevisionsverket, 1998, Naturvårdsverket, 2000a, 2004, 2006b. 
306 Schwartz, 1997, 2006, beskriver hur de tre företagen Volvo, Tarkett och The Body Shop följde sin 

egen tradition av styrning när miljökrav ställdes av omvärlden. Tarkett valde att produktutveckla för 

att möta de ökade miljökraven på marknaden medan Volvo valde att agera politiskt för att minska 

miljökraven och The Body Shop drev miljöfrågorna i samhällsdebatten. 
307 Statskontoret, 1995, SOU 1996:112, Regeringsbeslut 1996-12-19, Riksrevisionsverket, 1998, Natur-

vårdsverket, 2000a, 2004, 2006b. 
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ning för miljöarbetet på myndighetsnivån. En konstruktion av miljöfrågor som styr-
bara managementfrågor308 utifrån förutbestämda mål och uppföljda med hjälp av 
indikatorer återspeglar därmed inflytandet av NPM och det ekomodernistiska pers-
pektiv309 som utgjort styrkontext kring miljöledningsprojektet.   
Genom att betrakta myndigheterna utifrån NPM, i behov av att initiera, integrera 

och systematisera miljöfrågor i sin verksamhet blir imitationsprocessen ett fruktbart 
tolkningsperspektiv. Genom det upplevda yttre trycket att myndigheterna låg efter 
företagens miljöarbete blev valet att införa miljöledningsmodellen en handling som 
ökade legitimiteten i statsförvaltningens miljöarbete. Att skapa legitimitet genom att 
använda populära koncept, såsom i detta fall i form av den standardiserade miljö-
ledningsmodellen, har samtidigt beskrivits som fokusering på att ha rätt procedurer 
och att framställa rätt dokument snarare än att intressera sig för om något verkligen 
förändras till följd av att konceptet används310. Den ständiga tilltro som uttryckts för 
miljöledningsmodellen över tid har bestått trots de identifierade problemen i att 
införa miljöledningsmodellen liksom svårigheten i att arbeta med verksamhetsnära 
miljöfrågor stärker en sådan tolkning. 
Det har hävdats att det är svårt för en organisation att imitera en annan 

organisations sätt att arbeta, istället blir det tolkningar av utsagor om lyckade 
metoder som översätts till den egna kontexten311. I detta fall stod dock valet av själva 
miljöledningsmodellen utan konkurrens från tydliga alternativa idéer om möjliga 
tillvägagångssätt. Valet stod så att säga mellan miljöledningsmodellen, som 
betraktades som en både legitim och framgångsrik handling vilken användes av 
företagen, eller fortsatt handling som tidigare vilket uppfattades vara otidsenligt och 
otillräckligt jämfört med andra organisationer i samhället.  
Denna imitationsprocess förstärktes av den redan etablerade målstyrningen i 

statsförvaltningen, där miljöledning kan ses som en förlängning av den styr-
traditionen inom miljöområdet. Dessutom skedde denna förlängning eller utvidg-
ning av målstyrningstraditionen i en samtidig miljöpolitisk decentraliseringstrend, 
där miljöledningssystem utgjorde ett centralt verktyg för företagens miljöarbete. Att 
miljöarbetets utmaningar kom att tolkas i termer av systematiserings- och 
integreringsbehov, där tydliga mål skulle integreras i myndigheternas verksamhet, 
kan i sin tur tolkas som uttryck för det ekomodernistiska perspektivet på miljö-
frågors orsak och lösningar. Den imitationsprocess som ägt rum i statsförvaltningen i 
samband med införandet av miljöledningssystem som styrmodell kan illustreras 
enligt tabell 4.2 nedan. 

                                                 
308 Se exempelvis Power, 1999. 
309 Se exempelvis Hajer, 1995. 
310 Jacobsson, 2000, s. 45. 
311 Sevon, 1996. 
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Tabell 4.2 Imitationsprocessen bakom valet av miljöledningssystem som verktyg för myndigheternas 
miljöarbete 
Fråga    Svar 

Hur är myndigheter?   Organisationer som borde vara mer företags-
lika och som ligger efter företagen i miljö-
hänseende. 

Hur skulle myndigheterna vilja 
vara?   

Målstyrda och lika duktiga som de 
framgångsrika (miljömedvetna) företagen i det 
decentraliserade miljöarbetet i samhället.  

Vad är detta för situation?   En situation där synlig handling (på miljö-
området) krävs, liksom systematik och 
integrering av miljöfrågor i verksamheten i 
syfte att uppnå ett effektivt miljöarbete.  

Vad är lämpligt för 
myndigheterna  
att göra i denna situation? 

Använda samma modell för 
miljöledningssystem som de stora 
framgångsrika (industri-) företagen utvecklat 
och använder 

Källa: Egen bearbetning efter Sevón, 1996, s. 53.  
 
Staten har genom tillämpningen av miljöledningssystem blivit en avnämare för den 
standardiserade miljöledningsmodellen. Den översättningsprocess som beskrivits i 
kapitlet kan illustreras enligt figur 4.3 nedan, där regeringsbesluten om införande av 
miljöledningssystem i statsförvaltningen över tid kommit att institutionaliseras i 
form av att miljöledningssystem blivit modell för styrning av myndigheternas miljö-
arbete. Över tid har de översättningar som skett dominerats av miljölednings-
modellens målstyrningsrationalitet, där fokus lagts på att möjliggöra mätning och 
uppföljning och därmed fullfölja PDCA-cykeln. De problem som identifierats har 
samtidigt ramats in som implementeringsproblem312 i relation till modellen. 

                                                 
312 I en tidigare artikel definierade jag tolkningen av problem i miljöledningsprojektet som implemen-

teringsproblem, snarare än ”fel-verktygs-problem” (Tilling, 2006). 
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idé �     objekt �     handling�     institution�  
  
Styrning av    Miljölednings-   Regeringsbeslut om   MLS som rationalitet 
hållbar utveck-  system      införande av MLS i   för målstyrning av  
ling genom     (PDCA-cykel)   statsförvaltningen   myndigheternas 
integrering av                   arbete för en 
miljöhänsyn i          Utvärdering enligt   ekologiskt hållbar  
all verksamhet          PDCA-cykeln,    utveckling  
i myndigheterna         influenser från  
               etablerad styrkontext   

                     
               Problem översätts 
               som implementerings- 

problem 
 
Fokus på mätbarhet 
och indirekta miljö- 
aspekter 

 

Figur 4.3 Översättningsprocesser i det statliga miljöledningsprojektet över tid.  
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
Den framställning av införandet av miljöledningssystem i statsförvaltningen som 
getts i kapitlet har relaterat till NPM och ekologisk modernisering som kontext för 
miljöledningsbesluten. Sett i det ljuset kan införandet av miljöledningssystem ses 
som uttryck för en tilltro till rationella modeller för styrning som varit legitimitets-
skapande. Samtidigt är inte modeller, som modellen för miljöledningssystem, 
rationella i någon neutral mening313. Den rationalitet som miljöledningsmodellen 
påbjudit har poängterat mätbarhet och redovisning och uppmärksammat de miljö-
frågor som avsett miljöeffekter i myndigheterna som låtit sig avgränsas och kvantifi-
eras, snarare än de som bedömts vara av större betydelse för att uppnå miljö-
kvalitetsmålen och en hållbar utveckling. Översättningen av miljöledningsmodellen 
till myndighetsmodellen har därmed fått konsekvenser för vilka miljöfrågor som 
uppmärksammats i miljöledningsarbetet liksom hur de uppmärksammats.  I detta 
kapitel har det övergripande miljöledningsprojektet stått i fokus. I nästa kapitel be-
skriver jag hur en enskild myndighet, Vägverket, som utgjorde en av de pilotmyn-
digheter som beskrivits ovan, översatt miljöledningsmodellen i sin verksamhet som 
ansvarig för genomförandet av de vägtransportpolitiska målen 

                                                 
313 Jacobsson, 1989. 
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5. Införande av miljöledningssystem i Vägverket 
 
I detta kapitel står översättningar av miljöledningsuppdraget i en enskild myndighet, 
Vägverket, i fokus. Vägverket är ansvarig myndighet för att genomföra de politiska 
mål som är uppsatta för vägtransportsektorn, inklusive miljömål. Vägverket var även 
en av de första myndigheterna som fick sitt miljöledningsuppdrag från regeringen i 
slutet av 1996. I presentationen av studien fokuserar jag de översättningar som gjorts 
av miljöledningsuppdraget i Vägverket över tid utifrån de observationer, intervjuer 
och dokumentstudier jag genomfört. I kapitlet utgår jag från mina forskningsfrågor 
genom att jag beskriver hur miljöfrågor kommit att tolkas i Vägverkets miljö-
ledningsarbete liksom hur miljöledningsarbetet som en konsekvens av översätt-
ningarna kommit att institutionaliseras i myndighetens verksamhet.  
Tolkningen av miljöfrågor diskuterar jag mot bakgrund av den styrkontext som 

miljöledningsarbetet kommit att utgöra en del av, ett nytt och gemensamt lednings-
system för hela Vägverket, baserat på mål- och resultatstyrning. Jag beskriver även 
hur miljöledningsarbetet interagerat med övrig styrning, utifrån tre centrala över-
sättningsteman som återkommit i studien. Jag inleder genom att beskriva Vägverkets 
uppgift och organisation liksom de politiska målen för verksamheten. Därefter 
beskriver jag det nya ledningssystem som växte fram i samband med ett större 
organisatoriskt förändringsarbete under första hälften av 2000-talet. Kapitlet 
fortsätter sedan med en beskrivning och analys av översättningar av miljölednings-
uppdraget som jag iakttagit i studien.  
 

5.1 Vägverkets ansvar och uppdrag 
Vägverket314 är sedan 1996 en av de sektorsansvariga myndigheter som beskrevs i 
föregående kapitel. Vägverket är sektorsansvarig myndighet för vägtransportsektorn 
och därmed den myndighet som har det samlade ansvaret att förvalta och utveckla 
hela vägtransportsystemet i Sverige315. Myndigheten ska inom ramen för sitt 
sektorsansvar vara ”samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga 
berörda parter” inom vägtransportområdet, både offentliga och privata316. 
Organisatoriskt sorterar Vägverket under Näringsdepartementet och utgör ett av de 
fyra trafikverken som tillsammans ska verka för att uppfylla de transportpolitiska 

                                                 
314 Vägverket är en myndighet med en lång historia. Från det att det som idag kallas Vägverket 
inrättades som Kongl. styrelsen för allmänna wäg- och wattenbyggnader år 1841 har namnet ändrats 

fyra gånger, år 1882 (Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen), 1947 (Väg- och vattenbyggnads-

verket), 1967 (Statens vägverk), och 1983 då det statliga prefixet togs bort och nuvarande namnet 

Vägverket beslutades. (Vägverket, 2005c, Internet) 
315 Vägverket, 2004e. 
316 Vägverket, 2007a, s. 10. 
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målen317. Som sektorsmyndighet för vägtrafiken är det Vägverkets övergripande 
ansvar att på regeringens uppdrag verka för att uppnå de transportpolitiska målen, i 
samverkan med berörda offentliga och privata aktörer318.  
De transportpolitiska målen för Sverige, som avser både väg-, järnvägs-, flyg-, 

och sjötrafiken, beslutades av Riksdagen 1998 där: 
”Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet 319. 

Utifrån det övergripande transportpolitiska målet ovan har sex stycken delmål an-
tagits. Delmålen illustrerar den spännvidd som transportpolitiken, och därmed Väg-
verket i sin verksamhet, ska förena320: 
- Ett tillgängligt transportsystem  
- Ett jämställt transportsystem  
- Positiv regional utveckling  
- Hög transportkvalitet  
- God miljö  
- Säker trafik  

För delmålet ”God miljö” framgår av beskrivningen att de nationella miljökvalitets-
målen utgör målbilden:  
”En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas 
till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö 
skyddas mot skador. God hushållning med mark, vatten, energi och andra 
naturresurser skall främjas. Vägtransportsystemets utformning skall bidra till 
att de nationella miljökvalitetsmålen nås” 321. 

Nuvarande infrastrukturminister, Åsa Torstensson, har uttryckt den politiska visio-
nen för framtidens infrastruktur, vilket samtidigt återspeglar de skilda transport-
politiska delmål som ska förenas:  

                                                 
317 Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket utgör de s.k. trafikverken i Sverige. 

Trafikverken ansvarar för att de transportpolitiska målen uppfylls och sorterar alla fyra under 

Näringsdepartementet. (Regeringen proposition, 1997/98:56) Vägverket och Banverket är båda 

statliga myndigheter medan Luftfartsverket och Sjöfartsverket är affärsverk. Affärsverken finansierar 

till skillnad från myndigheterna sin verksamhet genom intäkterna från de tjänster och produkter de 

tillhandahåller. (Regeringen, 2008c, Internet) 
318 Vägverket, 2007b, s. 36. 
319 Regeringens proposition, 1997/98:56, Näringsdepartementet, 2003, s. 5. 
320 Vägverket, 2008a, Internet. 
321 Vägverket, 2007b, s. 36. 



95 
 

"Framtidens infrastruktur ska knyta samman människor och landsändar på 
ett effektivt, energisnålt, miljövänligt och säkert sätt. Vi ska ha en pålitlig 
infrastruktur som ger förutsättningar för företagande och jobb i hela 
landet”322. 

Vägverkets verksamhet ska således målstyras utifrån det transportpolitiska 
huvudmålet och tillhörande delmål. Hur ser då Vägverkets olika uppgifter ut? Som 
förvaltningsmyndighet ansvarar Vägverket för myndighetsutövning inom 
vägtransportsektorn323 liksom för att ”planera, bygga och underhålla det statliga 
vägnätet”324. Sammantaget har Vägverket därmed fyra olika typer av 
ansvarsuppgifter i sin verksamhet: sektorsuppgifter, myndighetsutövning, statlig 
väghållning och produktion 325.  
Vägverket var också en av de tjugofem ”pilotmyndigheter” som först fick sina 

miljöledningsuppdrag av regeringen i slutet av 1996326. Jag återkommer till 
Vägverkets miljöledningsuppdrag och de översättningar som det gett upphov till i 
verksamheten längre fram i kapitlet.  Först vill jag uppehålla mig ett slag vid den ur 
miljösynpunkt negativa samhällsutveckling som relaterar till Vägverkets sektors-
ansvar inom miljöområdet, de ökande vägtransporterna. 
 

5.1.1 Trafiken ökar på vägarna 

Samtidigt som Vägverket ska verka för en god miljö ökar vägtransporterna och 
därmed miljöbelastningen327 från vägtrafiken i Sverige. Både persontransporter och 
godstransporter ökar. Sett ur ett historiskt perspektiv har vi aldrig förflyttat oss så 
långt som idag. Som kuriosa kan nämnas att i början av 1950-talet förflyttade sig 
varje person i genomsnitt 8 km per dag och 1970 det tredubbla, 24 km per dag.328 År 
2006 förflyttade sig varje svensk i genomsnitt 41 km per dag varav 30 km i personbil. 
Vägtrafiken stod därmed för hela 87 procent av det totala ”persontransportarbetet” i 
Sverige år 2006.329 

                                                 
322 Regeringskansliet, 2007. 
323 I myndighetsutövningen ingår exempelvis utfärdande av regler för körkort, fordon och trafikmiljö. 
324 Vägverket, 2007a, s. 10.  
325 Vägverket, 2008c, Internet. 
326 Regeringsbeslut, 1996-12-19. 
327 Vägtransportsektorns miljöbelastning kategoriseras av myndigheten utifrån fem målområden vilka 

utvecklas i fem fördjupningsdokument: (1) klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser), (2) utsläpp till 

luft (av luftföroreningar och partiklar), (3) ingrepp i landskap (kultur- och miljöpåverkan), (4) buller 

och (5) vatten och material (påverkan på vatten, materialförbrukning och avfall). (Vägverket, Internet, 

2008e) 
328 Vägverket, 2004b, s. 18. 
329 Vägverket, 2007a, s. 14. De övriga 13 % av persontransporterna stod således järnvägs-, flyg- och sjö-

fartstransporterna för. 
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Även den miljöbelastande lastbilstrafiken har ökat kraftigt. Den lätta lastbilstrafiken 
har ökat, med en faktor fem, sedan 1970 och den tunga lastbilstrafiken har ökat med 
50 % sedan 1980-talet. Lastbilstrafiken har ökat snabbare än övriga transportslag, 
vilket Vägverket förklarat med att lastbilens prisbild och flexibilitet är tilltalande för 
transportköparna.330 Godstransporterna med lastbil beräknas öka även fortsättnings-
vis, med 2,5 % varje år331.  
Det är inte bara vägtransporterna som beräknats öka. Persontransporterna med 

alla trafikslag kommer att ha ökat med nästan 25 % år 2010 och 40 % år 2020, utifrån 
1997 års nivå, enligt Vägverket. Orsaken till denna kraftiga ökning av persontrans-
porter har förklarats med att den är resultatet av ekonomisk tillväxt, demografiska 
förändringar och ett ökat fritidsåkande.332 Ökningen illustrerar samtidigt ut-
maningen i att samtidigt förena de sex olika transportpolitiska målen inom vägtrans-
portsektorn, där miljömålen utmanas av den ökande trafiken. 
Under 2007 minskade däremot bränsleförbrukningen i nya bilar i Sverige och fler 

miljöbilar än någonsin såldes. Trots detta ökade koldioxidutsläppen från vägtrafiken 
med 2 % till följd av att den totala vägtrafiken ökade. Personbilstrafiken ökade med 
nästan 3 % och de tunga transporterna ökade med hela 6 % under 2007 jämfört med 
året innan.333  Vägverkets generaldirektör (GD) kommenterade denna ur miljösyn-
punkt nedslående utveckling:  
”För att skapa ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem krävs fler kraftfulla 
åtgärder och styrmedel. Vi behöver skapa ett transporteffektivt samhälle där 
tillgängligheten till en större del än idag åstadkoms genom god kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik. Dessutom måste godstransporterna opti-
meras och minska”. 334 

Sammantaget har vägtrafiken ökat med drygt 20 procent mellan åren 1990 och 
2007335. Regeringen, via Näringsdepartementet, sammanfattade 2008 problemen med 
vägtrafiken på följande sätt: 
”En väl fungerande vägtrafik är viktig för medborgarna och näringslivet och 
för att tillgodose lokala, regionala, interregionala och internationella trans-
portbehov. Vägtrafikens dominerande problem är de negativa effekter som 
vägtrafiken ger på miljön och folkhälsan”336. 

                                                 
330 Vägverket, 2004c, s. 19. 
331 Vägverket, 2004b, s. 20. 
332 Ibid. 
333 Vägverket, 2008b, Internet. 
334 Ibid. 
335 Ibid. 
336 Näringsdepartementet, 2008, Internet. 
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Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har Vägverket konstaterat att transportsystemet 
inte är långsiktigt hållbart: 
”Vårt nuvarande transportsystem är inte förenligt med en långsiktigt hållbar 
utveckling. Våra framgångar i form av ökad rörlighet har medfört ansenliga 
miljö- och socioekonomiska kostnader. Utmaningen är nu att hitta sätt att 
möta våra transportbehov som är genomförbara med tanke på både miljö, 
social jämlikhet och ekonomi”337.  

Sammanfattningsvis kan vägtransporternas, och därmed Vägverkets, utmaningar 
inom miljöområdet sägas bestå i att uppfylla de transportpolitiska målen samtidigt 
som dagens utveckling inom vägtransportsektorn inte anses vara förenlig med en 
långsiktigt hållbar utveckling. 
Vid intervjuer och observationstillfällen har medarbetare i Vägverket gett uttryck 

för att miljöfrågor inte bara varit konfliktladdade sett utifrån de politiska uppdragen 
för verksamheten, vilket illustrerades ovan. Miljöfrågor har också upplevt stå i kon-
flikt med vad som uppfattats vara kärnverksamhet, i form av att planera och bygga 
vägar. En medarbetare som arbetat länge med miljörelaterade frågor i verksamheten 
beskrev förutsättningarna för miljöarbetet som problematiska mot den bakgrunden: 
”Det handlar inte om mer [miljö-]information, det är inte det som är kruxet i 
miljöfrågan. Vi bygger vägar, det är huvudgrejen. Vi finns inte för att 
förbättra miljön, däremot ska vi göra trafiken så lite miljöbelastande som 
möjligt”. 338 

Senare under samma intervju utvecklade respondenten resonemanget ytterligare:  
”Miljö är fortfarande ingen fråga som många brinner för i Vägverket, vissa 
har jobbat i tio år utan att reflektera över varken miljö eller kunderna. De 
bygger vägar. Vägverket har alltid optimerat att bygga bra vägar, kosta vad 
det kosta vill, och det är fortfarande huvudfåran”339. 

I citaten ovan gavs därmed uttryck för att miljöarbetet i Vägverket betraktades som 
underordnat byggandet av vägar snarare än som ett jämbördigt mål i verksamheten.  
Samtidigt har Vägverket sedan 1996 haft regeringens uppdrag att införa 
miljöledningssystem för att integrera miljöhänsyn i all verksamhet. Mot denna 
bakgrund tycks Vägverkets miljöledningsarbete vara spännande att studera.  
Hittills har jag beskrivit Vägverkets uppgifter och ansvar i relation till transport-

politiken, där de nationella miljökvalitetsmålen utgör ett av sex målområden som ska 
uppfyllas samtidigt. Jag har också beskrivit den ur miljösynpunkt negativa 
utvecklingen inom vägtransportsektorn, där trafiken kontinuerligt ökar. Mot denna 
bakgrund går jag nu vidare genom att fokusera de översättningar som gjorts i 
Vägverkets miljöledningsarbete utifrån regeringsuppdraget att införa 
miljöledningssystem i myndighetens verksamhet.  

                                                 
337 Vägverket 2005b, s. 17 
338 Intervju, delprocessägare, 2004-11-19. 
339 Ibid. 
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5.2 Översättningar av miljöledningsuppdraget i Vägverket   
I Vägverket har införandet av miljöledningssystem i myndigheten pågått sedan 
myndigheten fick regeringens uppdrag att inleda sitt arbete med miljö-
ledningssystem 1996. Som framgår av det empiriska materialet nedan har miljöled-
ningsarbetet skett i olika faser över tid och lett fram till en certifiering av miljö-
ledningssystemet enligt ISO 14001 i december 2007. I Naturvårdsverkets ranking av 
myndigheternas miljöledningsarbete fick Vägverket också högsta möjliga poäng för 
sitt miljöledningsarbete under 2007340. Hur har miljöledningsuppdraget översatts i 
Vägverkets miljöledningsarbete? Jag inleder min beskrivning genom att gå tillbaka 
till den första fasen i översättningen av regeringens uppdrag i myndigheten. 
 

5.2.1 Ingenjörskultur leder till stor miljöutredning och byråkratisk 
stämpel – det inledande miljöledningsarbetet i Vägverket 

Miljöledningsarbetet i Vägverket, som inleddes 1997341, kan utifrån det empiriska 
material jag har tagit del av beskrivas som ett omfattande utredningsarbete vilket 
huvudsakligen ledde till att miljöledningssystem fick en negativ och byråkratisk 
klang bland medarbetarna. Vägverkets regeringsuppdrag som föranledde utred-
ningsarbetet var likt de övriga pilotmyndigheternas att under ett första verksamhets-
år: 
”göra en miljöutredning, ta fram förslag till en miljöpolicy samt påbörja och 
så långt som möjligt utarbeta en handlingsplan för fortsatt integration av 
miljöhänsyn i myndighetens verksamhet”342.  

I Vägverket föranledde miljöledningsuppdraget vad som i efterhand beskrivits som 
ett omfattande och detaljerat kartläggningsarbete av miljöaspekter i verksamheten. 
Denna kartläggning samlades i databasen ”Netwiz” som i efterhand beskrivits som 
”enorm” och därför svåranvändbar.343  Enligt deltagare i en senare projektgrupp för 
utveckling av miljöledningssystemet fick detta inledande kartläggningsarbete 
konsekvensen att miljöledningssystemet kom att betraktas som något krångligt och 
byråkratiskt bland medarbetarna i organisationen. I sin tur blev resultatet att 
miljöledningsarbetet klingade av under några år och återupptogs i samband med det 
förändringsarbete som inleddes i början av 2000-talet344, vilket beskrivs senare i 
kapitlet. Miljöledningsarbetets historia i Vägverket har lyfts fram vid olika tillfällen 
och betonat den detaljnivå som präglat arbetet. Ett genomgående tema i utsagorna 
har varit att den tradition av kartläggning och planering som funnits i Vägverkets 
arbetssätt i övrigt även kommit att prägla genomförandet av miljölednings-
uppdraget. Följande uttalande gjordes exempelvis av en respondent som varit med 

                                                 
340 Naturvårdsverket, 2008b. 
341 Intervju, miljödirektör, 2004-10-14. 
342 Regeringsbeslut, 1996-12-19. 
343 Observation i projektgruppen för miljöledningssystem, 2004-10-04. 
344 Ibid. 
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från starten av miljöledningsarbetet 1997. Respondenten återberättade hur 
regeringsuppdragets första del, miljöutredningen, översattes till omfattande 
kartläggning av miljöaspekter i organisationen:  
”Där började man med att försöka jobba fram miljöutredning och 
miljöaspekter. Det arbetet var ju…alltså… ’gediget’ är ju ett för litet ord. Det 
var ett otroligt arbete som gjordes på Vägverket. Man kartlade allt…(paus) 
Problemet var väl det att man gjorde det alldeles för seriöst, alldeles för 
omfattande och alldeles för ned på detaljnivå” 345. 

Jag frågade vid samma intervjutillfälle som ovan om respondenten själv deltagit i 
detta inledande arbete. Respondenten svarade att denne då arbetade vid ett av 
regionkontoren och illustrerade hur omfattande kartläggningen kommit att bli där:    
”Det var folk som jobbade med underhållsfrågor, vägunderhåll. Man delade 
upp sig så att varje del hade ett visst område. Så de som jobbade med 
vägunderhåll här hade ett hästjobb och kartlade varenda typ av fiberduk vi 
hade, varenda typ av maskiner, hur mycket och så vidare”. 346 

Vid en av mina observationer i projektgruppen för miljöledningssystemet framkom 
en liknande tolkning av hur miljöledningsarbetet bedrivits inledningsvis i Vägverket. 
Även här betonades att kartläggningen av miljöaspekter blivit mycket omfattande 
liksom den tillhörande databas som byggdes upp. En deltagare karaktäriserade 
denna utveckling av miljöledningsarbetet som ”lidande av den gamla full-
komlighetsdjävulen” i organisationen och påtalade att ”Netwiz [databasen] är 
enorm.”347 En annan deltagare i gruppen, som arbetat länge med miljöfrågor i 
organisationen, instämde i denna uppfattning och berättade om hur miljöled-
ningsarbetet bedrivits tidigare. Allt hade kartlagts och lagts in i databasen menade 
denne och gav som exempel att alla olika oljor och vätskor som användes i verksam-
heten kartlades: ”Minsta skvätt!”348 Uttalandet upprepades därefter flera gånger i 
den fortsatta diskussionen i gruppen som exempel på den detaljnivå som präglat 
miljöledningsarbetet. Vid detta tillfälle landade gruppens diskussion om miljö-
ledningssystemets historia i organisationen i att det ingenjörsmässiga angreppssättet 
tenderade att leda till att allt utreddes så grundligt och omfattande att resultatet blev 
svårt att tillämpa i styrningen av verksamheten.   
Vid ett intervjutillfälle där samtalet handlade om attityden till miljöfrågor och 

miljöarbete i organisationen sade respondenten att det ”ingenjörsmässiga” perspek-
tivet var starkt i Vägverket. Respondenten menade att: 
”Vägverket har varit duktiga på att beskriva nuläget, t.ex. hur allt ser ut på en 
plats som skall exploateras, men mindre bra på att tänka på vad som kan 
göras, d v s. utveckling. /…/ Det är en stark ingenjörskultur i Vägverket.”349 

                                                 
345 Intervju, Beställare av ledningssystem, 2004-09-30. 
346 Intervju, Beställare av ledningssystem, 2004-09-30. 
347 Observation i projektgruppen för miljöledningssystem, 2004-10-04. 
348 Ibid. 
349 Intervju, delprocessägare, 2004-11-19. 
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En liknande tolkning kom till uttryck i en kommentar som en medarbetare i Väg-
verket fällde vid en utbildning i internrevision apropå de olika stegen i miljö-
ledningsmodellen. När de externa konsulter som var kursledare visade en OH-bild 
över PDCA-cykelns olika steg replikerade medarbetaren:  
”I Vägverket finns en egen variant: Plan - Plan - Plan - Plan !  
Eller, Please – Don’t - Change – Anything”350. 

För att återgå till resultatet av det inledande miljöledningsuppdraget till Vägverket 
kan konstateras att miljöledningsarbetet kom att avta efter att miljöaspekter kartlagts. 
Något systematiskt eller integrerat miljöledningsarbete uppstod därför inte efter det 
inledande miljöledningsuppdraget, även om miljöpolicy och handlingsplan liksom 
ett miljöprogram togs fram utifrån kartläggningen351. Enligt stegen i PDCA-cykeln 
kan Vägverkets miljöledningsarbete således sägas ha stannat mellan de två första 
stegen, dvs. planera och göra. Miljöledningsarbetet har beskrivits som att det blev 
något ”vid sidan av”352 övrig styrning som ett fåtal medarbetare vid huvudkontoret 
blev ansvariga för353. De översättningar som gjordes i Vägverket i det inledande 
miljöledningsarbetet kan illustreras enligt figur 5.1 nedan. 
 
idé ����     objekt ����     handling ����     institution���� 

 

Genomföra   MLS-modell    Omfattande      
 regeringens   (PDCA-cykeln)   kartläggning        
MLS-uppdrag          av miljöpåverkan 

 
Figur 5.1 Översättningar av det inledande miljöledningsuppdraget i Vägverket  
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
I figuren illustreras hur idén att genomföra regeringens uppdrag via miljö-
ledningsmodellen översattes till ett större utredningsarbete i form av en omfattande 
kartläggning av organisationens miljöpåverkan. När miljöledningsarbetet avtog blev 
miljöledningsmodellen inte heller ett institutionaliserat arbetssätt i Vägverket. 
Miljöledningsarbetet kom senare att återupptas i Vägverket och blev då en del av en 
större organisationsförändring och ett nytt ledningssystem, initierat av den ny-
tillträdde GD:n. Om detta handlar kommande avsnitt. 
 

                                                 
350 Observation av internrevisionsutbildning, 2005-02-23. 
351 Intervju, miljödirektör, 2004-10-14, Intervju, beställare av ledningssystem, 2004-09-30. 
352 Intervju, miljödirektör, 2004-10-14, 
353 Intervju, beställare av ledningssystem, 2004-09-30. 
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5.2.2 Ny GD, organisation och verksamhetsstyrning – miljölednings-
arbetets nya inramning 

I juli 2001 fick Vägverket en ny GD, Ingemar Skogö, som tidigare haft motsvarande 
position i Luftfartsverket. Tämligen omgående efter Skogös tillträde initierade han en 
organisationsöversyn i Vägverket. I slutrapporten för detta organisationsöversyns-
arbete från 2002 framkom att GD:n konstaterade att det fanns problem med då-
varande huvudkontor. De centrala problemområden som identifierades var ”brister i 
helhetssynen i verksamheten”, ”otydliga” roller på huvudkontoret och ”tungrodd” 
samverkan mellan beställare och utförare vid huvudkontoret. Det konstaterades 
även i rapporten att en ”avvägning behöv[de]s mellan nationell likformighet och 
regionala skillnader.”354 I rapporten drogs slutsatsen att de identifierade problemen 
behövde analyseras och bearbetas för att Vägverkets organisation skulle bli effektiv.  
En arbetsgrupp tillsattes i Vägverket i februari 2002 och hade till sin hjälp en 

extern managementkonsult355. Syftet uttrycktes som att identifiera brister och möjlig-
heter i huvudkontorets organisation, ta fram organisationsprinciper och en över-
gripande struktur för huvudkontoret liksom att genomföra de förändringar som 
erfordrades. Vägledande för förändringsarbetet skulle de miljö- och transport-
politiska målen vara liksom att uppnå en bättre helhetssyn, tydligare roller och effek-
tivare arbetsformer. I augusti 2002 tog Vägverkets styrelse beslut om en ny 
organisation vilken presenterades vid chefsseminarier under hösten 2002. En 
kommunikationsplan togs samtidigt fram för att hantera informationen om föränd-
ringen i organisationen.356 Vad var då målsättningen med den förändringsprocess 
som initierades av den nye GD:n och som därmed blev den kontext som miljöled-
ningsuppdraget kom att utvecklas i?  
De problem som identifierades enligt ovan möttes i den nya organisationens 

utformning och styrning av en fokusering på processer i verksamheten som i sin tur 
skulle utgå från de två kundgrupper som identifierats i form av medborgare och 
näringsliv. Processorienteringen skulle med andra ord ”framhäva kundens behov 
samt de delar i verksamheten som bäst bidrar till att tillfredsställa kundbehovet” 357. 

Samtidigt som processorienteringen skulle öka kundorienteringen förväntades den 
”skapa helhetssyn och effektivitet i verksamheten”358. I förändringsarbetet kom 
således de NPM-idéer359, som jag tidigare beskrivit (se kapitel fyra) som viktiga för 
utvecklingen av en mer rationalistisk och marknadsinspirerad styrning i den offent-
liga sektorn, till uttryck i de uttalade målsättningarna för förändringsarbetet i Väg-

                                                 
354 Vägverket, 2003, s. 5. 
355 Den externe konsulten representerade företaget IBM Business Consulting Services AB (Vägverket, 

2003, s. 5) 
356 Vägverket, 2003. 
357 Vägverket, 2004e, s. 28. 
358 Ibid. 
359 Hood, 1991, 1995, Self, 1993, Forsell & Jansson, 2000, Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000, Forsell, 

2002.  
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verket. Influenserna kan ses i en stark betoning på kundperspektiv och effektivise-
ring av verksamheten, liksom i den tillhörande mål- och resultatorienterade styrning 
som jag beskriver längre fram.   
Processtyrningen förväntades således effektivisera verksamheten genom att utgå 

från kundernas behov. Vägverket uttryckte detta i termer av att den egna 
verksamheten nu skulle bedrivas från ”ett i förväg definierat kundbehov i hela 
vägtransportsystemet istället för att utgå från organisationstillhörighet.”360 De två 
kundgruppernas behov skulle i sin tur tillgodoses genom att Vägverket 
omorganiserade sin verksamhet till de två huvudprocesserna ”stödja medborgares 
resor” respektive ”stödja näringslivets transporter”361. De båda huvudprocesserna 
bestod i sin tur av fyra ”delprocesser”, som exempelvis ”fånga kundbehov”362 som i 
sin tur skulle stödjas av fem ”stödprocesser”363. En av dessa stödprocesser var ”leda 
och styra”, vars ”ägare” ansvarade för det nya ledningssystemet, där miljö-
ledningssystemet utgjorde en del. De olika huvud-, del- och stödprocesserna har 
illustrerats i den interna ”Styrhandboken” för Vägverket, enligt figur 5.2 nedan.  
 

 
Figur 5.2 Vägverkets huvud-, del- och stödprocesser. 
Källa: Vägverket, 2004e, s. 7. 
 
Den processbaserade organisationen innebar en större förändring i den interna roll-
fördelningen. I den tidigare organisationsformen byggde verksamheten på enheter 

                                                 
360 Vägverket, 2004e, s. 28. 
361 Ibid. s, 7. 
362 Vägverket, 2004e, s, 7. 
363 Vägverket, 2004e, s, 4 resp. 7. De övriga fyra stödprocesserna är ”Kompetensförsörja”, ”Informera 

och kommunicera”, ”Hantera IT och data” och ”Upphandla och bevaka marknad” (Ibid). 
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som hade olika verksamhetsfält i form av statlig väghållning, sektors- och myn-
dighetsuppgift, trafiksäkerhet och miljö. Det fanns då även särskilda enheter som an-
svarade för områden som personal och ekonomi, information, planering etc.364  En 
beskrivning av den nya processorganisation som infördes har gjorts i form av att den 
utgjort ”en parallell matris- och linjeorganisation”, där huvudprocesserna hade 
planerings- och uppföljningsansvar för att verksamheten bedrevs effektivt medan 
resurserna fördelades i en linjeorganisation365. Linjeorganisationen består av huvud-
kontoret i Borlänge, sju regionkontor över hela landet liksom stöd- och 
utvecklingsenheter, resultatenheter och affärsenheter.366 Linjeorganisation illustreras 
i sin helhet i Vägverkets organisationsschema enligt bilaga 2.   
Vägverket leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Styrelseleda-

möterna förordnas av regeringen och ger direktiv och riktlinjer för GD:s arbete. GD:n 
är chef för Vägverket och ansvarar för att leda den löpande verksam-
heten. Vägverkets huvudkontor ansvarar i sin tur gentemot GD för att Vägverket 
bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls.367 Vägverket är både personal-
mässigt och volymmässigt en av de större statliga myndigheterna. År 2007 uppgick 
medarbetarantalet till knappt 7000 årsarbetskrafter.368 Verksamhetsvolymen i Väg-
verket uppgick år 2006 till 22 mdr SEK369.370 
Efter denna översikt över Vägverkets förändringsarbete och nya organisering 

under det tidiga 2000-talet, som resulterade i en fokusering på att uppnå kund-
orientering och effektivitet genom processorientering, går jag nu vidare till det 
gemensamma ledningssystem som utvecklats för den nya styrningen av verk-
samheten.  

                                                 
364 Intervju, miljödirektör, 2004-10-14. 
365 Ibid. 
366 Vägverket, 2005d, Internet. 
367 Ibid. 
368 Statskontoret, 2007, s. 3. I jämförelse med övriga trafikverk hade Banverket vid samma tidpunkt 

drygt 6400 årsarbetskrafter, Luftfartsverket ca 3300 och Sjöfartsverket drygt 1200 (Ibid. s. 14).   
369 Som en storleksmässig jämförelse är Vägverkets omslutning på 22 miljarder SEK för år 2006 cirka 

dubbelt så hög som de svenska EU-bidragen, cirka fem gånger högre än de statliga bidragen till 

’Allmän miljö- och naturvård’ och cirka hälften av de statliga bidragen till ’Utbildning och 

universitetsforskning’. 22 miljarder SEK motsvarar knappt 3 % av de förväntade skatteintäkterna i 

Sverige för år 2008. Samtliga uppgifter är hämtade från regeringens budgetproposition för 2008.  
370 Statskontoret, 2007, s. 14 respektive Vägverket, 2007a, s. 9. Statskontorets beräkning är baserad på 

helårsarbetskrafter. 
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5.2.3 Styrning från vision till resultat - det nya ledningssystemet 

”Generaldirektörens ledord för förändringsarbetet i Vägverket är kund-
orientering, helhetssyn, klara roller och effektivitet. En förutsättning för att 
kunna åstadkomma förändring är en väl fungerande ledning och styrning av 
verksamheten”371. 

Med dessa ord beskrevs uppgiften för det nya ledningssystemet i Vägverkets 
”Styrhandbok” med titeln ”Från vision till resultat”. Den 37-sidiga styrhandboken, 
som beslutades av GD:n under 2004, skulle fungera som ett stöd för all ledning och 
styrning i Vägverket, dvs. för:  
 ”alla de åtgärder och aktiviteter som genomförs för att säkerställa att behov, 
krav och mål uppfylls.”372  

I styrhandboken beskrevs och definierades det nya ledningssystemets utgångs-
punkter, innehåll och mål. I samband med det förändringsarbete som inleddes i 
Vägverket under det tidiga 2000-talet fastställdes även Vägverkets vision för fram-
tiden och som ligger till grund för verksamhetsstyrningen:  
”Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra 
och miljöanpassade transporter för medborgare och näringsliv”373. 

Till visionen knöts även en verksamhetsidé i form av ”Vi gör den goda resan 
möjlig”374.  Både visionen och verksamhetsidén hade de tidigare beskrivna transport-
politiska målen som utgångspunkter.375 I styrhandboken beskrevs även hur de tre 
standarderna ISO 9001, ISO 14001 och föreskriften AFS 2001 skulle utgöra stöd för att 
styra verksamheten mot visionen och de politiska målen för verksamheten. 
Standarderna376 skulle: 
”säkerställa att verksamheten på ett systematiskt sätt tar hänsyn till uttalade 
och underförstådda behov hos kunder, uppdragsgivare och medarbetare 
samt krav i interna och externa regler. Standarderna är ett stöd i vårt arbete 
för ett effektivt ledningssystem”377. 

Här kom regeringens miljöledningsuppdrag således in som en del av den nya 
verksamhetsstyrningen i Vägverket och översattes till objektet ISO 14001. I Väg-

                                                 
371 Vägverket, 2004e, s. 4. 
372 Ibid. 
373 Vägverket, 2005a, Internet. Vägverkets vision antogs 2002 (Vägverket, 2003). 
374 Ibid. 
375 Vägverket, 2004e, s. 9. 
376 AFS är Arbetsmiljöverkets Föreskrifter och ingen standard i egentlig mening som ISO 9001 och ISO 

14001. Däremot benämns AFS som en ’standard’ i Vägverket och fungerar som en sådan vid 

revisioner. 
377 Vägverket, 2004e, s. 10. 
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verkets styrhandbok definierades även den ”styrfilosofi”378, mål- och resultatstyr-
ning, som skulle tillämpas i ”Vägverkets modell för ledning och styrning”:  
”Vägverket ska tillämpa mål- och resultatstyrning som styrfilosofi. Mål- och 
resultatstyrningen ska vara processorienterad och utgå från kundernas 
behov” 379. 

Mål- och resultatstyrning som styrfilosofi i Vägverket definierades i sin tur som: 
”en styrfilosofi som innebär att formulera mål, mäta och analysera resultat i 
förhållande till målen samt att belöna med utgångspunkt från uppnådda 
resultat. Mål- och resultatstyrning bygger på att varje medarbetare 
självständigt kan ta beslut inom givna ramar”380. 

Utgångspunkterna för mål- och resultatstyrningen har beskrivits som att ”kundernas 
behov” ska ”vägas och prioriteras inom ramen för uppdragsgivarens krav och mål” 
liksom att ”effektiviteten (nyttan per krona) för hela Vägverket ska maximeras” 381. 
Ett gott resultat för både Vägverket och samhället förväntades enligt mål-
styrningsrationaliteten därmed uppnås genom ”höga resultatkrav” kombinerade 
med ”frihet att avgöra hur målen ska nås”382.  I styrhandboken framgår även att fem 
s.k. ”styrformer” knutits till mål- och resultatstyrningen383. En av styrformerna, stöd-
processen ”Leda och styra för ständig förbättring”, fick ett särskilt uppdrag i 
sammanhanget vilket beskrevs som syftande till att ”samlat för verket finna den mest 
effektiva vägen att nå Vägverkets vision för vägtransportsystemet och knyta ihop de 
fem styrformerna”384. Denna mest effektiva väg skulle uppnås genom att stöd-
processen fick ansvar för att uppnå ständig förbättring genom uppföljning, utvärde-
ring och analys, förbättring av processer, strategisk planering, verksamhetsplanering 
och löpande styrning och uppföljning385. Här känns således rationaliteten från miljö-
ledningsmodellens PDCA-cykel för ständig förbättring igen, där uppnådda resultat 
blir föremål för revision av innehållet i styrsystemet.  I Vägverket kombinerades 
således den övergripande styrfilosofin, mål- och resultatstyrning, med en egen stöd-
process som fick till uppgift att uppnå ständig förbättring.  

                                                 
378 Begreppet ”styrfilosofi” definieras av Vägverket som ett ”synsätt på hur ledningen vill styra 

verksamheten” (Vägverket, 2004e, s. 11) 
379 Vägverket, 2004e, s. 11. 
380 Ibid. 
381 Ibid. s. 12. 
382 Ibid. 
383 Styrformerna är: ”Stödprocessen ’Leda och styra’ för ständig förbättring”, ”Gemensam 

värdegrund”, ”Serviceåtaganden till kunder”, ”Gemensamma regler och beslutsformer” och 

”Organisation och gemensamma arbetsformer” (Vägverket, 2004e, s. 14). 
384 Vägverket, 2004e, s. 15. 
385 Ibid. s. 16. 
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Till styrformerna hörde även ”metoder” och ”verktyg”. Ett verktyg utgjordes av 
”Vägverkets styrkortsmodell”386. Styrkortet utgjordes av fem fokusområden i form 
av ”Uppdragsgivare”, ”Kund”, ”Intern/finansiellt”, ”Utveckling” och ”Med-
arbetare”387. Utifrån varje fokusområde i styrkortet skulle i sin tur strategiska mål, 
kritiska framgångsfaktorer, mått, resultatmål och handlingsplaner sättas upp. Inne-
hållet i styrkortet skulle utgå från innehållet i de transportpolitiska målen liksom 
Vägverkets vision och verksamhetsidé.388 Resultatmålen i styrkortsmodellen skulle 
kopplas till kritiska framgångsfaktorer och i praktiken skulle de resultatmål som an-
sågs kritiska för de närmaste ett till tre åren lyftas in i det övergripande styrkortet, 
som därmed motsvarade en verksamhetsplan. Det skulle finnas ett gemensamt över-
gripande styrkort för hela Vägverket liksom separata styrkort för varje enskild enhets 
och regions verksamhet.389  
Ett annat styrverktyg, SIQ:s390 modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, 

skulle användas för att ”säkerställa systematiskt utvärdering och förbättring av verk-
samheten.”391 Kriterierna i SIQ skulle även användas som utgångspunkt för en intern 
årlig tävling, ”Utmärkelsen kvalitet i Vägverket (UKV)”392.   
I detta avsnitt har jag beskrivit hur Vägverket kommit att utveckla ett lednings-

system för den nya kund- och processorienterade organisationsformen, influerad av 
NPM-ideologin och med företaget på marknaden som förebild. Ledningssystemet 
har baserats på mål- och resultatstyrningsidén och PDCA-cykeln vilket förstärkts av 
exempelvis stödprocessen ”Leda och styra för ständig förbättring” och styrkort för 
att mäta och följa upp resultat. Hur har då det ursprungliga miljöledningsuppdraget 
från regeringen via det första avstannade försöket att införa miljöledningssystem 
översatts i Vägverket? I den nya kundorienterade organisationen med tillhörande 
ledningssystem som jag beskrivit ovan kom miljöledningsuppdraget att översättas 
till införande av ISO 14001-standarden i Vägverkets verksamhet. I den schematiska 
översättningsmodell som jag tidigare presenterat kan översättningen av miljö-
ledningsuppdraget i Vägverket därmed ses som avhängig idén om enhetlighet i styr-
ningen för att uppnå kundorientering och ökad effektivitet i verksamheten. Översätt-
ningsprocessen i Vägverket kan så här långt illustreras enligt figur 5.3 nedan. 

                                                 
386 Ibid. s. 15. 
387 Ibid. s. 17. 
388 Ibid. 
389 Vägverket, 2004e respektive intervju, Ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
390 SIQ står för Institutet för kvalitetsutveckling. De delar årligen ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet 

(Institutet för kvalitetsutveckling, 2006, Internet) 
391 Vägverket, 2004e, s. 18. 
392 Ibid. s. 19. 
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idé ����     objekt ����     handling����    institution���� 

 

Enhetlig     Gemensamt    
styrning    ledningssystem,    
och kundorien-  inkl. ISO 14001            
tering för ökad  
effektivitet.                           

 

Figur 5.3 Miljöledningsuppdraget översatt till införande av ISO 14001. 
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
Hur har då översättningar av miljöledningsuppdraget, via ISO 14001, kommit till ut-
tryck i handling? Detta har jag studerat i specifika miljöledningssammanhang, såsom 
i Vägverkets projektgrupp för miljöledningssystem. Eftersom miljöledningsarbetet 
utifrån ISO 14001 utgjort en del av det totala ledningssystemet i Vägverket har jag 
även studerat översättningsprocesser där ISO 14001 utgjort en del av sammanhanget, 
såsom exempelvis vid intern revision utifrån de tre ledningsstandarderna, dvs. ISO 
14001, ISO 9001 och AFS. I fortsättningen av kapitlet beskriver jag handlingarna 
utifrån tre centrala teman som framkommit i de översättningar som gjorts i miljöled-
ningsarbetet: Standardiserad styrning, Betydelsen av externa referenser respektive 
Mätning och kontroll. Dessa översättningsteman illustrerar hur miljöledningsarbetet 
interagerat med och påverkats av det övriga förändringsarbete som pågått parallellt 
med införandet av ISO 14001 i organisationen. 
 

5.2.4 Standardiserad styrning  

Att arbeta processorienterat utifrån gemensamma arbetssätt, i enlighet med det nya 
ledningssystemet, skulle bidra till en kundorienterad effektivisering av verk-
samheten i Vägverket, vilket beskrivits tidigare i kapitlet. Genom att tillämpa de tre 
standarderna ISO 9001, ISO 14001 och AFS i verksamheten skulle en ständig förbätt-
ring uppnås i styrningen av verksamheten.393 I mitt empiriska material har ett 
centralt inslag i översättningarna i miljöledningsarbetet utgjorts av kraven enligt ISO 
14001-standarden. Översättningar har återkommande kommit till uttryck där själva 
miljöledningssystemet och dess konstruktion hamnat i fokus. Även tillämpningar av 
de krav som uttrycks i ISO 14001-standarden har varit föremål för kontinuerlig 
tolkning och översättning till myndighetskontexten, parallellt med utvecklingen av 
den kundorienterade processtyrningen.  

                                                 
393 Se exempelvis Vägverket, 2004e. 
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Det senare har exempelvis illustrerats i miljöledningsprojektgruppen394 som arbetade 
för att Vägverket skulle bli certifierbart enligt ISO 14001. Gruppen arbetade således 
med det interna miljöledningsuppdrag som initierades efter att den nye GD:n tillträtt 
och startades som ett särskilt projekt under sommaren 2003.395 Vid ett tillfälle 
diskuterade denna grupp vad ISO 14001- standardens begrepp ”produkt” kunde 
betyda i relation till Vägverkets verksamhet. ”Vad är en ’produkt’? och Vad är en 
’ny’ produkt?” var två frågor som ställdes i gruppen utifrån standardens krav.396 
Gruppen kom så småningom fram till att en ”ny hastighetsgräns” eller en ”ny ATB397 
för vägbyggnad” kunde utgöra nya produkter i verksamheten. Här gjordes således 
tolkningar i miljöledningsgruppen där standardens produktbegrepp, hämtat från 
företagsvärlden, översattes till verksamheten i Vägverket.   
En utbildning i internrevision398 illustrerar hur medarbetare i Vägverket fick lära 

sig vikten av att följa de tre standardernas krav i det interna revisionsarbetet. Ut-
snittet nedan visar hur ISO 14001-standardens liksom de övriga två standardernas 
krav kom att översättas till medarbetarna i myndigheten via utbildningen. Utbild-
ningen genomfördes av två konsulter från ett managementkonsultföretag, speciali-
serat på standardiserade ledningssystem. Det var fjorton deltagare från olika delar av 
Vägverket som deltog i utbildningen som utgjordes av en veckolång kurs. Även i 
detta sammanhang, där standarderna utgjorde utgångspunkten, återfanns företaget 
som naturlig referenspunkt i exempel och övningar. Ingen övning under 
utbildningen avsåg förvaltningskontexten. Den dag vi kommer in i handlingen 
inleddes med att grupper om tre till fyra medarbetare tillsammans diskuterade ett 
simulerat revisionsfall som de skulle öva på senare. De hade de tre standarderna att 
tillgå samt dokumentation från ett byggprojekt, en skola i Norge, som ett företag 
genomfört och som nu skulle bli föremål för revision. Det var sedan gruppernas upp-
gift att utifrån standarderna diskutera och formulera frågor att ställa till repre-
sentanter för företaget vid en internrevision. De skulle således utföra en 
övningsrevision där företagsrepresentanterna spelades av managementkonsulterna.  
Gruppvis fick medarbetarna besöka de olika karaktärer som konsulterna spelade i 

syfte att granska skolbygget utifrån kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt enligt 
standarderna. Den grupp som jag följde fick börja med att besöka ”divisionschefen 
Dick” för en revision. Divisionschefen gav intryck av att inte ta ledningsarbetet på 
allvar och hans agerande inbjöd till att det skulle gå att hitta typiska brister i 
tillämpningen av standarderna. Gruppmedlemmarna turades om att fråga om vilka 

                                                 
394 Denna grupp hade till uppdrag att förbereda Vägverket för certifiering enligt ISO 14001 inom 

ramen för projektet Styrformer 2004. Gruppen bestod av medarbetare från både huvudkontoret och 

olika regioner. 
395 Vägverket, 2005c. 
396 Observation, Miljöledningsgrupp, 2004-10-04. 
397 Begreppet ATB är en förkortning för de Allmänna Tekniska Beskrivningar som Vägverket tar fram 

för exempelvis brobyggnad (Vägverket, 2008d, Internet.). 
398 Observation av internrevisionsutbildning, 2005-02-23. 
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rutiner som tillämpades och vem som gjorde vad i relation till ledningsarbetet. 
Gruppen höll sig enligt given instruktion till standarderna i sina frågor och använde 
strikt standardernas krav i sin revisionsintervju. Exempelvis frågade de ”hur säker-
ställer du processen idag?” liksom ”vilket uttalat ansvar och vilka befogenheter” som 
fastställts i relation till processen i fråga. Svaren från ”divisionschefen” var svävande 
och gav inte gruppen svar på de frågor de ställt. De fortsatte dock att försöka 
formulera sina frågor utifrån standardernas krav om dokumentation, uttalat ansvar 
och befogenheter etc. Den observerade gruppen reflekterade senare utifrån övningen 
och vilken taktik som skulle kunna användas vid revisionsintervjuer för att ringa in 
det område där man ville se om det fanns ”avvikelser”399 i form av exempelvis 
bristande dokumentation eller tillämpning av fastställda rutiner. ”Det viktiga är nog 
att ha standarden i huvudet”, sade en gruppdeltagare, apropå de svårigheter som 
upptäcktes i att tillämpa standardens krav i relation till de svävande svar de fått när 
det nu blivit dags att sammanställa de avvikelser som framkommit.  
Därefter fortsatte övningarna och sedan kommenterades resultaten av revi-

sionerna av konsulterna i helgrupp. Budskapet från konsulterna var att detaljerade 
frågor utifrån standardernas krav vid revisionen säkerställde och utgjorde bevis vid 
en internrevision. Deltagarna instruerades i hur man skulle tänka för att verkligen 
komma åt avvikelser vid en revision och för att därefter kunna bevisa dessa utifrån 
rätt kravpunkt i respektive standard. Därefter förevisades deltagarna hur en 
observationsrapport skulle skrivas. Bevis (avvikelse), orsak (motivering) och krav 
(exakt hänvisning till punkt i standard) var de delar som konsulterna pekade ut som 
avgörande. Här redogjorde de även för definitioner av små respektive stora av-
vikelser utifrån standarderna. Fler OH-bilder visades för att illustrera hur en 
revisionsrapport skulle se ut liksom revisionens betydelse enligt PDCA-modellens 
rationalitet i ISO 9001 och ISO 14001. 
Avslutningsvis fick grupperna denna dag arbeta med tre nya praktikfall, också de 

från företag, där de med hjälp av standarderna skulle utföra observationsrapporter 
och hänvisa till rätt paragraf i respektive standard. Deltagarna skulle också motivera 
och formulera bevis för de avvikelser de hittade i fallbeskrivningen, som vid en riktig 
revision. De flesta hade dock gjort något fel enligt konsulterna, oftast i form av att de 
gått utanför standardernas krav eller gjort felaktiga bedömningar av vilken punkt i 
standarden som var tillämplig. I exemplet som presenterats illustreras hur ISO 14001-
standardens och övriga standarders rationalitet och krav blivit viktiga  i Vägverkets 
styrning, här genom en intern revisionsutbildning för medarbetarna. Ett exempel på 
hur både konsulter och medarbetare deltog aktivt i översättningen av kraven i ISO 
14001 vid utbildningen kan illustreras genom den livliga argumentation som upp-
stod när en av medarbetarna protesterade och ifrågasatte rimligheten i att strikt följa 
standarden i alla lägen. Medarbetarens åsikt tystades omedelbart ned av de andra 

                                                 
399 Med begreppet avvikelse avses att något av kraven i ledningsstandarden inte uppfyllts enligt 

ledningssystemet i verksamheten. 
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deltagarna, och tillrättavisningar skedde med hänvisning till att standardernas krav 
var det som gällde i miljöledningsarbetet.  
Att enhetlighet liksom standardernas krav varit viktiga referenser för utvecklin-

gen av ledningssystemet i Vägverket kan också illustreras organisatoriskt genom ett 
uttalande kring hur innehållet i ledningssystemet utformats. Den ansvarige för pro-
cessen ”Vårt sätt att arbeta” berättade att medarbetarna i denna process utformade 
miljöledningssystemet:  
”Vi står för systemtänket. Vid huvudkontoret finns en miljöstrateg som står 
för sakinnehållet i miljöledningssystemet”400. 

Den ledningssystemsansvarige gav således uttryck för en slags särkoppling mellan 
de som arbetade med miljöfrågor och de som konstruerade och skötte lednings-
systemet. Resonemanget utvecklades på följande vis:  
”Vi jobbar med systemfrågor, är systemmänniskor som ser till att de har 
system som de kan ha sina grejer till. Miljömänniskorna jobbar med 
faktainnehållet”401. 

Uttalandena ovan speglar en översättning av ledningssystemet som något som sär-
kopplats402 från den kontext det avser att styra, i detta fall miljökontexten.  Beskriv-
ningen kan sägas förstärka bilden av att ledningssystemet och dess utformning enligt 
standardernas krav, själva överbyggnaden, kommit att ta stor plats på bekostnad av 
anpassningen till innehållet i verksamheten.  Här tycks en särskild profession av 
systembyggare ha växt fram i Vägverket samtidigt med satsningen på ett nytt 
ledningssystem. I ledningssystemet behandlas också miljöledningsstandardens krav 
till stora delar gemensamt med kvalitetsledningsstandardens, oavsett att de avser 
olika områden403. Den ansvarige för ledningssystemet såg stora effektivitetsvinster 
med det standardiserade arbetssättet för olika områden:  
”Så här jobbar vi integrerat med kvalitet, miljö, och arbetsmiljö i ett och 
samma ledningssystem. Det här är ju riktigt effektivt alltså” 404. 

Den tidigare beskrivna idén om enhetlighet i Vägverkets arbetssätt genom en 
likartad tillämpning av ledningssystemet i organisationens olika delar poängterades 
även av ekonomidirektören vid ett anförande. Denne sade att ”ett Vägverk är bättre 
för verket” och att det är ”effektivare att arbeta så här istället för att alla arbetar i 
varsin hörna och överlappar”405. Problemen med att uppnå enhetlighet i 
organisationen skulle kunna övervinnas genom fokusering på synliggörande av 
resultat:  

                                                 
400 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
401 Ibid. 
402 Meyer och Rowan, 1991. Power, 1997. 
403 Intervju, Ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
404 Intervju, Ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
405 Observation, 2005-01-21. 
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”Målbilden är viktig att leva upp till och vi måste kunna visa resultat. Det har 
kostat tid och resurser att visa att vi arbetat mot målet, ett Vägverk, och blivit 
effektivare. /…/ Det bästa är om man kan visa ’hard facts’406”. 

När det s.k. Styrformsprojektet som syftat till att uppnå certifierbarhet enligt de tre 
ledningsstandarderna avslutades vid årsskiftet 2004/05 hade rutiner och andra 
dokument skapats och i de flesta fall fastställts i syfte att göra miljöledningssystemet 
certifierbart enligt ISO 14001.407 Sedan miljöledningsarbetet under 2005 gått in en för-
valtningsfas ”bromsades” dock arbetet med ledningssystemet under hösten 2006 och 
ändrade inriktning mot mer enhetlighet. Istället för att certifiera varje regionkontor 
separat enligt de tre standarderna som tidigare varit syftet beslutades att ett gemen-
samt certifierbart ledningssystem skulle införas för hela Vägverket, för miljö, kvalitet 
och arbetsmiljö. Det enhetliga ledningssystemet, baserat på ISO 14001, ISO 9001 och 
AFS, certifierades sedan under 2007:   
”Då skulle varje enhet ha sina egna bitar, nu har vi ett gemensamt 
[ledningssystem] som blivit certifierat. Lika i hela Vägverket.”408  

I detta avsnitt har jag beskrivit hur den standardiserade styrningen utgjort ett 
centralt tema i de översättningar som gjorts i Vägverkets arbete med 
ledningssystem och styrning. I nästa avsnitt illustrerar jag hur externa referenser 
kommit att få stor betydelse i översättningarna av det ursprungliga 
miljöledningsuppdraget till styrkontexten i Vägverket. 
 

5.2.5 Betydelsen av externa referenser 

Parallellt med att miljöledningsuppdraget översatts till införande av ISO 14001 i 
Vägverket och att den standardiserade styrningen kommit att utgöra ett centralt 
översättningstema har även externa referenser blivit viktiga i miljöledningsarbetet. 
Nedan presenterar jag de externa referenser i form av företaget som förebild liksom 
externa granskares bedömningar. I det föregående avsnittet såg vi också hur 
managementkonsulter och ISO 14001 standarden i sig utgjorde en stark referens för 
översättningarna av miljöledningsuppdraget till Vägverkskontexten.  
Företagsreferenserna har varit vanligt förekommande vid de möten som jag obser-

verat. Nedan ges några sådana exempel på hur medarbetare från olika delar av Väg-
verket vid en konferens om det nya ledningssystemet refererade till vikten av att se 
på andra organisationer, där företaget som förebild dominerade.  

                                                 
406 Ibid. 
407 Vägverket, 2005c. 
408 Intervju, Ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
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Den ansvarige för ledningssystemets förvaltning vid denna tidpunkt konstaterade 
apropå vikten av att göra resultat synliga genom mätning:  
”Vi bör jämföra oss med andra! [i utvecklingen av verksamhetsstyrningen]” 

Här svarade den ansvarige för stödprocessen Leda och styra för ständig förbättring: 
”Ja, det är önskvärt.” 

En annan medarbetare, som själv deltagit i arbetet med den nya verksamhets-
styrningen, sade då engagerat: ”Vi måste fråga oss vad det är för produkter och 
tjänster som vi levererar till våra kunder. Det måste kopplas till kundbehov och 
serviceåtaganden.” 
Här gick den ansvarige för stödprocessen fram för att illustrera sitt resonemang 

genom att rita på white-boardtavlan längst fram i konferenslokalen. Denne ritade en 
sur respektive en glad streckgubbe på vardera sidan av tavlan. Streckgubbarna 
föreställde den nöjde respektive den missnöjde kunden och mellan dessa listades ett 
antal avgörande aspekter utifrån kundens synvinkel upp.  Aspekter såsom att 
hantera ”uppdragsgivarens [Regeringens] mål och krav”, ”serviceåtaganden” 
gentemot kunderna, ”prestationer” och ”resurssättning i tid och pengar” listades 
emellan den missnöjde och nöjde kunden.  
”Det är ju det här som företagen försöker få ihop! Det är detta vi måste nå i 
processerna. Det är jätteviktigt. Där är vi inte i organisationen idag.” 

En annan medarbetare sade: 
 ”Serviceåtagandena behövs för att vi ska kunna öka känslan för företaget!” 

Ytterligare en annan medarbetare påpekade att:  
”Kompetensen är viktig också, att den hänger med. Företag jobbar med detta, 
att lära sig fackuttryck som behövs i processerna.” 

Den förre deltagaren återkom här igen till företagsperspektivet och menade att:  
”Skanskas medarbetare, de är stolta över ’sitt arbetssätt’!” 409 

Ett uttryck för att externa referenser i form av externa bedömare varit viktiga i 
utvecklingen av det nya ledningssystemet, inklusive miljöledningssystemet, är 
användandet av dessa bedömningar som intern måttstock på de resultat som upp-
nåtts i verksamhetens styrning. Ett sådant exempel var när Vägverket förberedde sig 
för att delta i SIQ:s410 utmärkelse Svensk kvalitet. För detta ändamål hade Vägverket 
fått en preliminär bedömning av SIQ hur väl ledningssystemsarbetet lyckats under 
2004411. SIQ:s modell för verksamhetsstyrning är som beskrevs ovan också ett av de 
verktyg Vägverket valt att arbeta med i det nya ledningssystemet. Vid ett gemensamt 
möte412 med deltagare från olika delar av Vägverket närvarande berättade en av 
medarbetarna att det tagits fram ett dokument kallat ”Verksamhetsstyrning 2004” 

                                                 
409 Observation, Konferens, ”Styrformer 2004”, 2005-01-21.  
410 SIQ står för Institutet för kvalitetsutveckling. De delar årligen ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet 

(Institutet för kvalitetsutveckling, 2006, Internet) 
411 Vägverket, 2004d. 
412 Observation, Konferens, ”Styrformer 2004”, 2005-01-20. 
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som lämnats till SIQ för utvärdering. SIQ hade bedömt dokumentet utifrån tjugofyra 
kriterier och Vägverket fick en 3:a [på en femgradig skala] för ”ständiga 
förbättringar” och en 4:a för ”processledning” medan ”kundnöjdhetsförbättringar” 
inte hade utvecklats tillräckligt. Denne deltagare berättade även att det varit en 
mycket bra dragning av resultatet av bedömningen för GD:n tidigare och att 
gruppen som han tillhörde och som arbetat med dokumentet nu analyserade 
resultaten av utvärderingen. Här bröt konferensordföranden in: 
”De som lämnar in verksamhetsstyrning till SIQ för bedömning är duktiga 
företag och de brukar få runt 3. Det fick vi med.”  

Den tidigare talaren fortsatte:  
” ’Samhällsengagemang’ fick vi lågt på, ’Hur vi jämför oss med andra’ fick vi 
2 på och för ’Resultat utav samverkan med leverantörer och partners’ fick vi 
1.” 413  

Denne deltagare drog här slutsatsen att Vägverket måste bli bättre på kund-
perspektivet och menade också att man gjort saker som varit svåra att mäta och 
därmed svåra att bedöma för SIQ. Även miljöperspektivet, utifrån tillämpning av 
ISO 14001, togs upp utifrån att mer hade planerats än vad som genomförts liksom 
behovet av att visa mätbara resultat för utvärderarna:  
”Miljö fick 2 i genomförande, men högre i planeringsdelen. Vi har något 
systemfel i detta om vi inte kan redovisa vad vi gör. Vad gäller resultat, så är 
det inget resultat att man är i ett projekt. På Vägverket Konsult har man 
föreslagit att angreppssätt måste kombineras med resultatmått.” 

Avslutningsvis sade samme person: 
”Vi går in i försvarsställning gentemot SIQ:s resultat när vi borde tänka på 
hur vi kan bli bättre.” 414 

I detta exempel illustrerades hur den externa bedömarens granskning av arbetet med 
tillämpningen av standardiserade ledningssystem i Vägverket tillskrevs betydelse 
genom att översättas som incitament för utveckling i Vägverkets styrning. Utsnittet 
visar även att mätbara resultat blivit viktiga för att uppnå höga resultat i den externa 
bedömningen, vilket även stämde överens med den styridé som redan tillämpades 
internt, mål- och resultatstyrning.  
Den positiva effekten av att använda externa granskare i det interna lednings-

systemsarbetet har också uttryckligen betonats som en framgångsfaktor.  
Revisionerna av ledningssystemet utifrån bl. a. ISO 14001 har på senare år genom-
förts av externa revisorer från privata företag. Dessa revisioner gav enligt den ansva-
rige för ledningssystemet:  
”ett helt annat klös i organisationen och engagemang, hela den biten. Det är 
inte detsamma när det kommer en intern revisor.”415 

                                                 
413 Ibid. 
414 Ibid. 
415 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
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Dessa revisioner hade påvisat brister och revisorerna hade föreslagit åtgärder på alla 
avdelningar och därmed ”hjälpt till i miljöarbetet” och ”givit ett större engagemang 
och effekt hos de anställda”, medan de parallella interna revisionerna inte haft 
samma effekt416. I det pressmeddelande som Vägverket gav ut med anledning av 
certifieringen av ledningssystemet i december 2007 poängterades också vikten av 
den externa granskningen av verksamheten utifrån ISO-standarder av GD:n:  
”Att certifiera ett företag eller en organisation innebär att externa revisorer 
granskar verksamheten för att se att alla medarbetare arbetar kundorienterat, 
effektivt och med helhetssyn. Revisorerna utgår från ISO-standard inom 
kvalitet och miljö och AFS inom arbetsmiljöområdet. Vägverket är den första 
stora myndigheten i Sverige som genomfört en certifiering på tre områden - 
miljö, arbetsmiljö och kvalitet”. 417 

Under december 2007 certifierades Vägverkets kvalitetsarbete, miljöarbete och 
arbetsmiljöarbete av det anlitade certifieringsföretaget, utifrån respektive standard418 

Det systematiska arbetssättet i de etablerade ISO-standarderna för kvalitet och miljö 
som företag använt sedan länge har inte ansetts utgöra något hinder i myndighets-
kontexten i Vägverket:  
”Vi behöver inte hitta på egna modeller, vi kan ta företagsvärldens modeller, 
vi kan ta ISO-standardernas modeller”419. 

Även om kunder framställts som en viktig extern referens i processtyrningen, där 
delprocessen ”Fånga kundbehov” ska stödjas av ledningssystemet, visar 
kundgruppsundersökningar som genomförts att kunderna inte efterfrågat 
miljöarbetet överhuvudtaget. Miljömålet var därmed det enda av de sex 
transportpolitiska målen för verksamheten som inte efterfrågades av 
kundgrupperna.420 Samtidigt uttryckte den ledningssystemsansvarige en annan åsikt 
och menade att Vägverkets trovärdighet skulle stärkas gentemot kunderna om de 
visste om ISO-certifikaten: 
”Någon tyckte att ’varför ska vi ISO-certifiera oss? Vi kan ju inte sälja det, tala 
om för kunden att vi är ISO-certifierade.’ Det är klart vi kan! Vi kan berätta 
att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och det är väl jätteviktigt för 
kunden att veta att Vägverket har ett systematiskt arbetssätt. Det borde 
faktiskt stärka vår trovärdighet”.421 

Här poängterades således att det systematiska arbetssätt som utvecklats i styrningen 
av verksamheten borde kommuniceras ut till ”kunden” och därmed öka legitimiteten 
för Vägverket. Externa aktörer i form av företag och externa granskare har som jag 
illustrerat ovan blivit viktiga referenser i Vägverkets arbete med det egna lednings-
                                                 
416 Ibid. 
417 Vägverket, 2007, Internet. 
418 Ibid. 
419 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
420 Intervju, delprocessägare, 2004-11-19. 
421 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
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systemet. Hur har den formella styrningen från politiskt håll påverkat miljölednings-
arbetet? Frågan ställdes vid en intervju till den ledningssystemsansvarige, som upp-
levde att det intresse som visats för miljöledningsarbetet från Näringsdepartementet 
i princip varit obefintligt: 
”Nej, det finns inget intresse för det. Det närmaste vi kommer är Natur-
vårdsverkets uppföljning som görs årligen. Men vi får ingen återkoppling på 
det heller”422. 

Samtidigt hade den återkoppling som skett inte bidragit till utveckling i Väg-
verkets miljöledningsarbete menade den ledningssystemsansvarige och 
refererade till den rankinglista423 som Naturvårdsverket börjat använda i 
sammanställningen av de årliga redovisningarna:  
”Återkopplingen är att vi får en sådan lista där det är rankat. Man kan få 11 i 
betyg som mest. Då får man det, men man får ingen annan återkoppling på 
vad de tycker skulle kunna vara förbättringar eller vad de ser för möjligheter. 
Man får bara den här rankingen och ser var man ligger någonstans jämfört 
med alla andra”424. 

I avsnittet har jag beskrivit hur företag och externa granskare har varit 
betydelsefulla referenser för utformningen av miljöledningsarbetet i Vägverket. 
Det har också framkommit att de kunder som fokuserats i den nya process-
orienterade organisation där miljöledningssystemet utgjort en del inte efterfrågat 
miljöarbetet, till skillnad från andra politiska mål. Samtidigt framkom att 
departementet inte återkopplat resultatet på det miljöledningsarbete som ägt rum 
och redovisats. En bild framträder av Vägverkets organisationsfält425 där utbytet i 
miljöledningsarbetet främst sker med privata aktörer i form av revisorer, kon-
sulter och certifieringsorgan och där ISO-standarden utgör den gemensamma 
referenspunkten. Samtidigt som målstyrningen från departementen anses ha 
uteblivit har den interna styrningen präglats av den mål- och resultatstyrning 
som tillämpats som styrfilosofi i Vägverket. Jag övergår nu till att illustrera hur 
mätbarhet och kontroll, som framskymtat även i detta avsnitt, kommit att utgöra 
en viktig del av översättningen i miljöledningsarbetet internt i myndigheten. 
 

5.2.6 Mätning och kontroll 

Som beskrivits tidigare i kapitlet innebar det nya ledningssystemet i Vägverket att en 
ständig förbättring skulle uppnås i verksamhetsstyrningen genom mål- och 
resultatstyrning. Resultatet av miljöledningsarbetet skulle i enhetlighet med denna 
styrfilosofi redovisas och följas upp426. Samtidigt kan översättningarna av 

                                                 
422 Ibid. 
423 Se bilaga 1. 
424 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
425 Di Maggio & Powell, 1991. 
426 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
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miljöledningsuppdraget sägas ha påverkats av denna styrform, som kommit att 
översättas till styrbarhet genom mätning och kontroll i miljöledningsarbetet. 
Samtliga mål och mått som tagits fram för verksamheten har samlats i den gemen-
samma ”Mål- och måttdatabasen” som finns tillgänglig för de anställda via intranätet 
”Infarten”. 2008 uppgick antalet gemensamma miljömått i Vägverket till 56 stycken 
varav de två mest kritiska, avseende koldioxidutsläpp och buller, kom med som 
varsitt mått i det övergripande styrkortet för verksamheten.427 Den ansvarige för 
ledningssystemet beskrev relationen mellan ISO 14001 och styrningen av 
verksamheten utifrån mål och mått på följande vis:  
”Vi ska ju ha en bra mål- och resultatstyrning, det är en av de saker som 
standarderna efterfrågar. Vi har identifierat strategiska målsättningar utifrån 
våra utmaningar. I den strategiska planen har vi tagit fram fördjupnings-
dokument428 inom de viktigaste områdena vi har, bl. a. buller, koldioxid och 
övriga områden...[paus] Jag kommer inte ihåg exakt vilka det är, då får jag gå 
in och titta [refererar till den interna Mål- och måttdatabasen]. Koldioxid och 
buller ligger exempelvis i styrkorten just nu, de övriga har vi bedömt som 
inte lika kritiska på kort sikt och de följer vi upp som vanliga mått”. 429 

Potentialen liksom begränsningen i att få med miljöfrågorna i styrningen genom det 
nya ledningssystemet har också lyfts fram av aktörer i Vägverket. Integreringen av 
ISO 14001 i ledningssystemet möjliggjorde att miljöfrågorna kom med i Vägverkets 
styrkort och tillhörande mål och uppföljning, samtidigt medförde det att få miljö-
frågor fick plats i det gemensamma styrkortet för verksamheten430. Vid ett möte i 
miljöledningsprojektgruppen diskuterades hur det gemensamma styrkortet för verk-
samheten skulle kunna användas för att ”säkra” att de miljömål som definierats 
verkligen beaktades i styrningen. Det beräknades då i gruppen att cirka en femtedel 
av de miljömål som fanns för verksamheten skulle få plats i styrkortet medan övriga 
miljömål skulle bli frivilliga och därmed inte nödvändigtvis komma att beaktas, även 
om de var kritiska.431 Det befarades således att vissa mål skulle hamna utanför 
styrningen, även om de var identifierade som viktiga. 
Mätbarheten har också tagit sig andra uttryck i Vägverkets arbete med lednings-

system. I nästa exempel framkommer att antalet mått eller indikatorer är omfattande, 
samtidigt som mätbarheten poängterats som viktig för att arbeta målstyrt och 
kostnadseffektivt. Den ansvarige för stödprocessen ”Leda och styra för ständig för-
bättring” poängterade vid ett större möte om ledningssystemet vikten av att tänka på 
kunden och kopplade detta till vikten av att resultaten blev mätbara: 

                                                 
427 Ibid. 
428 I fotnot 327 beskrivs innehållet i dessa fördjupningsdokument. 
429 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
430 Intervju, miljödirektör, 2004-10-14. 
431 Observation, Miljöledningsgrupp, 2004-10-04. 
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”Helhetssyn, effektivisering och kundorientering är de mål vi ska se. Det 
finns ett behov av att kommunicera resultat. Idag finns 250-270 indikatorer 
och vi måste se till att koppla dem till våra processer för att se om vi får ut det 
vi ska för att få effektivitet och se om det är kundorienterat. Då kan detta 
[ledningssystemet] bli hur bra som helst! Med den strategiska planen, bra 
mått och indikatorer kan vi se om vi är på väg mot målet. Vi kan mäta vad 
det kostar att nå det vi vill. ”432 

Senare under samma möte återkom samme person och poängterade i mötesgruppen 
att mätning utgjorde ett viktigt inslag i styrningen: 

”Min käpphäst är att det som mäts är det som blir gjort. Man styr genom att 
mäta och följa upp. Staplar med rött, gult och grönt, med ansvariga för varje 
fråga ger effekt. Det mår man bra av som medarbetare också, att få åter-
koppling” 433. 

Som illustrerades av citatet ovan har mätbarheten setts som en avgörande 
framgångsfaktor i styrningen av Vägverkets verksamhet. Vilka mått finns för miljö 
och andra områden och hur förhåller de sig till varandra? Eller annorlunda uttryckt 
hur har översättningen av miljöledningsuppdraget kommit till uttryck i styrningen 
av verksamheten, där samtliga mål ska beaktas? Jag illustrerar detta genom att uppe-
hålla mig ett slag vid det ovan beskrivna styrkortet som liknats vid en 
verksamhetsplan. Karaktäristiskt för styrkortet är att de mål som finns för kärn-
verksamheten kommer till uttryck i mått i styrkortet. I styrkortet för 2008 fanns två 
stycken mål som utgick från det transportpolitiska målet att uppnå en god miljö. 
Målen utgjordes av koldioxidutsläpp och buller: ”Minst 50 000 ton mindre CO2-
utsläpp genom Vägverkets insatser” respektive ”5 000 färre bullerutsatta boende 
längs de kommunala vägarna”434. Här översattes miljömålen för buller och koldioxid 
således till två mått att styra efter och följa upp i verksamheten. I samma styrkort 
fanns mått för de andra politiska målen för kärnverksamheten, vilka illustrerades i 
avsnitt 5.1 ovan. I styrkorten liksom i den mer omfattande mål- och måttdatabasen 
återfinns därmed konflikterande mål sida vid sida, uttryckta i siffror för att möjlig-
göra styrning och uppföljning enligt den tillämpade målstyrningsfilosofin. Upp-
följning sker på tertial-, halvårs- och helårsbasis435. För att exemplifiera konflikter 
mellan olika mål i relation till miljömål kan de parallella mått som relaterade till 
trafiksäkerhet och tillgänglighet nämnas: ”Ytterligare 6 utvecklingssträckor med 
omkörningsfält på normal 2-fältsväg varav minst 2 med mitträcke påbörjade med 
trafiköppning senast 2009”, och ”75 km mötesseparerad väg på det regionala 
vägnätet, påbörjad med trafiköppning senast 2009”436. En realisering av dessa två 

                                                 
432 Observation, Konferens, ”Styrformer 2004”, 2005-01-20. 
433 Ibid. 
434 Vägverket, 2008a. 
435 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
436 Vägverket, 2008a. 
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målsättningar innebär i sin tur miljöbelastning i form av markanvändning och re-
sursuttag. I samma styrkort rymdes därmed både mått i enlighet med miljömålet och 
i konflikt med det, med miljöbelastning som resultat. Genom arbetet med 
ledningssystemet och fokuseringen på mätning och uppföljning har miljömålen för 
verksamheten kvantifierats och blivit styrbara, likt övriga mål i verksamheten, vilket 
kommer till utryck i styrkortet. 
Samtidigt som målkonflikter översatts till parallella mått i det gemensamma 

styrkortet har också måtten blivit omfattande. Liksom miljömålen översatts till 
antalet bullerutsatta personer respektive utsläpp av koldioxid i styrkortet har med-
arbetarperspektivet i styrkortet kvantifierats i hur väl visionen för verksamheten 
förmedlats: ”NMI-värde [Nöjd medarbetar-index] för kunskap om hur Vägverkets 
vision och kännetecken ska förverkligas i vardagen ≥6,8”437. Resultatet av det nya 
kundorienterade ledningssystemet kommer till uttryck i måttet för andelen nöjda 
kunder: ”NKI [Nöjd kund-index] för medborgare ska vara ≥ 60”, respektive ”NKI för 
transportföretag ska vara ≥ 47”438.  
Fler exempel på hur miljöfrågor kvantifierats i Vägverkets styrning finns i de mål- 

och mått för verksamheten som tidigare nämnts och varifrån de mest kritiska måtten 
varje år hämtas till styrkorten439. Här har exempelvis den del av kärnverksamheten 
som består av vägbyggnation kvantifierats i relation till miljömål i form av kvoten: 
”Projektdirektiv för vägprojekt med krav på projektmål för natur, kulturmiljö och 
friluftsliv, andel%” liksom procentandelen ”Kvalitetssäkrade (natur- och kulturmiljö) 
projekt på statlig väg”440. Miljöaspekter i form av skadliga utsläpp från trafiken har 
kvantifierats i styrningen i form av: ”Överskridanden av miljökvalitetsnormen för 
partiklar i tätorter, antal mätpunkter”441.  Dessa mått illustrerar hur miljöfrågor och 
miljömål för verksamheten översatts till mått, under 2008 totalt ett femtiotal miljö-
mått, och därmed gjorts styrbara i målstyrningen enligt ledningssystemet och ISO 
14001-modellens steg.  
Samtidigt har mätbarheten setts som en förutsättning för styrningen av verksam-

heten. I ett vägverksgemensamt möte var syftet att diskutera hur ”Ledningens  

                                                 
437 Ibid. 
438 Ibid. 
439 Ibid. 
440 Vägverket, 2008b. 
441 Ibid. Fler exempel från måttlistan är ”Nyregistrerade personbilars utsläpp av koldioxid, gram per 

fordonskilometer”, ”Redovisning av antal restaurerade alléer och kulturobjekt”, ”Utsläpp av 

koldioxid orsakade av Vägverkets tjänsteresor”, Vägtrafikens energieffektivitet gods, MJ/tonkm”, 

”Saltindex”, ”Åtgärdade vandringshinder för vattenlevande djur, antal” och ”Trafikarbete totalt samt 

uppdelat på olika fordonsslag, antalet miljoner fordonskilometer”. Ett större antal mått avser också 

mängder av utsläpp till luft av kolväten, kväveoxid, svavel och koldioxid liksom bränsleförbrukning 

fördelat på olika energislag. 
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genomgång”442, av ledningssystemet skulle komma att fungera i praktiken. Under 
mötet påpekade ordföranden att ”Ledningens genomgång” skulle komma att lösa 
problem med utvärdering och styrning och därmed bidra till ständig förbättring, 
enligt PDCA-cykeln. Även här illustrerades hur mätbarheten blir central för synlig-
görandet av uppnådda resultat och externa bedömningar av dessa resultat:  
”idag kan vi inte utvärdera resultat [syftar på brister i att mäta utfall som 
identifierats]. Sen kan vi styra angreppsätt och tillämpningar utifrån 
resultatet, dvs. som i USK [Utmärkelsen svensk kvalitet]”443. 

Att mätbarheten blivit central i miljöledningsarbetet liksom i övrig styrning bekräftas 
av hur uppnådda miljöresultat bedöms och hanteras likt ekonomiska resultat. 
Miljöinnehållet i det gemensamma och de regionala och enhetsvisa styrkorten:  
”styrs och följs sedan upp löpande, tertial och årsvis. Styrkortsmålen bedöms 
som kritiska och i vissa regioner har partiklar lagts in som kritiska just för 
dem. Alla mått följs också upp”444. 

Miljödirektörens roll har beskrivits som ”en övergripande kontrollfunktion i 
miljöledningsarbetet” utifrån ett ekonomiskt språkbruk:   
”Miljödirektören är en form av controller för att vi verkligen arbetar med de 
här frågorna och får utdrag på de här måtten. Det levereras in mått från 
enheter och regioner”445. 

Översatt på detta vis blir liknelserna med ekonomistyrning uppenbara i miljö-
ledningsarbetet, avhängiga mål- och resultatstyrningsidén.  
Jag vill avsluta detta avsnitt om mätbarhet och kontroll i styrningen genom att 

betona just kontrollinslaget i ledningssystemet. Jag gör det genom att återge ett 
utsnitt från ett revisionstillfälle där jag under tre dagar följde Vägverkets internrevi-
sorers arbete med att granska tillämpningen av ledningssystemet446. Dessa revisioner 
föregick de externa revisioner som senare ledde till Vägverkets certifiering enligt ISO 
14001. Nedan illustreras hur miljöledningsstandardens krav översattes till kontroll 
genom revisionsförfarandet. Vid det revisionstillfälle som jag observerade var fokus 
inriktat på området ”Drift och underhåll”, något som GD:n bestämt som tema för det 
årets revisioner. Innan revisionen förberedde sig de två internrevisorerna genom att 

                                                 
442 ”Ledningens genomgång” är ett begrepp som används i ISO 9001 och ISO 14001. Ledningens 

genomgång  ingår i det sista ’steget’ i kvalitets- respektive miljöledningsmodellen där ledningen på 

grundval av de fyra föregående stegen (planera, göra, kontrollera och agera) ansvarar för att vidta åt-

gärder som gör att ledningssystemet ständigt förbättras. SIS beskriver det femte steget i ISO 14001 på 

sin hemsida under rubriken ”Åtgärda och ständigt förbättra arbetet”: ”Det sista steget är ledningens 

genomgång av utvärderingen som bör resultera i åtgärder. Nu skapar ni förutsättningarna för att 

företaget ska kunna leva upp till sitt åtagande om ständig förbättring.”(SIS, 2008, Internet) 

443 Observation, ”Ledningens genomgång”, 2005-02-02. 
444 Intervju, ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
445 Ibid. 
446 Observation av internrevision, 2006-01-17-19. 
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via Intranätet ta del av dokumentation om regionkontorets styrning och 
organisation. Därefter valdes ett antal ”funktioner”, dvs. personer med en viss roll, 
ut och som revisorerna ville träffa för en intervju. Exempelvis intervjuades direk-
tören för regionkontoret, personalchefen, en projektansvarig och en enhetschef. Vid 
den observerade internrevisionen genomfördes elva intervjuer samt ett öppnings-
möte och ett slutmöte där hela ledningsgruppen vid regionkontoret deltog. Till 
intervjuerna hade revisorerna förberett en uppsättning frågor till varje respondent, 
utifrån krav uppsatta i de tre standarderna. Respondenten fick sedan redogöra för 
hur denne såg till att standardens krav uppfylldes i relation till frågorna. Utifrån ISO 
14001 ställdes exempelvis frågorna ”Vilka miljöaspekter har ni identifierat för 
verksamheten?” liksom ”Finns framtaget vilka de betydande miljöaspekterna är för 
X:s [regionens] verksamhet?”447 Dessa två frågor liksom fyra till enligt krav i ISO 
14001 ställdes till direktören för regionen, som i inget av fallen hade något svar utan 
hänvisade till att miljöfrågorna var delegerade till andra medarbetare. Revisorerna 
fick istället namnen på de två ansvariga personerna för miljöfrågor i huvud-
processerna vid regionkontoret liksom den person som i standarderna benämns som 
”Ledningens representant”448. 
Ledningens representant var också den som tog hand om revisorerna vid deras 

besök. Denne påpekade vid både öppningsmöte och avslutningsmöte att det bästa 
hade varit, för att undvika att missförstånd, om han hade fått vara med vid samtliga 
intervjuer eftersom han då kunde översätta det lite krångliga ledningssystemsspråket 
till de medarbetare som inte var så vana. Detta förslag avböjdes av revisionsledaren 
som ville träffa samtliga respondenter enskilt för att se hur just de tillämpade stan-
darderna ifråga. En viss nervositet uppstod under revisionsintervjuerna när 
respondenter inte kunde svara på revisorernas frågor eller hitta efterfrågade doku-
ment som styrkte eller illustrerade hur standardernas krav tillämpades i verksamhe-
ten. Vissa medarbetare letade febrilt i pärmar och på sina datorer för att försöka hitta 
efterfrågade dokument, och någon kom också skyndande efter intervjun när de hittat 
vad som efterfrågats. Respondenterna gav vid intervjuerna ofta svävande svar på 
revisorernas frågor och hänvisade i sin tur till andra medarbetare i organisationen. 
Revisionsledaren såg, berättade denne senare, de svävande och oklara svaren vid 
revisionsintervjuerna som ett uttryck för att ledningssystemet än så länge ”lever sitt 
eget liv” vid sidan av ordinarie verksamhet. Revisionsledaren menade att det 
bemötande revisionerna fick ute i organisationen ofta bestod i ett slags ”försvar” från 
de som granskades.449 
 

                                                 
447 Frågemall, Internrevision, 2006-01-17-19. 
448 Enligt ISO 14001:2004 punkt 4.4.1 är ”Ledningens representant” den som ”rapporterar miljöled-

ningssystemets prestanda till högsta ledningen inklusive rekommendationer till förbättringar”. 

(International Organization for Standardization, 2004) 
449 Observation av internrevision, 2006-01-17. 
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På den observerade revisionens tredje dag presenterades revisionsresultatet för 
ledningsgruppen vid regionkontoret.  Vid detta s.k. avslutningsmöte var stämningen 
spänd i den församlade elvahövdade ledningsgruppen. Redan när den första OH:n 
avslöjade att det fanns många förbättringsmöjligheter, i form av röda markeringar, 
började deltagarna att småprata ivrigt med varandra. Därefter möttes varje för-
bättringsmöjlighet som revisionsledaren presenterade med invändningar. Det möte 
som enligt tidsschemat skulle ta en timme tog istället mer än två timmar. Ledningens 
representant återkom här med sitt tidigare påpekande och menade att om denne fått 
delta i intervjuerna hade många missförstånd som uppstått kunnat klaras ut. Nu 
visade det sig efter revisionens slut att flera av de stora förbättringsmöjligheter, röda 
markeringar, som tagits upp i revisionen utgjordes av missförstånd eller okunskap 
exempelvis om efterfrågade dokument som fanns fast inte de intervjuade vetat om 
eller hittat dem. I sin tur utgjorde inte detta formella fel enligt de tre standarderna, 
varför anmärkningarna fick strykas eller mildras till gula eller gröna markeringar. 
Detta slutmöte präglades av samma formella stämning som öppningsmötet två 
dagar tidigare där en artig men spänd stämning uppstod i samtalen mellan reviso-
rerna och regionrepresentanterna, med standardernas krav som utgångspunkt för 
tolkning och bedömning. 
Ledningens representant protesterade i flera fall mot den bedömning som gjorts 

av revisorerna utifrån sin uppfattning om hur standardens krav tillämpats och 
uppfyllts i styrningen av regionkontoret. Att regionchefen inte kunnat visa hur 
ledningssystemet skulle genomföras på regionkontoret togs som exempel på en 
vilseledande bedömning, då dokument fanns att tillgå som beskrev detta även om 
chefen inte lämnat den informationen till revisorerna.450  
Observationen av revisionen visade att kraven i ISO 14001 blev utgångspunkt för 

granskning och dialog kring miljöledningsarbetet mellan huvudkontor och region-
kontor. Resultatet av miljöledningsarbetet bedömdes i granskningen i form av 
tillämpning av standardens krav på dokumentation, ansvarsfördelning och rutiner. 
Samtidigt utgjorde ISO 14001-standardens krav en av tre delar i revisionen vilket 
gjorde att ett fåtal krav fokuserades i varje standard. I bilder kan de översättningar 
av ISO 14001-standarden som uttrycktes vid revisionen illustreras enligt nedan.  

                                                 
450 Observation av internrevision, 2006-01-19 
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I bilden längst till vänster visas hur kraven i ISO 14001 användes som utgångspunkt 
för revisionen. För varje granskat krav i standarden fyllde revisorn i de iakttagelser 
som gjorts vid intervjuer och granskningar av dokumentation. Samma sak gjordes 
parallellt för de tre standarderna. Bilden i mitten visar hur resultatet av revisorns 
bedömning förmedlades till den granskade enheten i form av en grön, gul eller röd 
markering, utifrån graden av avvikelse från standardens krav. I den tredje bilden 
visas hur ledningsgruppen delgavs resultatet av granskningen och de bedömningar 
som gjorts utifrån standardernas krav vid det avslutande mötet. Resultaten av 
revisionen rapporterades därefter till huvudkontoret som underlag för uppföljning, 
enligt styrfilosofin.451  
Beskrivningen av översättningar av miljöledningsuppdraget från regeringen i 

Vägverket illustrerades ovan utifrån tre olika teman, dvs. Standardiserad styrning, 
Betydelsen av externa referenser respektive Mätning och kontroll. Samtidigt finns starka 
kopplingar dem emellan. Den standardiserade styrningen genom ISO 14001 har 
exempelvis gjort att externa referenser, utöver själva standarden, har blivit viktiga för 
översättningarna i form av företaget som förebild, privata konsulter och 
certifieringsföretag. På liknande vis har mätbarheten och kontrollen växelverkat med 
det standardiserade arbetssättet och bedömningarna av uppnådda resultat utifrån 
kraven i ISO 14001 vid de interna och externa bedömningar som gjorts i relation till 
standarden. I nästa avsnitt avslutar jag kapitlet genom att beskriva hur miljöfrågor 
kommit att tolkas i de översättningar som gjorts i Vägverkets miljöledningsarbete 
liksom hur det ursprungliga miljöledningsuppdraget från regeringen kommit att 
institutionaliseras i styrningen av verksamheten.  

                                                 
451 Efter att den färdigställda revisionsrapporten hade överlämnats hade regionkontoret 30 dagar på 

sig att redovisa ett åtgärdsprogram till huvudkontoret och ytterligare 60 dagar på sig att åtgärda 

förbättringsmöjligheterna. Då skulle en ny revision av dessa punkter äga rum. (Telefonintervju, chef 

för internrevision, 2006-01-24.) 
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5.3 Miljöledningsarbetet institutionaliseras som mätbarhet och 
kontroll 
I denna studie av Vägverket har jag illustrerat hur översättningarna av miljö-
ledningsuppdraget kommit att präglas av den samtidiga utvecklingen av det gemen-
samma och enhetliga ledningssystemet för Vägverket. Miljöledningsuppdraget från 
regeringen blev som beskrivits i kapitlet en del av den totala verksamhetsstyrningen, 
baserad på idén att uppnå högre effektivitet i verksamheten genom mål- och 
resultatstyrning. Genom att tillämpa de tre standarderna för miljö, kvalitet och 
arbetsmiljö kläddes miljöledningsuppdraget i ISO 14001-standardens dräkt. Den 
organisering och styrform som utvecklats i Vägverket har som illustrerats i studien 
präglats av en identifiering med den rationella organisationsidentiteten452 eller 
företagsidentiteten453 vilket följer den utveckling bort från förvaltningsidentiteten i 
den offentliga sektorns organisationer som beskrivits i föregående kapitel. Detta har 
även kommit till uttryck i översättningen av miljöledningsarbetet genom att företaget 
har utgjort en central referens och förebild i miljöledningsarbetet utifrån ISO 14001 
och övriga standarder.  
I kapitlet har jag beskrivit hur den mål- och resultatstyrningsidé som lednings-

systemet i Vägverket byggt på även präglat handlingen i miljöledningsarbetet. 
Genom tillämpningen av ISO 14001 har miljöledningsarbetet fokuserat på 
översättningar av standardens krav till Vägverkskontexten.  I dessa översättningar 
har externa konsulter och granskare bidragit till att ett slags normativ isomorfism454 
uppstått, vilket exempelvis illustrerades i avsnittet från internrevisionsutbildningen 
ovan där managementkonsulterna överförde sin företagsbaserade och ISO 14001-
nära tolkning av miljöledningsarbete till kursdeltagarna från Vägverket. Vägverket 
har även utsatt sitt miljöledningsarbete för intern och extern granskning liksom 
certifiering av ett privat certifieringsorgan, vilket förstärkt fokuseringen på miljö-
ledningsstandardens krav och externa aktörers tolkningar i översättningen av 
miljöledningsuppdraget. På detta vis kan även ett slags tvingande isomorfism455 
sägas ha uppstått, där standardens krav har utgjort rättesnöret eller de tvingande 
reglerna för utvecklingen av miljöledningsarbetet, förstärkt av återkommande 
revisioner.  
Samtidigt har ingen dialog kring eller intresse för innehållet i eller resultatet av 

Vägverkets miljöledningsarbete upplevts finnas på den politiska nivån. I detta tom-
rum kan de externa granskarna och ISO 14001-standarden liksom bilden av det fram-
gångsrika företaget istället sägas ha utgjort referenspunkterna i översättningsproces-
serna i Vägverkets miljöledningsarbete. Ett resultat av arbetet med det nya lednings-
systemet har blivit att de politiskt fattade transportpolitiska miljömålen för verksam-
heten kommit att översättas till styrbara mål- och mått för verksamheten. De mål-

                                                 
452 Se exempelvis Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
453 Se exempelvis Hood, 1991, 1995, Forsell & Jansson, 2000. 
454 DiMaggio och Powell, 1991. 
455 Ibid. 
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konflikter som framkommit mellan miljömålen och övriga politiska mål för 
verksamheten, mellan exempelvis den ökande trafiken och den minskande klimat-
påverkan, har därmed översatts till styrbarheter vilka samlas i det gemensamma 
styrkortet för verksamheten. I det gemensamma styrkortet för Vägverket hamnar 
som illustrerats tidigare endast ett fåtal måttsatta mål som bedömts vara extra 
kritiska456.  
 Genom tillämpning av mål- och resultatstyrning som jag illustrerat i studien har 
mätbarhet och kontroll kommit att utgöra centrala inslag i översättningarna i miljö-
ledningsarbetet i Vägverket, vilket exempelvis resulterat i en omfattande databas för 
mål och mått i styrningen av verksamheten. Miljöfrågor har i verksamhetsstyrningen 
översatts till 56 stycken mått457, varav två fick plats i det årliga styrkortet för verk-
samheten. Samtidigt kan tolkningen av miljöfrågor i verksamhetsstyrningen sägas ha 
påverkats av översättningen till kvantifierade mål och tillhörande uppföljning och 
kontroll enligt styrmodellen. Miljöfrågor har via mål och mått kommit att översättas 
till styrbarheter likt övriga transportpolitiska mål och andra mål för verksamheten. I 
denna mål- och resultatstyrda styrmodell missgynnas förutom de miljöfrågor som 
inte kommer med i styrkortet även de som är svåra att avgränsa och kvantifiera 
liksom de frågor där det råder osäkerhet om effekter och där resultat på svåra att 
utläsa per tertial-, halvårs- eller ens helårsredovisning. Exempel på denna typ av 
svårstyrda politiska miljöfrågor458 i relation till Vägverkets verksamhet är frågor som 
relaterar till det sextonde miljökvalitetsmålet som avser biologisk mångfald, där 
effekter är svåra att förutspå och mäta, särskilt på kort sikt. Ett annat exempel är 
intressekonflikter i relation till exploatering av mark för vägbyggen, där olika 
intressenter ofta har olika uppfattning om vad som är en önskvärd utveckling och 
vad som exempelvis ska bevaras.    
Det har givits uttryck i studien för att miljöfrågor kommit att uppmärksammas i 

högre utsträckning i verksamheten genom att miljöledningssystemet utgjort en del 
av det gemensamma ledningssystemet samtidigt som få miljöfrågor fått plats i styr-
kortet459. I den gemensamma styrningen har översättningarna till den nya process-
orienterade och kundfokuserade styrkontexten, genom externa influenser, ISO 14001-
krav etc. också påverkats av styrmodellen. I figur 5.4 nedan sammanfattar jag hur 
översättningsprocessen i Vägverkets miljöledningsarbete kan illustreras utifrån 
studien. 

                                                 
456 Intervju, Ledningssystemsansvarig, 2008-02-04. 
457 Ibid. 
458 Analogt med vad jag i kapitel fyra beskrev som miljöfrågors politiska och konfliktfyllda natur 

(Loftsson, et. al. 1993, Lundgren och Sundqvist, 2003, Hagberg och Forsberg, 2003, Emmelin och 

Lerman, 2004. Jagers (red), 2005).  
459 Intervju, miljödirektör, 2004-10-14. 
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idé ����     objekt ����     handling����     institution���� 

 

Enhetlig     Gemensamt     Standardiserad    Miljöfrågor 
styrning    ledningssystem,  styrning      som styrbarheter 
och kund-    inkl. ISO 14001   efter krav i   
orientering          ISO 14001      ISO 14001  
för ökad  Styrkort, mål             rationalitet för  
effektivitet   och mått     Mätning,      styrning 

          kontroll,  
certifiering 

          
Göra som  
företagen   

 

Figur 5.4 Översättningar av miljöledningsuppdraget i Vägverket. 
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
Den ursprungliga idé som uttrycktes i form av enhetlighet och kundorientering i 
styrningen för att uppnå ökad effektivitet i verksamheten översattes till det gemen-
samma ledningssystemet, där ISO 14001 utgjorde den standard som miljölednings-
arbetet skulle styras utifrån. Genom översättningen av ISO 14001 till handling har 
mätbarhet och kontroll blivit centrala inslag i miljöledningsarbetet. Det ursprungliga 
regeringsuppdraget att införa miljöledningssystem har i den styrkontext som ut-
vecklats parallellt med miljöledningsarbetet institutionaliserats i form av styrbarhet, 
där miljöfrågor kan sägas ha normaliserats460 i styrningen av verksamheten i Väg-
verket. Annorlunda uttryckt har de målkonflikter som identifierats i verksamheten 
översatts till styrbarhet, där mätning och kontroll av resultat utgör fokus. Genom den 
certifiering som erhölls under 2007 kan också miljöledningssystemets rationalitet 
enligt ISO 14001-standarden sägas ha institutionaliseras som rationalitet för styrning 
av Vägverkets gemensamma miljöarbete. 
I detta kapitel har jag beskrivit en enskild myndighets översättningar av 

regeringens miljöledningsuppdrag. I nästa kapitel står istället olika myndigheters 
översättningar av miljöledningsuppdraget i fokus. Jag beskriver där hur aktörer i det 
myndighetsgemensamma miljöledningsnätverk som Naturvårdsverket på regerin-
gens uppdrag samordnar givit uttryck för översättningar av sina regeringsuppdrag 
och hur miljöfrågor tolkats i dessa översättningar.  

                                                 
460 Power, 1999. 
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6. Myndigheternas miljösamordnare möter Naturvårds-
verket och varandra – översättningar i miljölednings-
nätverket 
 
I kapitel fyra beskrev jag hur miljöledningssystem kommit att utgöra rationalitet för 
målstyrning av myndigheternas arbete med hållbar utveckling, vilken över tid 
utvecklats till fokusering på implementering av miljöledningsmodellens PDCA-cykel 
och mätbarhet i miljöledningsarbetet. I föregående kapitel om Vägverket kom miljö-
ledningsuppdraget att översättas i myndigheten via ett gemensamt ledningssystem 
där ISO 14001-standarden utgjort styrmodell för miljöledningsarbetet. Jag visade hur 
miljöfrågor beskrevs genom mätning och kontroll och institutionaliserades som styr-
barheter i verksamheten. I detta kapitel framställer jag hur översättningar av miljö-
ledningsuppdragen kommit till uttryck i den sociala kontext som utgörs av det miljö-
ledningsnätverk för alla myndigheter som Naturvårdsverket samordnar. Här 
beskriver jag även hur miljöfrågor tolkats i nätverket461 i de översättningar som gjorts 
av miljöledningsuppdragen i myndigheterna. Efter en beskrivning av bakgrunden 
till miljöledningsnätverket liksom hur mötestillfällen kan ses som översättningstill-
fällen framställer jag därefter de översättningar som framkommit i studien.  
 

6.1 Nätverksmöten som översättningstillfällen i myndigheternas 
miljöledningsarbete 
Som ett led i genomförandet av miljöledningsprojektet i statsförvaltningen har 
regeringen gett Naturvårdsverket en särskild roll gentemot övriga myndigheter, 
vilket framkom i kapitel fyra. Redan vid utdelningen av miljöledningsuppdrag till 
”pilotmyndigheter” 1996 gavs Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag att ”svara för 
utbildning av projektansvariga på pilotmyndigheterna avseende miljöledning”462. 
Naturvårdsverket fick samtidigt i uppdrag att ”granska miljöeffekterna av 
myndigheternas miljöledningsarbete som följer av miljöledningssystemet”463. Fram 
till år 2000 svarade regeringen, genom miljödepartementet, själva för samordningen 
av miljöledningsprojektet, men sedan detta arbete under de fyra åren från starten 
1996 blivit alltför omfattande ansåg regeringen att det var lämpligt att uppdra åt 
Naturvårdsverket att ta över. ”Naturvårdsverket har de förutsättningar som erfor-
dras för ett sådant uppdrag”, menade regeringen464.  

                                                 
461 Jag använder i kapitlet omväxlande begreppen ”nätverk”, ”miljöledningsnätverk” och ”nätverks-

möten” utan att göra åtskillnad på olika typer av grupperingar eller möten om inget annat anges. 

Detta gör jag eftersom de olika typer av möten jag observerat haft det gemensamt att de vänt sig till 

miljösamordnarna vid samtliga myndigheter inom ramen för det övergripande miljölednings-

projektet.  
462 Regeringsbeslut, 1996-12-19.  
463 Ibid. 
464 Regeringsbeslut, 2000-09-21. 
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Enligt uppdraget från år 2000 ska Naturvårdsverket stödja myndigheternas miljö-
ledningsarbete genom att planera och genomföra utbildning liksom att ge 
information om miljöledning. Naturvårdsverket har även fått i uppdrag att samman-
ställa resultatet av myndigheternas årliga redovisningar av miljöledningsarbetet. 
Dessa redovisningar skulle enligt uppdraget möjliggöra dialog mellan regering och 
myndigheter liksom utgöra underlag till riksdagen om resultatet av 
miljöledningsarbetet.465 Här kunde således målstyrningsrationaliteten ses uttryckt i 
de uppdrag som gavs, där Naturvårdsverket kan sägas ha blivit regeringens 
uttolkare av erfarenheter liksom ansvarig för vilken information och vilka 
utbildningsinsatser som i sin tur förmedlats till myndigheterna. Naturvårdsverket 
beskriver själva sin funktion i miljöledningsarbetet som ”ett sakkunnigt organ för 
alla myndigheter med MLS-uppdrag” 466. 
Inom ramen för miljöledningsprojektet har Naturvårdsverket även initierat 

ämnesvisa nätverk467 för miljösamordnarna468. Naturvårdsverket ansvarar även för 
en hemsida på Internet om projektet, där man exempelvis hittar information om 
aktuella möten, nyheter i miljöledningsprojektet, kontaktvägar och goda exempel469. 
Naturvårdsverket har också förmedlat sina tolkningar och förslag på förbättringar 
utifrån erfarenheter från miljöledningsarbetet till regeringen genom olika uppdrag. 
Under 2003 fick Naturvårdsverket i uppdrag att lämna förslag till regeringen ”om 
erforderliga åtgärder för utveckling av myndigheternas miljöledningsarbete”, 2006 
fick verket fortsatt uppdrag att stödja de andra myndigheternas miljöledningsarbete 
och sammanställa resultat liksom att ”redovisa förslag till metod för uppföljning av 
miljöeffekter” och ”förslag till förbättringsåtgärder”470. I miljöledningsarbetet kan 
Naturvårdsverket mot denna bakgrund sägas utgöra spindeln i nätverket, eller den 
centrala översättaren, mellan myndigheterna och den politiska nivån i utvecklingen 
av miljöledningsprojektet. 
Som en del i sitt uppdrag från regeringen att stödja miljöledningsarbetet i myndig-

heterna arrangerar Naturvårdsverket regelbundet gemensamma möten för myndig-
heternas miljösamordnare:  
”Seminarierna syftar till att informera och engagera miljösamordnare som 
arbetar med miljöledningssystem på myndigheter, samt underlätta kontakt-
skapande mellan myndigheter.”471 

                                                 
465 Ibid. 
466 Naturvårdsverket, 2006b, s 8. 
467 Det finns nätverk för interna revisioner, universitet och högskolor, upphandling, miljökrav på 

hyresvärdar, det miljöanpassade kontoret liksom ett nätverk för miljöledning i kultursektorns 

myndigheter (Naturvårdsverket, 2008a, Internet). 
468 Naturvårdsverket, 2006b, s. 8.  
469 Naturvårdsverket, 2008b, Internet. 
470 Regleringsbeslut, 2006-12-21, s. 8 respektive s. 9. 
471 Naturvårdsverket, 2006b, s. 8.  
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I min studie har jag deltagit i denna typ av övergripande möten i miljölednings-
nätverket liksom vid de möten om intern revision i miljöledningsarbetet som arran-
gerats parallellt av Naturvårdsverket. Jag har även deltagit i mer specifika möten, 
exempelvis den hearing472 som genomfördes under hösten 2006 inom ramen för 
Naturvårdsverkets uppdrag att föreslå hur miljöledningsarbetet i statsförvaltningen 
kunde utvecklas.  
I praktiken samlar de nätverksmöten som beskrivits ovan myndigheternas miljö-

samordnare eller motsvarande funktion i myndigheterna med miljöledning som sin 
arbetsuppgift eller delar av sin arbetsuppgift473. Dessa tillfällen är därmed centrala 
för utbyte av erfarenheter kring miljöledningsarbetet mellan dem som arbetar med 
miljöledningssystemen i myndigheterna. Nätverksmötena kan samtidigt ses som 
centrala tillfällen för översättningar av miljöledningsuppdragen mellan myndig-
heterna. Ibland har också externa gäster bjudits in till mötena för att tala om något 
specifikt ämne, såsom miljökommunikation eller arbete med ständiga förbätt-
ringar474, och därmed kommit att bli en del av de översättningsprocesser som ägt 
rum.  
Vid möten i miljöledningsnätverket möter myndigheterna genom sina miljösam-

ordnare även Naturvårdsverket, i form av projektledare för samordningen av miljö-
ledningsarbetet.  Mot bakgrund av vad som framkom i kapitlen fyra och fem i form 
av en mycket begränsad eller utebliven dialog i övrigt mellan departement och 
myndigheter i miljöledningsarbetet utgör miljöledningsnätverket ett tämligen unikt 
forum för att studera översättningar av de erfarenheter som gjorts myndigheterna 
och Naturvårdsverket emellan. I avsnitt 6.2 - 6.4 nedan beskriver jag de översätt-
ningsprocesser som jag tagit del av i nätverket. Strukturen i framställningen utgörs 
av tre sammanhängande teman som tillsammans illustrerar hur miljöledningsarbetet 
kommit till uttryck i miljöledningsnätverket: Miljösamordnaren och integreringen av 
miljöledningsarbetet i myndigheten, Ledningens uteblivna intresse, och Standardkrav och 
externa referenser. Därefter sammanför jag innehållet i dessa tre avsnitt i den av-
slutande delen av kapitlet där jag presenterar de utmärkande dragen i över-
sättningarna i relation till tolkningen av miljöfrågor i miljöledningsarbetet.  Det 
empiriska materialet i studien utgörs av observationer av mötestillfällen i miljöled-
ningsnätverket, intervjuer med miljösamordnare och dokumentation. Jag inleder min 
framställning av innehållet i översättningsprocesserna genom att beskriva hur fram-
ställningen av miljösamordnarrollen kommit att uttrycka svårigheterna i att integrera 
miljöledningssystem i myndigheternas ordinarie verksamhet.  
 

                                                 
472 Naturvårdsverket, 2006, Internet. 
473 När ingen annan titel anges använder jag benämningen miljösamordnare för de personer som har 

miljöledning som sin arbetsuppgift. I praktiken kan personerna därmed ha en annan yrkestitel. 
474 Exempelvis nätverksmöten 2006-12-14 och 2007-12-12. 
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6.2 Miljösamordnaren och integreringen av miljöledningsarbetet i 
myndigheten  
Ett återkommande tema i de översättningsprocesser jag studerat i miljöledningsnät-
verket har utgjorts av relationen mellan miljösamordnarrollen och miljöledningsupp-
dragen till myndigheterna. Här har de problem i att integrera miljöledningsarbetet i 
myndighetens verksamhet som framkom i kapitel 4.1.3 kommit till uttryck i nät-
verket och ställts i relation till miljösamordnarrollen.  
Diskussionerna och utbytet av erfarenheter miljösamordnarna emellan har varit 

livaktigt inte bara under själva nätverksmötena utan också vid fikaraster, luncher och 
andra pauser som uppstått vid träffarna. Här har exempel och tips delats mellan 
miljösamordnarna på hur man gör i konkreta frågor i den egna myndigheten. Inte 
sällan har även diskussioner förts om hur man uppfattat miljöledningsarbetet och sin 
egen situation som miljöledningsansvarig. I det specifika nätverket för interna revi-
sioners möten har förutom erfarenhetsutbyte kring miljöledningsarbetet även ”kopp-
leri”-verksamhet475 ägt rum mellan myndigheterna för att möjliggöra spridning av 
erfarenheter från varandras interna revisioner. Vid dessa möten diskuterades därför 
också vilka som vill delta i internrevisionsförfarande i någon annan myndighet och 
tvärtom vilken som ville ha besök från en annan myndighet. Det har under dessa 
möten vid ett flertal tillfällen uttryckts uppskattning för och behov av att dessa 
möten arrangerats.  
Vid ett möte i revisionsnätverket påpekade exempelvis en miljösamordnare att 

denne måste gå tidigt och egentligen åkt långt för en relativt kort närvaro, men att 
det ändå varit viktigt att komma till mötet för att utnyttja tillfället att dela erfaren-
heter med andra476. Många andra reser också från olika orter i landet och deltar åter-
kommande vid träffarna, vilket indikerar att ett intresse finns att ta del av mötena. 
Att nätverksmötena uppskattas som viktiga tillfällen för utbyte mellan myndighet-
ernas miljösamordnare bekräftades även av svaren på den öppna frågan ”Ska vi fort-
sätta att ha nätverket”, som ställdes vid ett tillfälle av Naturvårdsverkets represen-
tant när nätverket för interna revisioner var relativt nytt.477 Frågan ställdes med 
anledning av att utbytet av interna revisioner dittills inte varit så livaktigt. Svaren 
blev uteslutande jakande från miljösamordnarna, som påpekade att själva mötena 
var lika viktiga som utbytet av revisioner. En miljösamordnare sade: ”Det är bra att 
höra hur andra arbetar på hemmaplan”478. Likaså uttryckte man vid detta tillfälle ett 
fortsatt intresse av att utveckla utbytet av revisioner i myndigheterna liksom att ta 
del av varandras revisionserfarenheter.479  

                                                 
475 Uttrycket ’koppleri’ är hämtat från dagordningen från nätverkets möte i februari 2005, där en av 

punkterna på dagordningen heter just ”kopplerimöte”.  Detta syfte brukar även lyftas upp av mötets 

ordförande i samband med presentation av nya ansikten i nätverksträffarna. 
476 Observation, Nätverket för interna revisorer, 2007-04-26. 
477 Observation, Nätverket för interna revisorer, 2005-11-08. 
478 Ibid. 
479 Ibid. 
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Vid dessa möten där miljösamordnare från olika myndigheter mötts har även en 
gemenskap miljösamordnarna emellan kommit till uttryck, både i diskussioner 
under möten och i småprat vid pauser. Det har snabbt uppstått vad som kan kallas 
för en slags samförståndsanda i diskussionerna, detta oavsett att konstellationerna av 
närvarande miljösamordnare varierat mer eller mindre från möte till möte. Miljösam-
ordnarna har snabbt funnit varandra i tämligen öppenhjärtiga samtal, där de snabbt 
kommit in på och diskuterat konkreta problem och andra erfarenheter utifrån exem-
pel hämtade från den egna verksamheten. Uttrycken för miljösamordnarrollen i 
myndighetens miljöledningsarbete som framkommer nedan illustrerar översätt-
ningen av miljöledningsuppdragen till myndighetskontexten.  
 

6.2.1 Miljösamordnaren som marknadsförare och medlare vid integrering 
av miljöledningssystemet 

Ett återkommande inslag i samtal vid nätverksmöten har varit att miljösamordnarna 
gett uttryck för hur de upplevt att den egna organisationen ser på miljösamordnaren 
som ansvarig för genomförandet av miljöledningsarbetet. Inte sällan har det även 
getts uttryck för att miljösamordnarrollen är ensam i organisationen liksom att den 
inte anses ha någon högre status internt. Att denna bild av en slags organisatorisk 
ensamhet i miljösamordnarrollen kombinerat med ett stort ansvar för miljölednings-
arbetet kommit att etableras som en gemensam översättning i nätverket illustrerades 
vid en s.k. julavslutning i miljöledningsnätverket i december 2007. Dagens huvud-
punkt utgjordes av ett föredrag på temat miljökommunikation. I inbjudan till mötet, 
med rubriken ”Att marknadsföra miljöarbetet – internt och externt”, definierades 
miljösamordnarens roll som ”ensam”:  
”Miljösamordnare har ofta en ensam roll på sina arbetsplatser, samtidigt som 
det arbete som utförs ska komma hela myndigheten till gagn. Miljösam-
ordnaren kan utöver sin miljökompetens också behöva kunskap om hur 
miljöarbetet kan saluföras till andra.”480 

I citatet ovan kan utläsas att Naturvårdsverket översatt de problem som illustrerades 
i kapitel 4.1.3 i form av att miljöarbetet bland medarbetare i myndigheterna upp-
fattades vara byråkratiskt och krångligt481 till ett behov för miljösamordnarna att 
utveckla sin kommunikationsförmåga och därmed stimulera intresset för miljö-
ledningsarbetet. Annorlunda uttryckt översattes problemen med integrering av 
miljöledningssystemet i myndigheternas ordinarie verksamhet, som avsågs i 
regeringsuppdragen, till ett behov av marknadsföring. Marknadsföring av miljöled-
ningsarbetet genom miljökommunikation var mötets tema och en av de frågor som 
detta möte väntades ge svar på var ”Hur får jag min ledning och mina kollegor att 
förstå vikten av vårt miljöarbete?”482  Miljösamordnarrollen gavs således av Natur-

                                                 
480 Naturvårdsverket, 2007d, Internet. 
481 Naturvårdsverket, 2004, s. 44. 
482 Naturvårdsverket, 2007d, Internet. 
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vårdsverket rollen som den interne marknadsförarens, med uppdrag att ”saluföra” 
miljöledningsarbetet till både ledning och övriga medarbetare i den egna 
myndigheten483.  Här kan samtidigt en översättning iakttas där ansvaret för genom-
förandet av miljöledningsarbetet lagts på miljösamordnarrollen, istället för på led-
ningen, i det vakuum som kan sägas ha uppstått där ledningens ointresse484 identi-
fierats som ett avgörande problem i genomförandet av miljöledningsuppdragen.  
Ett hinder för att integrera miljöledningsarbetet i myndigheternas verksamhet har 

också framställts i form av medarbetarnas inställning till miljöledningsfrågor, som 
tolkats som en utmaning för miljösamordnaren. En miljösamordnare menade att 
”Vissa [medarbetare] tycker det är småfånigt” med miljöledning, medan ”yngre per-
soner har levt längre med att miljö är en uppmärksammad fråga” och därför hade 
lättare att acceptera att det var en uppgift för verksamheten485.  
Vid nätverksmöten utbyts också erfarenheter och tips om hur den upplevda byrå-

kratiska stämpeln på miljöledningsarbetet kan hanteras. En miljösamordnare gav 
som tips till de andra att använda tävlingsmoment för att öka miljöintresset. I hans 
egen myndighet hade de prövat Eco-driving och det uppstod då en tävling i hur 
långt man kunde sjunka i bensinförbrukning: ”Jag hade 0.67… [bränsleförbrukning i 
liter per mil] Jag hade 0,66…osv.”486 På samma tema berättade en miljösamordnare 
vid en av mina intervjuer om en miljötävling som hon arbetat med i sin myndighet 
där syftet uttrycktes i termer av att låta personalen själv komma med förslag på 
miljöförbättrande åtgärder och därmed skapa ett ökat engagemang och acceptans för 
miljöledningsarbetet internt487. En annan miljösamordnare berättade vid ett möte 
som ett tips till andra att hon i utbyte mot snyggare sopsorteringskärl på 
myndigheten lyckats tillskansa sig mötestid för att prata miljöledning i den 
arbetsgrupp som skulle få de nya kärlen. Hon påpekade att det underlättade om man 
kunde erbjuda något attraktivt tillbaka när man skulle överkomma det motstånd mot 
miljöledning som fanns hos medarbetarna488.  
Bilden av miljösamordnaren som ansvarig för integrering av miljöledningsarbetet 

framkom också vid den hearing489 som Naturvårdsverket arrangerade 2006 för att 
samla in erfarenheter av miljöledningsarbetet i myndigheterna som en grund för 
rapportering till regeringen om utvecklingsförslag. En miljösamordnare från univer-
sitets- och högskolevärlden sa: ”Miljö ligger vid sidan om, det är jobbigast, utan 
befogenheter placeras ansvaret ganska långt ned i organisationen”490. Andra miljö-
samordnare instämde i denna analys och gav uttryck för hur problemen skulle 

                                                 
483 Ibid. 
484  Se exempelvis Ekonomistyrningsverket, 2004, Naturvårdsverket, 2006b. 
485 Intervju, 2007-10-12. 
486 Observation, Julavslutningsmöte, 2007-12-12. 
487 Intervju, 2007-10-12. 
488 Observation, Julavslutningsmöte, 2007-12-12. 
489 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
490 Ibid. 
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kunna lösas genom ”tydligare rollfördelning” och ”mer utrymme och tyngd åt miljö-
ledningsarbetet” liksom ”integrering i kärnverksamheten”. I nätverket kommer som 
i citaten ovan miljösamordnarens position i myndigheterna till uttryck, där uteblivna 
resurser och låg prioritering från ledningen återkommer som problembild i diskus-
sioner. Vid en intervju med en miljösamordnare beskrev hon sin bild av situationen i 
den egna myndigheten i termer av att: ”miljöledningsarbetet lever sitt eget liv”, 
syftande på problemen i att få medarbetare och ledning delaktiga i arbetet491. 
Förutom den ansvarsförskjutning som kom till uttryck i marknadsföringsrollen 

ovan har miljösamordnarrollen i nätverket också framställts som en personrelaterad 
roll i myndigheterna, vilket knutits till svårigheten i att integrera miljölednings-
arbetet i myndigheterna. En miljösamordnare illustrerade som ett exempel på detta 
att miljösamordnarrollen definierades som en udda typ i myndigheten: ”en Miljö-
nisse”492. En lösning på detta upplevda hinder i miljöledningsarbetet sågs i att ”vara 
ute i verksamheten och ”visa att man är normal, att visa att jag är XX 
[Förnamnet].493”Andra miljösamordnare gav andra förslag som gick ut på att und-
vika den stigmatiserande stämpeln som miljömänniska i myndigheten och därmed 
röna större intresse för miljöfrågor hos medarbetare och ledning. Ett exempel var att 
inte se ut som urtypen för en ”miljömänniska” utan att ”bojkotta Fjällräven-
kostymen”494. En tredje miljösamordnare menade att ”det gäller att bygga sitt eget 
varumärke som miljösamordnare” för att få uppmärksamhet för ”sina frågor” i 
organisationen495. En annan miljösamordnare berättade att hon ”funnits i sex år nu [i 
sin miljösamordnartjänst] och först nu börjar bli känd internt”. Ett annat tips som 
dök upp i detta sammanhang var att man ska se till att finnas med på introduktionen 
till nyanställda med sitt miljöbudskap, vilket motiverades med att ”de är ju inte för-
störda än”.496 Det senare uttalandet ledde till medhåll och igenkännande leenden hos 
de övriga miljösamordnarna, vilket tyder på att problembilden kändes igen.  
Även i relation till interna revisionstillfällen av miljöledningssystemet har över-

sättningen av miljösamordnarrollen som både ansvarig för och marknadsförare av 
miljöledningsuppdragen kommit till uttryck. Vid ett tillfälle diskuterades i nät-
verket497 hur man hanterade och presenterade avvikelser utifrån ISO 14001-standar-
den vid interna revisioner. En miljösamordnare föreslog att det var en bra idé att 
tänka på vilka uttryck man använde när resultatet av interna revisioner presente-
rades, så att ledning och medarbetare kände motivation och inte motvilja inför miljö-
ledningsarbetet. Begreppet ”stora avvikelser” föreslogs ersättas med det mer positivt 
laddade begreppet ”förbättringsförslag”. Även förslag på att anpassa innehållet i 

                                                 
491 Intervju, 2007-10-12. 
492 Observation, Julavslutning i miljöledningsnätverket, 2007-12-12. 
493 Ibid. 
494 Ibid. 
495 Ibid. 
496 Ibid. 
497 Observation, Nätverket för interna revisioner, 2005-11-08. 
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internrevisioner för att undvika den byråkratiska och kontrollerande stämpeln gavs i 
form av att nöja sig med ett fåtal frågor under revisionsintervjuer liksom att 
kontinuerligt belysa och påtala nyttan med miljöledningsarbetet i samband med 
revisionerna.498 En av miljösamordnarna illustrerade balansgången som denne som 
internrevisor enligt ISO 14001 behövde hantera genom att förmedla att ”det är ert 
ledningssystem, som vi fått i uppdrag att granska.” Det gällde att ”hitta rätt nivå för 
att inte stöta sig för mycket men samtidigt få ledningssystemet att utvecklas”, 
konstaterades det i gruppen.  Ett annat tips som gavs var ”blir det för mycket 
avvikelser får man ta en del utanför protokollet”, eftersom det annars kunde upp-
fattas alltför nedslående och omotiverande för den enhet som granskats. ”Har vi sett 
stora brister måste revisionslaget ’sälja in’ förbättringarna och få med ledningen i att 
förstå bristerna”, konstaterade en av miljösamordnarna. Det upplevda ointresset för 
miljöledningsarbetet från ledning och medarbetare i myndigheterna utgjorde 
därmed utgångspunkt för tolkningen att revisioner av miljöledningssystemet enligt 
krav i ISO 14001 skulle anpassas och förmedlas positivt för att inte möta motstånd. I 
denna översättning av miljöledningsuppdraget fungerade miljösamordnaren sam-
tidigt som medlare mellan myndigheten å ena sidan och standardens krav å andra 
sidan, där integreringsproblematiken utgjorde en utgångspunkt.  
Naturvårdsverket har som i exemplet från den inbjudan som beskrevs i inled-

ningen till avsnittet också bekräftat den byråkratiska stämpeln på miljölednings-
arbetet i nätverket och uttryckt den i termer av ett marknadsföringsproblem i 
relation till miljösamordnarrollen. Vid ett nätverksmöte där en ny hemsida för det 
statliga miljöledningsprojektet presenterades konstaterade projektledaren från 
Naturvårdsverket:     
”Vi vill med hemsidan visa att det är människor som arbetar med miljö-
ledningssystemet på daglig basis, att det inte bara är en pappersprodukt”499. 

 

6.2.2 Miljösamordnarens låga status i myndigheten 

Samtidigt som miljösamordnarrollen kommit till uttryck som marknadsförare och 
medlare har också en bild av miljösamordnarens låga status förmedlats i nätverket. 
Vid den särskilda hearing500 som hölls i september 2006 i syfte att utgöra underlag 
för utveckling av miljöledningsarbetet i myndigheterna, gavs upprepade uttryck för 
att miljösamordnarrollens status borde uppgraderas för att höja resultatet i 
miljöledningsarbetet. Av de femtiotalet närvarande miljösamordnarna vid denna 
hearing visade det sig även att en relativt stor andel, ett drygt tiotal, var helt nya i 

                                                 
498 Ibid. 
499 Observation, Julavslutning i miljöledningsnätverket, 2006-12-14. 
500 Naturvårdsverket, 2006, Internet. Naturvårdsverkets uppdrag att före den 1 oktober 2006 lämna 

förslag till regeringen på hur miljöledningsarbetet i myndigheterna kunde utvecklas återfinns i 

verkets regleringsbrev för 2004. (Regeringsbeslut, 2003-12-18). 
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sina miljösamordnarroller.501 Det finns således tecken på att omsättningen på miljö-
samordnare i vissa myndigheter varit relativt hög. En av de närvarande miljösam-
ordnarna, en yngre man och ny i rollen som miljösamordnare, kommenterade i en 
diskussion vikten av att miljöfrågorna prioriterades högre i myndigheterna. Lätt 
uppgivet konstaterade han att miljösamordnare var ”inte direkt någon karriär-
väg”502. Han fick här igenkännande medhåll från de övriga deltagarna. Vid detta till-
fälle efterfrågades också en ”seriösare syn på miljösamordnarna” i myndigheterna.503  
Ett annat problem som lyfts bland miljösamordnarna i nätverket är tids- och 

resursbristen i miljöledningsarbetet. Många miljösamordnare har uttryckt att de inte 
har den tid i sin tjänst som de upplever behövas för att driva miljöledningsarbetet 
framåt504. Detta i sin tur förstärker intrycket som miljösamordnaren ovan också gav 
uttryck för, dvs. att miljösamordnarrollen uppfattas ha låg status i myndigheten. En 
miljösamordnare exemplifierade vid en av mina intervjuer vilka uttryck den låga 
statusen kunde ta sig och sa då att denne inte fick bjuda på fika vid de miljöled-
ningsmöten som genomfördes, något som var självklart vid andra typer av möten i 
myndigheten, enligt miljösamordnaren505.  
Miljösamordnarrollens status i myndigheten uttrycks vid de observerade miljö-

ledningsmötena således ofta som låg. Samma låga status återkommer i över-
sättningarna vad gäller miljöledningsarbetet i verksamheten. Vid den hearing för 
utveckling av miljöledningsarbetet i myndigheterna som nämndes ovan uppgav 
deltagarna att miljöledningsarbetet i den egna myndigheten behövde utvecklas, 
vilket uttrycktes i termer av att miljöledningsarbetet var ”avsomnat” och ”går trögt”. 
Genom deltagandet i hearingen ville de få tips, idéer och råd i det egna miljöled-
ningsarbetet, något som uttrycktes under mötets inledande punkt om förväntningar 
på dagen. Några sa sig även söka efter en ”nystart” efter att miljöledningsarbetet 
klingat av i den egna myndigheten. Som exempel på att miljöledningsarbetet gått i 
stå nämndes omorganisationer liksom att en större satsning på miljöledning för 
något år sedan ebbat ut. Andra deltagare uttryckte en önskan om att ”gå vidare” i sitt 
miljöledningsarbete från direkta miljöaspekter, som man redan arbetade med, till de 
indirekta. Någon uttryckte även önskemål om att för egen del ”bli nyfrälst” på miljö-
ledning, för att kunna engagera fler i den egna myndigheten506.  

                                                 
501 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
502 Ibid. 
503 Ibid. 
504 Underlag till Naturvårdsverket, 2006b, s. 45-49: Sammanställning av svar på öppna frågor. Underlaget 

har erhållits i digital form från projektledare vid Naturvårdsverket (52 sidor).  
505 Intervju, miljösamordnare, 2007-12-12. 
506 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
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I detta avsnitt har jag beskrivit hur miljösamordnarrollen kommit att utgöra ett 
uttryck för översättningar av miljöledningsuppdragen till myndigheterna.  I den 
upplevda bristen på styrning av miljöledningsarbetet från myndighetsledningen och 
mot bakgrund av problematiken i att integrera miljöledningsarbetet i ordinarie 
verksamhet har miljösamordnarrollen kommit till uttryck i form av marknadsförare 
och medlare med låg status.  Sett ur miljöledningsmodellens PDCA-cykel kan en 
översättning i form av en omvänd målstyrning sägas ha kommit till uttryck, där 
miljösamordnarrollen s.a.s. underifrån i organisationen iklätts rollen som ansvarig 
för miljöledningssystemets implementering i myndigheterna. I nästa avsnitt uppe-
håller jag mig mot denna bakgrund vid att beskriva hur ledningens roll uppfattats i 
nätverket. 
 

6.3 Ledningens uteblivna intresse  
Ledningens roll i myndigheternas miljöledningsarbete är ett tema som ofta åter-
kommit vid diskussioner och möten i miljöledningsnätverket, ibland uttalat och 
ibland indirekt. Som beskrevs i avsnittet ovan om konstruktionen av miljösam-
ordnarens roller i de översättningar av miljöledningsuppdragen till myndighets-
nivån som framkommit i nätverket har denna roll kommit till uttryck som ansvarig 
för miljöledningsarbetet i skuggan av ledningens upplevda brist på intresse. Det 
innebär inte att ledningens uteblivna intresse varit ouppmärksammat. Att ledningens 
brist på intresse för miljöledningsarbetet setts som ett avgörande problem bekräf-
tades i den utvärdering av miljöledningsarbetet som Naturvårdsverket presenterade 
2004 och i Naturvårdsverkets redovisning av sitt regeringsuppdrag kring förslag för 
utveckling av miljöledningsarbetet som lades fram sent 2006, dvs. de dokument som 
tidigare nämndes i kapitel fyra507. Hur har då ledningens roll framställts i över-
sättningsprocesserna, utöver den indirekta roll som kunde utläsas i relation till miljö-
samordnarrollen?  
Vid ett möte i internrevisionsnätverket kom problemet med utvecklingen av miljö-

ledningsarbetet upp i termer av att vara just ett ledningsproblem. En av projekt-
ledarna för miljöledningsprojektet hade just presenterat en OH-bild med en samman-
fattning av resultatet av den hearing om utvecklingen av miljöledningsarbetet som 
hållits en månad tidigare. På OH-bilden presenterades slutsatser som att det krävdes 
tydliga riktlinjer till myndigheterna och återkoppling på miljöledningsarbetet från 
departementen och diskussion uppstod i gruppen utifrån detta. En miljösamordnare 
uttryckte det som att det är ”svårt idag att [få tillfälle att ens] återkoppla miljöredo-
visningen för ledningen” Hur ska de, dvs. ledningen, då kunna driva miljö-
ledningsarbetets innehåll, frågade hon sig. Hon fick medhåll av de två närvarande 
projektledarna från Naturvårdsverket, som tillsammans konstaterade att ”ledningens 
kompetens” var ett problem i miljöledningsarbetet.508 Projektledarna från Natur-

                                                 
507 Naturvårdsverket, 2004, 2006b. 
508 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2006-11-09. 
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vårdsverket gav således uttryck för en översättning där ledningens uteblivna intresse 
för miljöledningsarbetet framställdes som ett kompetensproblem. Denna över-
sättning kan i sin tur ses i ljuset av vad som framkommit i kapitel fyra, där problem i 
miljöledningsarbetet av Naturvårdsverket tolkats som möjliga att lösa med mer 
utbildning, information och fortsatt tillämpning av PDCA-cykeln509. 
Det i nätverket gemensamt definierade problemet i form av ledningens uteblivna 

intresse för miljöledningsarbetet kom också till uttryck vid hearingen om miljöled-
ningsprojektets framtida utveckling, där ett femtiotal miljösamordnare från olika 
myndigheter deltog. Här efterfrågades mer stöd från ledningshåll och att drivkraften 
i miljöledningsarbetet ”ska komma ovanifrån, inte nerifrån från oss” liksom efter-
frågan på en ”tydligare ledning”510. Här åberopades således målstyrningsrationali-
teten i PDCA-cykeln, där ledningen förväntas styra genom tydliga mål och återkom-
mande uppföljning av resultat.  
Uttalanden liknande det att ”tid och resurser uppifrån krävs” har gjorts vid 

många tillfällen i nätverket511. Vid ett möte påpekade en miljösamordnare exempel-
vis att ”Enforcement är viktigt i miljöledningsarbetet, ledningen måste vara med och 
stödja”512. Ledningens bristande intresse för miljöledningsarbetet återkommer även 
som ”Huvudproblem” i det ”Problemträd” som återfinns i den redovisning som 
Naturvårdsverket lämnade till regeringen senhösten 2006, baserad på bl. a. den ovan 
nämnda hearingen513. Problemträdet illustreras i sin helhet i bilaga 3. Vid ett nät-
verksmöte berättade en medarbetare från Naturvårdsverket att de använt modellen 
problemträd för att sammanställa resultaten inom ramen för sitt regeringsuppdrag, 
att redovisa förslag på utvecklingen av arbetet med miljöledning i statliga myndig-
heter. Modellen hade lånats från SIDA och representanten från Naturvårdsverket 
berättade att hon upplevt den som mycket relevant för att sammanställa och struktu-
rera orsaker och effekter av olika problem i miljöledningsarbetet.514 Hur såg då 
innehållet i denna problemhierarki som identifierades ut och vilka relationer sågs till 
det beskrivna huvudproblemet? ”Huvudproblemet” ”Ledningens brist på intresse” 
har i problemträdet placerats i en box i mitten. Utifrån detta centrum utgår linjer 
uppåt och nedåt, bestående av effekter och orsaker som ”kronan” respektive 
”rötterna” på ett träd. Den djupast liggande delen av rotsystemet utgörs av tre 
orsaker: ”Dålig koordinering av generella krav inom RK [Regeringskansliet]”, 
”Politiskt svagt intresse” samt ”Myndighetshandläggarna saknar kunskap om miljö 
och MLS”. Tillsammans utgör dessa tre orsaker delar i grundorsaken i form av 
”Departementens svaga intresse/brist på återkoppling till myndigheterna”. Led-

                                                 
509 Naturvårdsverket, 2004, 2006b. 
510 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
511 Ibid. 
512 Observation, Julavslutning i miljöledningsnätverket, 2007-12-12. Begreppet ”enforcement” kan 
översättas till genomdrivande eller verkställande, enligt översättningsverktyget WordFinder. 
513 Naturvårdsverket, 2006b, s. 17. 
514 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2006-11-09. 
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ningens bristande intresse i myndigheterna härleds således av Naturvårdsverket till-
baka till regeringskansliets och departementens bristande intresse, kunskap och ko-
ordinering av krav på myndigheterna.  
Andra orsaker som angavs till huvudproblemet i modellen, dvs. ledningens brist-

ande intresse, var att ”MLS-uppdragen inte är tidsbestämda” och att ”specifika miljö-
krav och standardiserade mål för myndigheternas miljöarbete saknas, liksom att 
”MLS-uppdragen är inte uppdaterade”515. En femte orsak definieras som ”Få 
incitament för myndigheterna att införa ett MLS”, vilket enligt problemträdet 
berodde av att ”Miljöeffekterna är outredda” och att ”Ekonomisk utvärdering av 
MLS-arbetet saknas”. Effekterna sågs i form av ”Resursbrist för miljösamordnaren”, 
att det är ”Svårt att integrera MLS i verksamheten”, att det är ”Svårt att engagera 
personalen/brist på intresse för MLS” samt att det är ”Svårt att arbeta med indirekt 
miljöpåverkan”. Detta gjorde sammantaget, menade Naturvårdsverket, att myndig-
heterna i praktiken hade svårt att arbeta med ständiga förbättringar liksom att 
myndigheternas miljöledningssystem inte ledde till minskad miljöpåverkan eller till 
att uppfylla miljömålen.516 Naturvårdsverkets tolkning av det upplevda ointresset 
från myndighetsledningarna gjordes därmed utifrån målstyrningsidén i miljöled-
ningsmodellen, där de ständiga förbättringarna ansågs utebli som följd av problem-
bilden. Ledningens bristande intresse utgjorde här den nod som alla problem i miljö-
ledningsarbetet utgick ifrån.  
Ett uttryck för den gemensamma tolkningen att ledningen är ointresserad av 

miljöledningsarbetet illustrerades av en miljösamordnare vid ett möte i nätverket för 
interna revisioner. Miljösamordnaren berättade att hon fick ”tvinga sig in” på led-
ningsgruppsmöten och fick ofta sin tid bantad väl där. Däremot upplevde hon att 
ledningen var glad för att de hade gott miljörykte till följd av att myndigheten låg 
långt fram i den ranking (se bilaga 1) som Naturvårdsverket gjorde i samband med 
myndigheternas miljöledningsredovisning för 2006.517 Här framkom en dubbel-
bottnad problembild där ledningens intresse för miljöledningsarbetet i myndigheten 
främst framställdes som legitimitetsskapande518. 
Vid hearingen 2006 redovisade en grupp miljösamordnare från universitet och 

högskolor sina förslag på hur ledningens stöd i miljöledningsarbetet kunde ut-
vecklas. De konstaterade att ”Stöd saknas från våra ledningar”. En miljösamordnare 
illustrerade denna uppfattning: ”Rektor tittar någon enstaka gång [på miljölednings-
dokumenten] och säger att ’det var väl bra’519”. Samma grupp av miljösamordnare 
gjorde här även en koppling till att miljöledningsarbetet gavs ”lite stöd i form av 
resurser” och ”sällan heltidstjänst för miljösamordnaren”520. Här illustrerades sam-

                                                 
515 Naturvårdsverket, 2006b, s. 17.  
516 Ibid.  
517 Nätverksmöte, interna revisioner. 2007-11-08. 
518 Meyer och Rowan, 1991. 
519 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
520 Ibid. 
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tidigt hur miljösamordnarrollen och myndighetsledningens ointresse är avhängiga 
varandra i de översättningar av miljöledningsuppdragen som gjorts i nätverket. Vid 
ett möte i nätverket för interna revisioner sammanfattade en miljösamordnare situa-
tionen i den egna myndigheten apropå en nyligen genomförd internrevision som att 
generaldirektören och den centrala ledningen ”hittills har visat en acceptans för 
miljöledningsarbetet” medan enhetschefer och medarbetare uttrycker att de ser 
miljöledningssystemet som ”krångel och rutiner”.521 Begreppet ”acceptans” i citatet 
kan i sin tur ses som ett uttryck för att den dominerande problembilden, ledningens 
ointresse, ersatts av den mildare formen acceptans, men där begreppet samtidigt 
indikerar att den etablerade tolkningen att ledningssystemet inte drivs av myndig-
hetsledningen utgör normen i nätverket. Detta har i sin tur kommit till uttryck i 
miljösamordnarrollen och de upplevda problemen i att integrera miljölednings-
system i verksamheterna, vilket illustrerades i föregående avsnitt. 
 

6.3.1 Att påverka ledningen 

Vilka översättningar i handling har den problembild som utgjorts av ledningens 
ointresse lett till? Olika förslag och exempel på handlingar i relation till den 
upplevda problematiken har framkommit i nätverket. En handling som föreslagits är 
att använda revisionen av miljöledningssystemet som intern påtryckning mot 
ledningen för att öka engagemanget. Vid ett möte i nätverket för interna revisioner 
definierades syftet med revisionen som en möjlighet att ”sätta tryck” på miljöarbetet 
i organisationen, liksom att ”påminna ledningen” om miljöledningsarbetet522. Revi-
sioner utförda av externa granskare har också diskuterats i nätverket som mer effek-
tiva i relation till problembilden än interna revisioner: ”Det tar mer internt det som 
kommer upp genom en extern revisor och därför är det bra att det kommer fram 
brister”, menade en miljösamordnare och syftade på ledningsnivån523.  Här återkom 
därmed också en liknande erfarenhet som återgavs i Vägverket i föregående kapitel, 
dvs. externa granskare upplevs ha större effekt än motsvarande internrevisioner.  
 Motsvarande översättning som ovan har kommit till uttryck i form av förslag om 

att som miljösamordnare tillämpa den årliga inrapporteringen till Naturvårdsverket 
som redskap för att påverka ledningens intresse: ”dessa redovisningar utgör ett 
argument för den miljöledningsansvariga i myndigheten att de ska arbeta med 
miljöledningssystemet”524. ”Det kan man tycka vad man vill om, men så är det för 
flera myndigheter”, kommenterade en av projektledarna vid Naturvårdsverket 
förslaget apropå den omvända ordningen i att tvinga ledningen till handling525. Även 
miljöledningsstandarden ISO 14001:s krav har setts som ett verktyg att påverka 

                                                 
521 Nätverksmöte, interna revisioner. 2005-11-08 
522 Nätverksmöte, interna revisioner. 2007-04-26. 
523 Ibid. 
524 Nätverksmöte, interna revisioner, 2006-11-09. 
525 Ibid. 
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ledningen vid revisioner. ”Vi har ju också bollen”, som en miljösamordnare uttryckte 
det och menade att man vid revisioner av miljöledningsarbetet kunde granska 
ledningens intresse526. Särskilt har rutinen ”ledningens genomgång”527 uttryckts vara 
användbar för att påverka ledningens agerande: ”Om ledningens genomgång inte 
fungerar kan ansvarig exempelvis se till att detta blir en avvikelserapport”528. En 
annan miljösamordnare påpekade att certifiering av miljöledningsarbetet ”’tvingar 
ledningen att beakta miljömålen så att de finns med på alla nivåer i verksam-
heten”529. Samtidigt väckte tillämpningen av kraven i ISO 14001 i myndigheten vid 
ett tillfälle frågan hur standardens krav och revisioner utifrån den ställde sig till 
övrig styrning. En miljösamordnare påpekade: ”Vi som är myndigheter har ju krav 
från två håll, hur fungerar förordningen för statliga myndigheter vs. ISO 14001? Hur 
får man ihop det?” Här uppstod en diskussion i gruppen och slutsatsen drogs att 
kraven inte krockade utan kunde leva parallellt, särskilt som miljöaspekter sällan 
uppmärksammades i andra typer av revisioner i de representerade myndig-
heterna.530 I de förslag som illustrerats ovan sågs lösningar på problemet i ledningens 
bristande intresse av att använda miljöledningsmodellens rationalitet som påtryck-
ning mot den egna ledningen. Här gjordes därmed tolkningar omvänt PDCA-cykelns 
rationalitet, där ledningen initierar kontroll av lägre organisatoriska nivåers handling 
i relation till ledningssystemets innehåll. 
Att använda redovisning och revision som hjälp för att intressera ledningen för 

miljöledningsarbetet har också diskuterats i form av att göra effekterna av miljö-
ledningsarbetet i myndigheterna mätbara och därmed synliggjorda för ledningen.  
Vid ett nätverksmöte för interna revisioner presenterades resultatet av det upp-
följningsuppdrag som Naturvårdsverket samordnat för att ta fram gemensamma 
indikatorer för att följa upp effekterna av miljöledningsarbetet (i kapitel 4.1.3  redo-
visas dessa mått). En av projektledarna från Naturvårdsverket berättade här att fyra 
områden: ”Tjänsteresor”, ”Energianvändning”, ”Pappersanvändning och avfall” 
samt ”Upphandling och inköp”, föreslagits som uppföljningsområden. Inom dessa 
områden låg fokus på kvantitativa mått påpekade projektledaren. Genom att mäta 
och följa upp effekterna av miljöledningsarbetet ”minskar det flum som upplevs idag 
i miljöledningsarbetet”. Nu kan vi även ”visa besparingar” sa hon. Ledningsgrupper 
och departement definierades här som en central målgrupp för tillämpningen av 
indikatorerna: ”Kvantitativa mått, särskilt kronor, kan visa att miljöledningsarbetet 
ger verkan för ledningsgrupper och departement”531. Senare vid samma möte lyfte 
en annan av de närvarande miljösamordnarna upp möjligheten till jämförbarhet med 
hjälp av de föreslagna indikatorerna som något positivt utifrån hennes perspektiv. 

                                                 
526 Nätverksmöte, interna revisioner. 2007-04-26. 
527 SIS, 2008, Internet. 
528 Observation och minnesanteckningar, Nätverksmöte för interna revisioner, 2006-04-27. 
529 Ibid. 
530 Observation, Nätverket för interna revisioner, 2005-11-08. 
531 Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-11-08. 
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Jämförbarheten mellan myndigheterna ”kan nog trycka på internt”, menade hon532. 
Här sågs således integreringsproblemen i viss mån kunna påverkas av konkreta jäm-
förelser myndigheter emellan, baserat på konkreta mått. 
 

6.3.2 Konsekvenser av ökad mätbarhet för att påverka ledningen 

Mätbarhet har som jag beskrivit ovan framställts som ett sätt att påverka och öka 
intresset för miljöledningsarbetet i myndigheterna, särskilt i relation till lednings-
nivån.  Andra uttryck för ett upplevt behov av konkretion i miljöledningsarbetet i 
den egna myndigheten har också framkommit i nätverket. Vid ett tillfälle berättade 
en miljösamordnare från universitet och högskolevärlden att det som ”går bäst hem” 
i den egna organisationen var det konkreta, inte det abstrakta. Som exempel på något 
som upplevts som konkret gav miljösamordnaren den information som getts på plats 
i myndigheten vid ett tillfälle och som handlat om hur man kunde miljöanpassa 
själva kontorsverksamheten.533 Samtidigt som konkretion har framhållits som något 
eftersträvansvärt i nätverket för att påverka ledningen med ökad mätbarhet som 
följd har enstaka kritiska reaktioner framkommit. Vid det nätverksmöte som ägde 
rum strax efter att Naturvårdsverket presenterat de indikatorer för uppföljning som 
nämndes ovan uppstod en diskussion två miljösamordnare emellan under en paus. I 
detta samtal534 gavs uttryck för en viss frustration över att Naturvårdsverket före-
slagit en obligatorisk redovisning av direkta miljöaspekter som gemensam satsning 
på den myndighetsövergripande nivån.  Miljösamordnarna uttryckte båda att det i 
deras arbete i respektive myndighet inte tillförde något nytt, tvärtom skulle 
inrapporteringen ta mycket tid till tveksam nytta. En av miljösamordnarna sa: ”Jag 
vägrar bli en ’sopkärring’. Då slutar jag!”, med syftning på förslaget att redovisa av-
fallsmängder. Denne miljösamordnare menade att avfallsfrågan kändes som en till-
bakagång i det egna miljöledningsarbetet som denne själv kämpade med att komma 
bort ifrån för att istället arbeta med miljöfrågor i relation till den specifika kärnverk-
samheten. Där var det ”inte primärt pappersförbrukning” som upplevdes vara 
utmaningen. Diskussionen fortsatte här mellan de två miljösamordnarna kring i 
vilken utsträckning de nya gemensamma indikatorerna skulle kunna komma att säga 
något om miljöutvecklingen i den egna myndigheten där tjänsteresor, ett annat 
område där indikatorer hade presenterats, togs som exempel. ”Är våra resor 
tjänsteresor?” frågar sig den ena miljösamordnaren och syftade på att denna 
myndighets tjänsteresor till stor del utgjorde själva tjänsteutövningen.  ”Kan vi 
minska dem?”, frågade hon sig. Den andra miljösamordnaren menade att hon såg en 
risk i ”detta fokus på direkta aspekter” som präglade de nya indikatorerna och att de 
var svårt att säga något om miljönyttan utifrån resultaten i olika verksamheter.  

                                                 
532 Ibid. 
533 Observation, Julavslutningsmöte, 2007-12-12. 
534 Ibid. 
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En av dessa miljösamordnare berättade vid en efterföljande intervju att hon upp-
skattade det strukturerade arbetssätt som miljöledning innebar eftersom det bidrog 
till att göra miljöarbetet mer konkret. Samtidigt menade hon att det ”lätt blir direkta 
miljöaspekter” som hamnar i fokus i miljöledningsarbetet. Sektorsansvaret som 
myndigheten nyligen arbetat med ”passade bättre”, sade miljösamordnaren och 
syftade på att myndighetens verksamhet spände över flera nationella miljömål som 
hon upplevde kunde hanteras lättare inom samhällsektorn än inom myndigheten 
och miljöledningsarbetet. Det är ”svårt att jobba med indirekta aspekter med verk-
tyget miljöledningssystem”, påpekade miljösamordnaren och angav också att svårig-
heten att mäta resultat utgjorde ett problem.535 Här kan noteras att miljölednings-
system av regeringen uttryckts vara verktyget för att arbeta med miljömål och 
sektorsansvar, som beskrevs i kapitel fyra. 
Naturvårdsverkets projektledare betonade i sin tur när indikatorerna presen-

terades i nätverket att även indirekta miljöaspekter skulle komma att kvantifieras för 
att möjliggöra tydligare styrning i miljöledningsarbetet i ett senare skede.  Denne 
konstaterade att: ”Indirekta aspekter är svåra att mäta och följa upp!”. ”Det är svårt 
att hitta gemensamma indikatorer inom de olika verksamhetsområden som myndig-
heterna har”. ”I framtiden, när detta [dvs. tillämpningen av indikatorerna] börjat 
fungera kan indirekta aspekter däremot komma att inkluderas”, fortsatte projekt-
ledaren.536 Här uttrycktes således en tilltro till fler gemensamma indikatorer från 
Naturvårdsverkets sida.  
Den upplevda problembilden i form av ledningens uteblivna intresse för miljö-

ledningsarbetet och svårigheten i att integrera ledningssystemet i övrig verksamhet 
har som beskrivits ovan lett till handling som kommit till uttryck i nätverket. En 
central handling har utgjorts av Naturvårdsverkets förslag till gemensamma indika-
torer för inrapportering av effekter i myndigheternas miljöledningsarbete för att på 
så sätt möjliggöra en effektivare målstyrning som i sin tur förväntats öka myndig-
hetsledningarnas intresse. Förslag och exempel på handling som kom fram bland 
miljösamordnarna i nätverket har varit att använda kraven i ISO 14001 liksom 
externa revisioner för att påverka den egna ledningens intresse för miljölednings-
arbetet, utifrån miljöledningsrationaliteten.  
 

                                                 
535 Intervju, 2007-09-17. 
536 Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-11-08. 
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6.3.3 Utebliven respons från departementen 

En annan ledningsrelaterad problembild som kommit till uttryck i miljö-
ledningsnätverket har varit att responsen på miljöledningsarbetet från departe-
menten ofta uteblivit537. Samma tema har även återkommit vid personliga intervjuer 
med miljösamordnare vid olika myndigheter538. Vid den hearing som genomfördes 
under 2006 uttryckte en grupp miljösamordnare från länsstyrelser att det gavs ”lite 
feedback” från det egna departementet: ”Vi bara skickar in [miljöredovisningar] 
idag”539. Vid samma tillfälle gav gruppen av miljösamordnare från myndigheter med 
stor miljöpåverkan som förslag på utveckling av miljöledningsarbetet att respektive 
sakdepartements intresse borde öka då de inte upplevde någon respons alls däri-
från540. De använde även en metafor för att illustrera poängen i sitt förslag: ”Man ska 
städa en trappa uppifrån och ned”, syftande på styrformen i statsförvaltningen som 
utgående från den politiska nivån och den underställda myndighetsnivån541. En 
miljösamordnare påpekade att den bristande efterfrågan och feedbacken på miljö-
ledningsresultatet från det egna departementet återspeglades även i de interna 
prioriteringarna av återrapporteringen av resultat i myndigheten. Den årliga 
miljöredovisningen till Naturvårdsverket och departementet blev därför något som 
inte gavs särskilt hög prioritering i den egna myndigheten menade han. Själva 
miljöredovisningen beskrevs också som ett slags ”svart hål”, eftersom den inte upp-
levdes leda till respons eller uppföljning. En annan miljösamordnare ställde vid ett 
intervjutillfälle frågan om någon visste vart miljöredovisningarna tog vägen. Denne 
miljösamordnare hade själv inte förstått vad som hände med den egna redovisningen 
efter att den lämnat myndigheten eftersom den inte resulterade i någon 
återkoppling, såvitt miljösamordnaren kände till542. Här återkommer erfarenheten 
från Vägverket, där ingen återkoppling på resultat eller innehåll upplevdes från 
Näringsdepartementet. 
Återkopplingen på de årliga redovisningar av miljöledningsarbetet som myndig-

heterna ska lämna till sitt departement och till Naturvårdsverket har varit uppe till 
diskussion i fler sammanhang. Miljösamordnarna har vid dessa tillfällen uttryckt en 
omväxlande undran, frustration och liknöjdhet inför den uteblivna responsen från 
regerings- och departementsnivå på resultatet av miljöledningsarbetet i den egna 
myndigheten. Vid ett nätverksmöte för interna revisioner frågade sig en av 
miljösamordnarna: ”Vad är syftet med redovisningen? Hur används den? Jag har 

                                                 
537 Observation vid Nätverksmöte för interna revisioner samt mötesanteckningar, 2006-04-27, OH-

bilder från våravslutning, 2006-06-15, Observation, Hearing, 2006-09-04, Observation, Nätverket för 

interna revisioner, 2006-11-09. 
538 Intervju med miljösamordnare, 2007-11-05, 2007-10-01, 2008-02-04.  
539 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
540 Ibid. 
541 Ibid. 
542 Intervju, 2007-10-01. 
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inte förstått det?”543 Två andra miljösamordnare undrade i samma sammanhang: 
”Vem granskar redovisningen som görs?”544 En ytterligare miljösamordnare 
undrade: ”Har man ingen återkoppling från regeringskansliet om redovisning-
arna?”545 En projektledare från Naturvårdsverket svarade då att det var vid 
regeringskansliet och internt i den egna ledningen som uppföljningen skulle ske och 
bad en närvarande miljösamordnare med för ovanlighetens skull goda erfarenheter 
av återkoppling från sitt departement att berätta. Miljösamordnaren, vars myndighet 
tillhörde det departement som utgjort undantaget vad gällde att ge återkoppling det 
senaste året, berättade då att dennes slutsats om återkoppling från departementet var 
att den var helt avhängig vilka personer som för tillfället arbetade där. Från att 
miljökrav ett år varit inskrivet i myndighetens regleringsbrev och året därpå 
försvunnit hade miljösamordnaren nu överraskande blivit kallad till ett möte på 
departementet tillsammans med motsvarande funktioner i andra myndigheter. Att 
det nu blivit så att man från departementet fört en dialog om resultatet av miljö-
ledningsarbetet såg miljösamordnaren som ett undantag, men ett positivt sådant. 
Miljösamordnaren berättade glatt att ”vi kunde prata efteråt också. Det var jättebra! 
Det var andra gången totalt bara”546.  
Departementens upplevda ointresse för miljöledningsarbetet i myndigheterna 

speglades också vid hearingen 2006, där en miljösamordnare gav uttryck för att 
”regeringen och departementen behöver ställa krav på generaldirektörer”547. Detta 
motiverades med den i det föregående avsnittet identifierade omvända målstyr-
ningen: ”idag får miljösamordnaren driva och försöka få med generaldirektören”. I 
hennes myndighet upplevde hon däremot att miljöarbetet påverkats positivt av både 
ett ökat fokus på ”miljöfrågan” i samhällsdebatten och ett större personligt miljö-
intresse hos nya personer i ledningsgruppen548. En annan miljösamordnare 
konstaterade att ”man blir uppgiven, vill de inte så slipper de väl då”549. Miljösam-
ordnarna efterfrågade också Naturvårdsverkets stöd och hjälp i att uppmärksamma 
departementen på att deras stöd krävs för att ställa krav på ledningen.550 Här åter-
kommer problembilden från tidigare avsnitt där miljösamordnarrollen kom till 
uttryck i form av att utgöra ett slags gisslan i sitt miljöledningsuppdrag, där varken 
departement, myndighetsledning eller personal upplevts vara intresserade av inne-
håll eller resultat i arbetet.  

                                                 
543 Observation, Nätverket för interna revisioner, 2005-11-08. 
544 Ibid. 
545 Ibid. 
546 Ibid. 
547 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
548 Intervju, 2007-11-05. 
549 Observation, Hearing, 2006-09-04. 
550 Ibid. 
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Samtidigt som tidigare redovisningar av resultat i myndigheternas miljölednings-
arbete har lett till låg respons har tilltron till utökad redovisning utvecklats och 
kommit till uttryck i satsningen på de nya gemensamma indikatorerna för uppfölj-
ning. Naturvårdsverkets tolkning av problembilden i myndigheternas miljölednings-
arbete har kunnat ses i en översättning av miljöledningsuppdragen som präglats av 
målstyrningsidén och fler explicita mått.  
 En miljösamordnare berättade vid en intervju att han upplevde att det fanns en 

”inbördes fight” mellan departementen, som kom till uttryck i en bristande sam-
ordning av miljöuppdrag till myndigheterna. Enligt honom borde departementen 
själva jobba utifrån mål och samordna sina uppdrag för att undvika de många mål-
konflikterna i miljöarbetet på myndighetsnivån.551 Problemet med bristande intresse 
och uppmärksamhet från departementen bekräftades även i redovisningen av 
miljöledningsarbetet för 2006, där det konstateras att 79 % eller 140 myndigheter 
”inte fått respons” på miljöledningsarbetet från sitt departement.552 I samman-
ställningen av de öppna frågorna i denna enkät hade 48 myndigheter svarat ja på 
frågan ”Anser Du att departementen bör ta större del i MLS-arbetet?” och endast 10 
myndigheter svarat nej. Bland dem som svarat nej angavs som kommentar att man 
var nöjd med nuvarande respons från sitt departement (2 myndigheter) respektive 
att man såg att det räckte med att Naturvårdsverket samordnade liksom att det inte 
var någon arbetsuppgift för departementet. Som kommentarer till de övervägande 
jakande svaren har angetts att man ville få feedback på sitt miljöledningsarbete och 
sina redovisningar från departementen, inte minst eftersom det skulle göra att 
frågorna prioriterades högre i myndigheten.553 En respondent svarade i enkäten:  
”Ja, ett första önskemål är ju att de [departementet] ger någon form av 
kommentar till miljöredovisningen varje år, det har hittills aldrig hänt… Om 
departementen visade större intresse finns kanske en liten chans till att 
miljöarbetet ’stiger i graderna’ och att tid för miljöarbetet avsätts i det dagliga 
arbetet. Nu är det något som får ’klämmas in’ om man lyckas få någon tid 
över”.554 

I detta avsnitt framkom att det låga intresset från myndighetsledningarna liksom 
från regering och departement har beskrivits som hinder för integrering av miljö-
ledningsarbetet i myndigheterna. I sin tur har dessa översättningar av miljölednings-
uppdragen i myndigheterna gett upphov till aktiviteter som kommit till uttryck i 
nätverket, både från miljösamordnarnas sida och från Naturvårdsverket. Från miljö-
samordnarnas sida har den problembild som uppstått när miljöledningsuppdraget 
översatts till myndigheten lett till att de använt sig av ISO 14001-standardens krav 
liksom externa revisorer för att på så vis påverka sina ledningar. Naturvårdsverket 

                                                 
551 Intervju, 2007-10-01. 
552 Naturvårdsverket, 2007, s. 20. 
553 Underlag till Naturvårdsverket, 2006b: Sammanställning av svar på öppna frågor.   
554 Ibid.  
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har i sin roll som länk mellan myndigheterna och regeringen försökt påverka över-
sättningen av miljöledningsuppdragen på myndighetsnivån genom att utveckla 
indikatorer för att öka mätbarheten i myndigheternas miljöledningsarbete och 
därmed möjliggöra en effektivare målstyrning och ett ökat intresse och engagemang 
hos departement och myndighetsledningar.   
Innan jag går vidare till nästa avsnitt vill jag redovisa vad jag betraktar som en 

avvikande tendens mot de tolkningar av ledningens intresse som framkommit i 
miljöledningsnätverket enligt ovan. Vid en intervju berättade en miljösamordnare 
som inte deltog i miljöledningsnätverkets träffar att de i hans myndighet huvudsak-
ligen inriktat sig på kärnverksamheten i miljöledningsarbetet i form av att påverka 
målgruppens eget miljöarbete. Denna översättning av miljöledningsuppdraget 
beskrevs av miljösamordnaren som ett resultat av att denne ”lobbat mot ledningen” 
och i det arbetet upplevt att en avgörande framgångsfaktor utgjorts av att fokusera 
miljöfrågor som relaterade direkt till kärnverksamheten och de politiska målen för 
den eftersom de var det som myndighetsledningen var intresserade av.555  
Här framkom således en annan bild av både miljösamordnarrollen och översätt-

ningen av miljöledningsuppdraget på myndighetsnivån än den som dominerat i nät-
verket. Miljösamordnaren beskrev sig som en kompetens bland andra i myndigheten 
som försökte påverka ledningen och därmed kärnverksamheten utifrån sitt ansvars-
område för miljöfrågor. I nästa avsnitt framställer jag hur externa referenser kommit 
att få betydelse mot bakgrund av den problembild som hittills har kommit till 
uttryck i miljöledningsnätverket.  
 

6.4 Standardkrav och externa referenser 
I miljöledningsnätverket har återkommande inslag i diskussionerna utgjorts av 
externa referenser. En central referens har utgjorts av ISO 14001-standarden som 
många av de myndigheter som deltagit i nätverket arbetat utifrån i sitt eget miljö-
ledningsarbete. Med tillämpningen av ISO 14001 har också externa bedömare i form 
av revisorer, utbildare och certifieringsorgan kommit att utgöra centrala inslag i de 
processer där miljöledningsuppdragen översatts till myndigheternas verksamhet. I 
detta avsnitt beskriver jag hur inflytandet från ISO 14001-standarden, externa 
bedömare och företagsperspektiv kommit till uttryck i de diskussioner och det 
erfarenhetsutbyte som har skett i miljöledningsnätverket, vilket har lett till en 
dominerande syn på översättningen av miljöledningsuppdragen på myndighets-
nivån.  
 

                                                 
555 Intervju, 2007-10-01. 
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6.4.1 Med standarden som norm i miljöledningsarbetet 

I det utbyte som skett i miljöledningsnätverket har tolkningar av miljölednings-
modellen i relation till den egna verksamheten i myndigheten utgjort ett centralt 
inslag. Vid möten i miljöledningsnätverket har dessa tolkningar skett utifrån ISO 
14001-standardens krav, då flera myndigheter arbetar gentemot kraven i denna 
standard i sitt miljöledningsarbete. Inte minst mötena i nätverket för interna 
revisioner har handlat om vilka tolkningar som kan göras av ISO 14001-kraven 
liksom hur de kan tillämpas i den egna myndigheten. Vid de utbyten av revisionstill-
fällen som skett inom nätverket för interna revisioner har standardkraven översatts 
myndigheternas miljösamordnare emellan. I minnesanteckningarna som skickades 
ut av Naturvårdsverket från ett möte i nätverket konstaterades att en erfarenhet som 
kunde ses var att ”internrevisionen även blir som en utbildning för de inblandade” i 
miljöledning556.  
I nätverket för interna revisioner har erfarenheter från utbyten av interna 

revisioner av miljöledningssystemen mellan myndigheterna återgetts. I den för-
medling av erfarenheter som skett har framkommit att kraven i ISO 14001 utgjort 
grund för revisionerna. Dessa krav har använts även om den myndighet som 
granskats inte varit certifierad enligt ISO 14001.557 Även om certifiering av miljö-
ledningsarbetet inte utgjort något krav i regeringsbesluten om införande av miljö-
ledningssystem i myndigheterna har kraven i ISO 14001-standarden utgjort en 
central referens för de diskussioner jag tagit del av i miljöledningsnätverket. ISO 
14001 har därmed kommit att utgöra en viktig del av de översättningar som gjorts av 
miljöledningsuppdragen i myndigheterna.  
Ett uttryck för att ISO 14001 är en central referenspunkt i de myndigheter som 

deltar i miljöledningsnätverket är också de OH-bilder om uppdateringar i standar-
den som på allmän begäran cirkulerades i nätverket för interna revisioner i början av 
2005558. Naturvårdsverkets representanter har också delgivit erfarenheter och 
material från sitt eget arbete med införande och certifiering av sitt miljölednings-
system enligt ISO 14001 och i samband med det även delat ut granskningsrapporter 
etc. som exempel för miljösamordnarna i nätverket att ta del av559. Vid möten har 
också reklam från standardiseringsorganisationen SIS legat framme bland övrigt 
mötesmaterial och referenslitteratur för deltagarna att ta del av. Vid ett tillfälle fanns 
som exempel på detta beställningstalonger med ett särskilt ”Seminarieerbjudande” 
på vägledningar och litteratur om ISO 14000-serien560. Även utbildningsmässigt har 

                                                 
556 Minnesanteckningar, Nätverket för interna revisioner, 2006-04-27. 
557 Exempelvis minnesanteckningar, Nätverket för interna revisioner, 2006-04-27. 
558 OH-bilderna cirkulerades i nätverket tillsammans med minnesanteckningar från mötet (2005-02-25) 
559 Observation, Nätverket för interna revisioner, 2005-02-17, 2006-04-27. Material i form av 

granskningsrapport, granskningsprogram, checklista har delats ut i nätverket i samband med mötet 

liksom via e-post.  
560 Observation, julavslutning, 2006-12-14. 
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ISO 14001 utgjort en referenspunkt för miljösamordnare i myndigheter. En nytill-
trädd miljösamordnare i en större myndighet berättade exempelvis vid en intervju 
att hon innan hon fick sitt uppdrag inte arbetat med miljöfrågor alls och inte heller 
visste särskilt mycket om vad miljöledning var. För att öka på sina kunskaper gick 
hon därför på eget initiativ en tvådagarskurs i ISO 14001 för att lära sig 
miljöledning561.  
Ett exempel på tolkningar av miljöledningskrav enligt ISO 14001 som diskuterats 

är hur den i miljöledningssammanhang centrala revisionen av miljöledningssystemet 
bör gå till, dvs. det tredje steget i miljöledningsmodellens PDCA-cykel: kontrollen 
som möjliggör handling för ständig förbättring. Vid ett nätverksmöte för interna 
revisioner562 diskuterades myndigheternas revisionsförfarande bland miljösam-
ordnarna. Projektledaren från Naturvårdsverket ställde frågan: ”Vad är då revision?” 
En miljösamordnare svarade att det finns en allmän revisionsstandard för myndig-
heter att följa, där ”risk och väsentlighet” var de avgörande kriterierna. Revisionsför-
farandet skulle enligt miljösamordnaren vara ”förenligt med god revisionssed över-
huvudtaget”. Här invände en annan miljösamordnare: Står det i ISO 14001?”. ”Nej, 
allmänt för revision”, svarade den första miljösamordnaren. ”Jag trodde vi pratade 
ISO 14001 här”, svarade den andra miljösamordnaren och syftade på att det var 
standarden som borde utgöra utgångspunkt för revision av miljöledningsarbetet i 
myndigheten. Här hänvisade den första miljösamordnaren till att revision i sig var 
reglerad och att miljöledningssystemets revision utgjorde en revision bland andra. 
Episoden illustrerar dels hur miljöledningsuppdragens krav på uppföljning översatts 
till revision utifrån kraven i ISO 14001, dels hur dessa miljörevisioner betraktades 
som revisioner bland andra i myndigheternas verksamhet.  
De referenser som gjorts till ISO 14001 som vägledning och norm i myndigheter-

nas miljöledningsarbete i nätverket styrks av skrivningar från regeringen. Enligt 
miljödepartementet utgör ISO 14001 en uttalad bas för miljöledningsprojektet i stats-
förvaltningen563. Vissa myndigheter är också certifierade enligt ISO 14001. Natur-
vårdsverket skrev som ett exempel på utveckling i miljöledningsarbetet i sin 
sammanställning av miljöledningsredovisningar till regeringen 2007 att:  
”Fjorton myndigheter redovisar att hela eller delar av verksamheten är 
miljöcertifierad enligt ISO 14001”564.  

Genom översättning av miljöledningsuppdragen till tillämpning av ISO 14001 i 
myndigheterna har också utbyte skett mellan myndigheterna och andra tillämpare 

                                                 
561 Intervju, 2007-10-12. 
562 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-04-26 
563 Se exempelvis Regeringsbeslutet ”Uppdrag till Naturvårdsverket avseende utbildning i och 

information om miljöledning” som gavs till Naturvårdsverket 2000-09-21. I beslutet skriver 

miljödepartementet: ”Som ett verktyg för att integrera miljöhänsyn i statlig förvaltning används 

miljöledningssystem, baserat på det europeiska miljöstyrningssystemet EMAS och ISO-standarden 

14001.” 
564 Naturvårdsverket, 2007, s. 13.  
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av samma standard. Vid ett föredrag på temat ”Miljöledning – hur sker det i 
praktiken?” som hölls av en inbjuden företagare vid ett möte i nätverket565 kom ut-
bytet av erfarenheter utifrån ISO 14001 till uttryck. Företagaren berättade med hjälp 
av många exempel från det egna företaget hur han arbetade med ständiga förbätt-
ringar. Som exempel gav företagaren att de tagit bort ett miljöfarligt lim i sitt pro-
duktsortiment, vilket i sin tur gjort att leverantören miljöanpassat produkten och att 
de börjat sälja den igen. Vid detta föredrag uppkom flera frågor från myndigheternas 
miljösamordnare. En miljösamordnare från ett universitet frågade exempelvis hur 
företaget hanterade avvikelserapporter: ”Hur många avvikelserapporter får ni in 
varje år och hur får ni folk att skriva avvikelserapporter?”. ”På XX [myndighetens 
namn] är det svårt att få folk att skriva [avvikelserapporter]”, berättade 
miljösamordnaren med syftning till hur medarbetarna i den egna myndigheten 
hanterade s.k. avvikelser från ISO 14001-kraven. Företagaren berättade att han till-
sammans med en konsult skötte den formella administrationen av miljölednings-
systemet, eftersom det annars skulle möta för stort motstånd hos medarbetarna. 
”Hur går ledningens genomgång till” och ”Hur kollar ni era leverantörer?”, var 
andra exempel på frågor som illustrerar hur utbytet av erfarenheter i miljölednings-
arbetet mellan företaget och myndigheterna skedde utifrån ISO 14001. Samtidigt 
illustrerades hur ISO 14001 utgjorde en gemensam nämnare för utbytet mellan före-
tagaren och miljösamordnarna från myndigheterna.  
Att tillämpa kraven i ISO 14001 har uttryckts vara en hjälp för miljösamordnarna i 

att s.a.s. tvinga in miljöfrågor i verksamhetsstyrningen, vilket illustrerades i avsnitt 
6.3.1 ovan. I nätverket har tillämpningen av standardkrav också diskuterats i termer 
av att lätt bli detaljerat. Vid ett tillfälle diskuterades tendensen att antalet rutiner 
enligt kraven i ISO 14001 kunde bli mycket omfattande och uppfattas som 
byråkratiska. En miljösamordnare berättade att det fanns ”mycket rutiner” i den 
egna myndighetens ledningssystem. Som illustration av att rutiner lätt blev 
detaljerade gavs exempel från tillämpningen av ISO 9001-standarden som parallellt 
med ISO 14001, likt i Vägverket, utgjorde ledningssystem i denna myndighet. En 
rutin hade enligt kraven i standarden tagits fram för ”hämtning av vatten till 
konferensrum”. Denna rutin inkluderade i sin tur ”en anvisning om att 
mötesansvarig skulle bestämma smak på vattnet”. Miljösamordnaren gjorde här 
reflektionen att detta ”kanske är lite onödigt”, men menade att det blev omfattande 
när en standardiserad beskrivning skulle göras av alla processer i verksamheten. En 
annan miljösamordnare berättade då att det som ett led i en processkartläggning i 
dennes myndighet funnits en omfattande beskrivning för processen kaffekoknings-
ansvar och konstaterade att ”det går ju att skapa rutiner för allt!”. En miljösam-
ordnare från en tredje myndighet berättade att de haft en rutin för blomvattning i 
lunchrummet i myndigheten. Den förste miljösamordnaren påpekade utifrån egen 
erfarenhet att många rutiner i ledningssystemet så småningom kunde minskas ned 
”när man blivit varm i kläderna”. De utsagor som återgavs ovan illustrerade hur 

                                                 
565 Observation, Julavslutning i miljöledningsnätverket, 2006-12-14. 
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tillämpningen av ledningsstandarder, ofta för kvalitets- och miljöledningssystem 
parallellt, översatts till handlingar som präglats av att uppfylla standardernas krav 
på fastställande av rutiner och dokumentation. Det illustrerar samtidigt hur den bild 
av miljöledningssystem som något byråkratiskt och krångligt, vilken beskrevs i 
kapitel fyra och fem kan ses som en följd av tillämpningen av standarder med till-
hörande krav i myndigheternas verksamhet.  
Som framkom i Vägverksstudien, där utbildning i internrevision enligt ISO 14001 

bedrevs med uteslutande företagsexempel i övningarna, har liknande exempel be-
skrivits i nätverket. Exempelvis berättade en miljösamordnare under en diskussion 
om behovet av en myndighetsanpassad miljöledningsutbildning att en utbildning 
hon deltagit i inte varit anpassad till myndighetens verksamhet: ”Jag fick titta på 
sladdar [felaktigt dragna elledningar], jag fattade inget och kände mig dum”566. 
Miljösamordnaren syftade på hur utbildningen i ISO 9001 och ISO 14001 fokuserat 
riskbedömning, där en övning bestått i att identifiera risker i ett tillverkande företag i 
form av exempelvis elsäkerhet.  
Problem i att miljöfrågor faller utanför styrningen har framkommit i studien. Vid 

ett tillfälle väckte en miljösamordnare frågan om ”hur man ska gå tillväga med de 
svårigheter som finns med miljöfrågor som har låg dignitet.” ”Var hamnar de frågor 
som inte är med i styrkorten för verksamheten?”, undrade miljösamordnaren. 
Dennes erfarenhet från den egna myndigheten var att de miljöfrågor som inte finns 
med i verksamhetsplaner eller styrkort i istället blev utelämnade till styrning baserad 
på ”engagemang och entusiasm”567. Här illustrerades således ett annat uttryck för 
målstyrningsproblematik, vilken också framkom i Vägverksstudien i föregående 
kapitel: de mått som inte ryms i de centrala styrdokumenten riskerar att falla utanför 
målstyrningen oavsett att de gjorts mätbara. Detta eftersom de konkurrerar med 
andra mål i ledningssystemet.  
I relation till myndigheternas miljöledningsarbete och tillämpning av ISO 14001 

har externa referenser, företrädelsevis från företagsvärlden, kommit till uttryck i nät-
verket. Illustrationen av utbytet med den inbjudne företagaren ovan utgjorde ett 
exempel på det. Nedan beskriver jag hur dessa externa referenser utgjort en del av 
kontexten i de översättningar av miljöledningsuppdragen som skett. Jag börjar med 
de externa bedömarna av miljöledningsarbetet enligt ISO 14001. 
 

6.4.2  Betydelsen av externa granskare 

Användningen av externa granskare har lyfts fram som framgångsfaktorer i 
miljöledningsarbetet, vilket även framkom i relation till försöken att påverka 
ledningen i tidigare avsnitt 6.3.1. Även i Vägverket berättade den ledningssystems-
ansvarige att när de anlitat ett auktoriserat privat granskningsföretag för att revidera 
myndighetens miljöledningsarbete hade engagemanget hos de anställda ökat. Den 

                                                 
566 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2005-11-08. 
567 Minnesanteckningar, Nätverket för interna revisioner, 2006-04-27. 
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externa granskaren, som granskat utifrån ISO 14001, hade hittat brister och föreslagit 
åtgärder vid sina revisioner som gett större effekt än de interna revisionerna, vilket 
upplevdes som ett stöd i miljöledningsarbetet.568 En frågeställning som kommit upp i 
nätverket är samtidigt vilken tillförlitlighet som finns i de externa revisorernas 
rapporter, om de verkligen hittat viktiga brister i miljöledningsarbetet. Vid ett 
nätverksmöte569 uppstod en diskussion utifrån den frågeställningen. En 
miljösamordnare uttryckte att revisorerna enligt hans bedömning ofta missat ”rätt 
viktiga saker”, såsom lagkrav vid revisioner. En annan miljösamordnare beskrev 
utifrån sin erfarenhet av revisionsförfarandet i myndigheten att ”de [dvs. de externa 
revisorerna] gör stickprov så [paus] men någon gång ser de det väl” Samme person 
konstaterade: ”Det är svårt att veta om vi är bra eller dåliga utifrån revisions-
rapporten. Kanske om man bytte revisor?”. En annan miljösamordnare sa att det är 
”svårt med exempelvis lagar och kanske att det är svårt för revisorerna med statliga 
myndigheters verksamhet.” Den miljösamordnare som nyss uttryckt att han tyckt att 
revisorerna missat viktiga krav vid revisionerna menade att det också var svårt med 
den verksamhet som han representerade eftersom det inte finns så många liknande 
verksamheter av det slaget i Sverige.  Revisorerna ”kan knappast få rutin liknande 
industrier som de ser mycket av”, antog han. En av miljösamordnarna drog här 
slutsatsen att det måste vara svårt för revisorerna att på bara en dag kunna bedöma 
kvaliteten i miljöledningsarbetet. En annan konstaterade att det kanske kunde vara 
möjligt att ”begära fler dagar nästa gång, men jag är inte med där det bestäms.”  
I den återgivna diskussionen ovan illustrerades hur miljösamordnare ifrågasatte 

möjligheten för de externa revisorerna att bedöma miljöledningsarbetet i myndig-
heten, dels utifrån att revisionerna var tidsmässigt begränsade dels utifrån att revi-
sorerna var ovana vid myndigheternas verksamhet. Det senare har också varit uppe 
till diskussion i nätverket vid ett tidigare tillfälle, där en slags konsensus uppstod 
bland miljösamordnarna i att revisorer liksom utbildningskonsulter inte hade 
erfarenhet av myndigheters verksamhet570. 
 Det uttrycktes vid samma tillfälle571 som episoden ovan hämtats ifrån att de 

bedömningar som gjordes utifrån standarderna var beroende av den enskilde 
revisorn och att nivån och innehållet i revisionerna därför varierade. Samtidigt 
uttrycktes en tilltro till att revisorerna, trots den korta tidsrymd de hade till sitt för-
fogande för att göra bedömningar, hade nytta av sin erfarenhet av revisionsför-
farandet som sådant: ”De [revisionskonsulterna] känner nog också av om det sköts 
bra eller dåligt”. Här kom också en av projektledarna från Naturvårdsverket in i 
diskussionen och frågade apropå att revisioner ofta sker parallellt utifrån exempelvis 
ISO 9001 och ISO 14001: ”Kan revisorerna miljö?” En miljösamordnare svarade att 
”de kan nog en del, särskilt om det är miljöfarlig verksamhet.” Hela diskussionen 

                                                 
568 Intervju, 2008-02-04. 
569 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-04-26. 
570 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2005-11-08. 
571 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-04-26. 
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kring revisorernas förmåga att bedöma miljöledningsarbetet i myndigheterna ovan 
gav uttryck för att miljöledningsarbetet samtidigt som det bedöms utifrån ISO 14001 
blivit beroende av den enskilde revisorn och dennes kompetens och inställning. Sam-
tidigt uttrycktes en osäkerhet från miljösamordnarna om tillförlitligheten i revisions-
rapporterna. I sin tur är det möjligt att välja revisor själv på marknaden och därmed 
påverka utfallet i revisionen, en miljösamordnare beskrev tillvägagångssättet vid 
revisioner:  
”Man får en lista på vilka revisorer som finns hos firman [avsåg de företag 
som ramavtal slutits med] när man handlar upp. Men det är ju priset som 
avgör. Vi har samma för de är billigast hela tiden och han är populär för att 
han är så resonabel och trevlig”572.  

Valet av revisor har också beskrivits ”som en upphandlingsfråga där man kan ställa 
branschkrav”573. Med andra ord kan översättningen av miljöledningsmodellens 
tredje steg, kontrollen, i myndigheterna som en följd av tillämpningen av ISO 14001 
sägas ha kommit att bli en upphandlingsfråga, där myndigheten väljer sin granskare 
och där nivån kan påverkas. Samtidigt har det i nätverket framkommit hur miljösam-
ordnare försökt att agera för att parera de anlitade revisorernas ovana vid den 
myndighetsverksamhet de ska granska: ”Vi får utbilda konsulter i XX [myndighetens 
namn] innan de kan hålla utbildning av internrevisorer hos oss”, som en miljö-
samordnare uttryckte det574. Samtidigt som anpassningen till och kunskapen om 
myndigheternas verksamhet framställts som ett problem har det också givits uttryck 
för att de externa bedömningarna har varit viktiga i sig för utvecklingen av miljö-
ledningsarbetet. En miljösamordnare från en certifierad myndighet berättade att hon 
och revisorn diskuterade myndighetens tillämpning av standarden under lång tid, 
cirka tre timmar, vid varje revisionstillfälle för att revisorn skulle hitta brister och 
påpekade att: ”Jag vill att han ska hitta brister och håller inte undan något. Det tar 
mer det som kommer fram genom en extern revisor och därför är det bra att det 
kommer fram brister”575. Här illustrerades hur det upplevda hindret i ledningens 
uteblivna intresse översattes till handling genom att använda den externa revisorns 
bedömning som påtryckningsmetod, utifrån ISO 14001-standardens krav. Samtidigt 
exemplifierades hur revisorernas låga erfarenhet av myndigheters verksamhet 
kompenserades av miljösamordnarens långa samtal i syfte att synliggöra brister i 
granskningen.  

                                                 
572 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-04-26. 
573 Ibid. 
574 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2005-11-08. 
575 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-04-26. 
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På liknande vis berättade en miljösamordnare om den revisionsrapport som tagits 
fram av en extern revisor: ”revisionen på plats i XX [myndigheten] tog en dag”, 
varefter revisorn ”gick hem och kom tillbaka med rapporten. Denna gång fick vi sju 
avvikelser, förut fick vi två”576. Han berättade vidare att ”förra gången klagade vi på 
att de inte hittade fler avvikelser, vi vill ju bli bättre!”577. Den externa granskningen 
upplevdes således även här vara viktig för utvecklingen av myndighetens fortsatta 
miljöledningsarbete, samtidigt som myndigheten själv påverkade nivån i den 
granskning som genomfördes av revisionsföretaget.  
I detta avsnitt har jag beskrivit hur externa bedömare blivit viktiga i de översätt-

ningar som gjorts i miljöledningsarbetet via tillämpningen av ISO 14001-standarden, 
som i sin tur framställts som ett verktyg för att påverka ledningens intresse för miljö-
ledningsarbetet.  Samtidigt kan tillämpningen av ISO 14001 och de externa bedöm-
ningar som skett utifrån den av externa granskare sägas ha kommit att ersätta den 
upplevda uteblivna styrningen från regering, departement och ledningsgrupper.  
I nästa avsnitt uppehåller jag mig vid de externa referenser som framkommit i 

miljöledningsnätverket i form av företagsperspektiv på miljöledningsarbete. Ovan 
illustrerade jag hur de externa revisorer som granskat myndigheternas miljö-
ledningsarbete utgått från företag i bedömningarna av myndigheterna utifrån ISO 
14001-standardens krav. Jag går nu vidare till att beskriva hur ett företagsperspektiv 
har utgjort en referens i nätverket och tolkningarna av miljöledningsuppdragen. 
 

6.4.3 Företagsperspektiv sprids och översätts till myndigheterna 

I miljöledningsnätverket sprids som framkommit i kapitlet erfarenheter och olika sätt 
att arbeta med miljöledningsuppdragen till myndigheterna från Naturvårdsverket 
och inbjudna gäster och mellan miljösamordnarna i de olika myndigheterna. Vid 
möten i miljöledningsnätverket sprids även tips om kontakter med näringslivet. Ett 
exempel på det är tipset om ”bra föreläsningar, utbildningar möten etc.” i nätverket 
Näringslivets miljöchefer, som gavs av en erfaren miljösamordnare som sedan länge 
deltagit i detta sammanhang578. Andra exempel på spridning av referenser i över-
sättningarna av miljöledningsuppdragen har utgjorts av namn på miljölednings-
konsulter och externa revisorer. Positiva och negativa omdömen har på detta sätt 
spridits mellan myndigheternas miljösamordnare. Vid ett tillfälle tipsade en av miljö-
samordnarna om företaget XX som ”håller i en jättebra tredagars utbildning i X 
[ortsnamn] av Y [konsultens namn] med rollspel etc. Den rekommenderas!”579. Här 
blev flera miljösamordnare intresserade och ville ha kontaktuppgifter från tipsaren. 
Ett intresse för externa referenser har också kommit till uttryck genom att miljö-
samordnare i nätverket efterfrågat hjälp från Naturvårdsverket att ”handla upp bra 

                                                 
576 Ibid. 
577 Ibid. 
578 Observation och minnesanteckningar, Nätverket för interna revisioner, 2006-04-27. 
579 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-04-26. 
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konsulttjänst för miljöledning i myndigheter” liksom att ”tips på bra konsulter och 
föreläsare” kunde sammanställas på projektets hemsida580.  
Influenser från den marknadsideologi i miljöpolitiken som jag beskrev i termer av 

ekologisk modernisering i kapitel 4.2.2  tidigare har kommit till uttryck i utbytet av 
tips på konkreta åtgärder. Exempelvis har köp av utsläppsrätter som kompensation 
för myndigheternas koldioxidutsläpp lyfts fram som ett gott exempel att ta efter från 
företagen. I samband med detta påpekade några av miljösamordnarna att det vore 
bra om de kunde hänvisa till att Naturvårdsverket, som aviserat att de skulle komma 
att göra det snart, redan gjorde detta som argument gentemot den egna 
myndighetsledningen.581 
Förutom inflytandet från ISO 14001, externa revisorer, utbildningskonsulter, certi-

fieringsorgan etc. har även Naturvårdsverket särskilt bjudit in olika externa före-
läsare till nätverket för att sprida erfarenheter och goda exempel till myndigheternas 
miljösamordnare. Dessa föredragshållare, exempelvis den inbjudne företagaren 
ovan, har därmed kommit att delta i de översättningsprocesser som ägt rum i nät-
verket. Vid ett sådant tillfälle hade en person med bl. a. bakgrund som miljöchef i ett 
privat företag och numera konsult m.m. bjudits in av Naturvårdsverkets projekt-
ledare för miljöledningsarbetet. Genom ett längre utsnitt från detta föredrag i miljö-
ledningsnätverket582 illustrerar jag nedan ett exempel på hur de idéer utifrån 
marknadsperspektiv som beskrevs som NPM och ekologisk modernisering i kapitel 
fyra översatts till myndigheternas miljösamordnare via miljöledningsnätverket. Jag 
väljer att återge utsnittet583 av två anledningar. För det första utgör det en beskriv-
ning av hur hållbar utveckling definierades och ställdes i relation till miljölednings-
arbetet i myndighetskontexten som en illustration av hur idéer om marknadsdrivet 
miljöarbete framställdes till myndigheterna. För det andra utgör föredraget ett av få 
tillfällen där innehållet i hållbar utveckling, dvs. målet för miljöledningsarbetet, 
ställts i relation till miljöledningsuppdragen vid nätverksmötena.   
Temat för föredraget kallades ”Ständiga förbättringar” och betonade således 

miljöledningsmodellens rationalitet.  Gästen introduceras som en person som skulle 
”berätta och inspirera oss om ständig förbättring”. ”Det finns väldigt mycket kun-
skap att hämta här”, påpekade projektledaren med syftning på gästens långa erfaren-
het från företagens arbete med miljöledning och hållbar utveckling. Gästen inledde 
sitt föredrag med att berätta om sin egen bakgrund utifrån en OH-bild, där det 
framgick att han bl. a. tidigare arbetat med internationella uppdrag, varit miljöchef i 
ett företag och därefter nu blivit konsult inom området ”sustainable business”. Han 
berättade även att han hade internationella såväl som nationella uppdrag, bl.a. från 
regeringen och universitetsvärlden. Sammantaget beskrev föredragshållaren sig själv 
som en ”brygga mellan forskning och näringsliv” som också skrivit en bok om 

                                                 
580 Observation, Julavslutning i miljöledningsnätverket, 2006-12-14. 
581 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2007-11-08. 
582 Observation och OH-bilder, Julavslutning i miljöledningsnätverket, 2006-12-14. 
583 Jag återger ett referat av föredraget som totalt pågick under cirka 60 minuter. Referatet baseras på 
anteckningar och kopior av de OH-bilder som visades. 
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kommunikation vilken han bedömde vara tillämplig även i myndighetskontexten. 
Föredragshållaren poängterade att ”tjugoåtta ISO-certifikat har jag medverkat till”. 
Genomgående poängterades under föredraget att både företag och myndigheter 
kunde arbeta med samma verktyg för att uppnå ständig förbättring och tog som 
exempel den standardiserade rapporteringsmall för organisationens hållbarhets-
arbete enligt Global Reporting Initiative (GRI)584. Här finns redan offentliga organisa-
tioner representerade framhöll han.  
I de följande OH-bilder som visades över historisk miljöutveckling identifierades 

exempelvis ”miljödriven affärsutveckling”, ”ISO 14001”, ”Näringslivets miljöchefer” 
liksom nyss nämnda ”Global Reporting Initiative (GRI)” som milstolpar i utveck-
lingen. Föredragshållaren betonade efter denna genomgång att ”tio statliga verk är 
certifierade enligt ISO 14001 idag” liksom att myndigheterna haft ”sju till åtta år på 
sig redan”. Detta menade han var en lång tid utan att fler myndigheter certifierat sig 
och det ”skulle inte accepteras i företag”. Han fortsatte på samma tema, att myndig-
heterna kunde lära av företagens arbetssätt, och påpekade apropå vikten av 
redovisning och mätbarhet att ”GRI kan användas av Naturvårdsverket också”. 
Nästa OH-bild var ”Näringslivets miljöarbete” mellan åren 1990 och 2010 och här 
konstaterades bl. a. att år 2010 skulle ”ISO 14001 betraktas som baskrav” i företagen 
och att ”Verksamhetssystem inkluderande ’sustainability’ är införda”. Följande OH-
bilder fokuserade näringslivets nuvarande och framtida miljöarbete liksom att det 
proaktiva och integrerade miljöarbetet innebar ”Ett hållbarhetstänkande (ekonomi, 
miljö och socialt)” där man ”ser hållbarhetsarbetet ur ett lönsamhetsperspektiv”. En 
bild illustrerade hur relationen mellan näringsliv och samhälle år 2010 skulle bestå i 
dialog och nätverk där näringslivet var ”med från början”.  
Här övergick föredraget till att handla om möjligheterna att uppnå ökad lönsam-

het med miljöarbetet och att våga satsa för att kunna vinna, illustrerat av en grupp-
bild av elva yngre personer med ett tämligen modeomedvetet utseende som sedan 
kom att bli kända som framgångsrika företrädare för Microsoft. ”Detta är bara trettio 
år sedan!” stod det under bilden vilket illustrerade framtidsandan i det affärsdrivna 
miljöarbetet, enligt föredragshållaren. Ytterligare OH-bilder visades där det framgick 
att den nya miljöchefen i moderna organisationer skulle komma att bli en 30 till 35-
årig välutbildad kvinna som ”är kunnig i managementfrågor och projektledning”.  
Föredragshållaren fortsatte på det inslagna temat om framtidens miljöarbete uti-

från ett företagsperspektiv. ”Nu kan vi också räkna om natur- och humankapitalen 
till pengar”, stod det på en senare bild. Hållbar utveckling såsom den definieras 
enligt Brundtland585 ”fungerar inte i samhället”, påpekades vidare, vilket illustre-
rades med ett stort rött kryss på OH-bilden. Den definitionen är för abstrakt, istället 
krävdes nya tolkningar av hållbar utveckling som baserades på dagens verklighet i 

                                                 
584 På GRI:s hemsida presenteras organisationen som: “A multi-stakeholder governed institution 

collaborating to provide the global standards in sustainability reporting” (GRI, 2008, Internet)  
585 Den definition av hållbar utveckling som gavs av den s.k. Brundtlandkommissionen liksom en 

kontextualisering återfinns i kapitel 4.2.2. 
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företagen, menade föredragshållaren. I denna verklighet sker bolagsstyrningen 
samtidigt utifrån ”finans, socialt, ekonomi, risk och miljöprestanda”. På liknande sätt 
måste myndigheterna arbeta med hållbar utveckling konstaterades därefter, med 
syftning på vikten av integrering av ledningssystem i styrningen av verksamheten.  
Föredraget fortsatte sedan med en snabb följd av OH-bilder där det genomgående 

temat var att hållbar utveckling och miljöarbete idag utgjorde en del av ett lönsamt 
och framgångsrikt utvecklingsarbete, som exempelvis handlade om att bygga upp 
sitt varumärke, att hantera risker och att attrahera medarbetare. De exempel som 
gavs på förtjänster med ett ambitiöst miljöarbete hade den gemensamma nämnaren 
att de höjde ”produktionen”, ”effektiviteten” och ”konkurrenskraften” i företaget, 
vilket i sin tur ökade lönsamheten poängterade föredragshållaren vidare. Detta var 
dock inte ett tänkande som var avgränsat till företaget: ”Varumärket är lika viktigt 
för myndigheter som för företag. Att man får positiva associationer till 
myndigheten”. På en OH-bild stod också: Hållbar utveckling innebär att värna sitt 
varumärke!”  
En ständig förbättring av prestandan skulle uppnås i det interna hållbarhets-

arbetet genom att arbeta med befintliga ledningssystem var en annan slutsats som 
framhölls i budskapet till miljösamordnarna och Naturvårdsverket. Det cykliska för-
loppet i PDCA-cykeln framhölls här som avgörande att följa för ett framgångsrikt 
företag eller myndighet. Föredragshållaren hade även skapat en ”hållbarhets-
pyramid” som delgavs nätverket för att illustrera vad hållbar utveckling var. I 
figuren illustrerades organisationens ledning i form av en pyramid bestående av sex 
stycken fält, exempelvis ”Vision och affärsidé” och ”Intressentvärden och relationer”. 
Pyramiden omgavs av de tre fälten ”Miljö”, Ekonomi” och ”Samhälle”, vilket enligt 
föredragshållaren gav en bra bild av hur arbetet med hållbar utveckling kunde illust-
reras, oavsett verksamhet. Miljö skulle inte behandlas separat utan utgöra en inte-
grerad del av den totala ledningen. Föredragshållaren refererade här till veten-
skapliga arbeten som visat att det lönade sig med hållbarhetsarbete liksom rapporten 
”Effektivare miljöledningssystem” som Naturvårdsverket gett ut och där det 
konstaterats att det gällde att sätta miljöprestandan och affärsmässigheten i fokus i 
det framgångsrika miljöledningsarbetet. Mätbarheten går hand i hand med lönsam-
heten i hållbarhetsarbetet påtalade föredragshållaren, genom en referens till Närings-
livets miljöchefers hemsida där olika företags lönsamhet i miljöarbetet listats. Enligt 
OH-bilden hade det mest lönsamma miljöarbetet genomförts i ABB och medfört be-
sparingar på 53 miljoner kronor.  
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När det timslånga föredraget avslutades tackade projektledaren från Naturvårds-
verket föredragshållaren. Hon sa: ”Jag tror att vi har en hel del att lära oss av 
näringslivet!” och gav som exempel på lärdomar för myndigheterna den integrering 
av ledningssystem i verksamheten och den varumärkesvård som poängterats i före-
draget.  
I detta avsnitt inledde jag genom att beskriva inflytandet från ISO 14001-standar-

den i myndigheternas översättning av miljöledningsuppdragen, där standardens 
krav kommit att framställas som norm och där dessa krav i sin tur framställts som en 
extern påtryckning på myndighetsledningen med utgångspunkt i externa revisorers 
bedömningar. I sin tur har de externa bedömningarna framstått som tjänster som kan 
påverkas till innehåll, nivå och pris. Det har också framkommit i avsnittet att 
företagsreferenser spridits genom nätverket, miljösamordnarna emellan genom tips 
och kontakter men också genom inbjudna föredragshållare som därmed spridit ett 
marknadsbaserat eller affärsmässigt perspektiv på miljöledning och hållbar ut-
veckling till nätverkets deltagare. Sammantaget har externa aktörer blivit centrala för 
de översättningar av miljöledningsuppdragen från regeringen som gjorts på 
myndighetsnivån. 
 

6.5 Översättningsprocesser i miljöledningsnätverket 
I detta kapitel har jag beskrivit hur myndigheternas miljöledningsarbete och 
konstruktionen av miljöfrågor i relation till det, kommit till uttryck i de översätt-
ningar av miljöledningsuppdraget som framkommit i det gemensamma miljöled-
ningsnätverket. Jag inledde kapitlet genom att beskriva hur miljöledningsnätverket 
utgjorde ett unikt sammanhang för utbyte av erfarenheter i myndigheternas miljö-
ledningsarbete, där Naturvårdsverket genom sitt uppdrag fungerar som länken 
mellan myndigheternas miljösamordnare och regeringen. I kapitlet har de över-
sättningar som framkommit i kapitel fyra där dokument utgjorde grunden för min 
beskrivning och analys kompletterats med översättningarna i miljölednings-
nätverket, där många myndigheters tolkningar av sina miljöledningsuppdrag 
kommit till uttryck. I figur 6.1 nedan presenterar jag en sammanställning av de 
översättingsprocesser som framkommit i nätverksstudien. 
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idé ����     objekt ����     handling����     institution���� 

 

Införa och    ISO 14001     Erfarenhetsutbyte   MLS-fokus på 
utveckla            med ISO 14001      mätbara och  
MLS i myndig-          och företag norm   direkta miljö-   
heternas verk-                   aspekter   
samhet enligt          Externa granskningar  och kontroll  
regeringsuppdrag         utifrån ISO 14001 
                
               Omvänd målstyrning 

leder till intern 
marknads- 

               föring av MLS     
 

Utveckling av 
indikatorer för ökad  

               mätbarhet och mål- 
               styrning 
 

Figur 6.1 Översättning av miljöledningsuppdrag i miljöledningsnätverket 
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
Jag har framställt dessa översättningar genom tre teman, där de översättningar som 
kom till uttryck i miljösamordnarrollen illustrerade hur den integrering av miljö-
ledningsarbetet i kärnverksamheten som identifierats som problem vid utvär-
deringar och som kommit till uttryck i nätverket översattes till miljösamordnaren 
som marknadsförare och medlare. En slags omvänd målstyrning kunde utläsas där 
den konstruktion av miljösamordnarrollen som identifierades präglades av ett 
personligt ansvar för miljöledningsarbetet och integreringen av miljölednings-
systemet i verksamheten.  
Därefter illustrerade jag hur ledningens uteblivna intresse lett till översättningar 

där tillämpning av ISO 14001-standardens krav liksom ökad konkretion genom 
mätbarhet kunde ses, inte minst i Naturvårdsverkets framtagande av gemensamma 
indikatorer för att mäta effekter av myndigheternas miljöledningsarbete. Här kunde 
en konsekvens av översättningen ses i att det upplevda bristande intresset från 
ledningsnivån och svårigheten i integrering av miljöledningssystem i kärnverksam-
heten översattes till en fokusering på direkta miljöaspekter för ökad målstyrning och 
återkoppling. Konkretiseringen och den ökade satsningen på målstyrnings-
rationaliteten för att öka integreringen i verksamheten kan samtidigt sägas ha lett till 
paradoxen att de indirekta miljöaspekterna, med starkare anknytning till kärnverk-
samheten, fått mindre uppmärksamhet i miljöledningsarbetet. 
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Slutligen framställde jag hur externa referenser kommit att utgöra centrala inslag i 
översättningar av miljöledningsuppdragen, såsom det kommit till uttryck i nät-
verket. Som en konsekvens av ledningens bristande intresse och bristen på integre-
ring av miljöledningsarbetet kom därmed yttre referenser, via tillämpningen av ISO 
14001-standarden, att utgöra centrala inslag i översättningsprocesserna genom 
externa revisorer och företagsreferenser. Samtidigt har dessa revisorer inte bedömts 
anpassa revisionerna till myndigheternas verksamhet utan istället tillämpat bedöm-
ningar med utgångspunkt i de företag de haft tidigare erfarenhet av. Översättningen 
av miljöledningsstandarden ISO 14001 till förvaltningskontexten kan sägas ha gett 
upphov till en standardiserad tillämpning av en företagsnorm vid utbildning och 
revision inom ramen för myndigheternas miljöledningsarbete. Däremot upphandlas 
revisioner och myndigheter ställer, mot bakgrund av vad som framkommit i 
nätverket, själva krav på nivå och utformning. 
Här illustreras samtidigt hur en paradox kommit till uttryck, där den av flertalet 

aktörer i nätverket uttryckta icke-fungerande målstyrningen fortsätter att utgöra 
normen för de översättningar som görs till ny handling, exempelvis i form av de 
ovan nämnda framtagna indikatorerna. Genom tydligare indikatorer förväntades 
därmed målstyrningsidén förverkligas, genom att ledningsnivån i myndigheten lik-
som regering och departement började styra och följa upp miljöledningsarbetet.  
I detta kapitel har studien av översättningar i miljöledningsprojektet utgjorts av 

möten mellan miljösamordnare och Naturvårdsverket liksom de intervjuer jag gjort 
med enskilda miljösamordnare och dokumentation. En bild som framkommit i över-
sättningarna i kapitlet har utgjorts av ledningsnivåns uteblivna intresse för miljöled-
ningsarbetet. I nästa kapitel fokuserar jag hur översättningar av miljöledningsupp-
dragen till myndighetsnivån kommit till uttryck i fokusgruppsintervjuer med led-
ningsgrupper. 
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7. Myndighetsledningen och miljöledningsuppdragen 
 
Som jag beskrivit tidigare har ledningens bristande intresse för miljöledningsarbetet 
framställts som ett avgörande problem i myndigheternas miljöledningsarbete, vilket 
framkommit i utvärderingar av miljöledningsarbetet586 och utgjort ett centralt inslag i 
miljöledningsnätverket. I detta kapitel står fem olika myndighetsledningars 
perspektiv på miljöledningsuppdragen och det egna miljöarbetet i myndigheten i 
fokus. Denna studie har en annan karaktär än de tidigare empiriska kapitlen efter-
som den tagit sin utgångspunkt i erfarenheterna från de tre övriga studierna. I de 
fokusgruppsintervjuer som genomförts i fem ledningsgrupper har min analys av de 
översättningar i miljöledningsarbetet som framkommit i de tidigare tre studierna 
utgjort utgångspunkter för de frågor som ställts till ledningsgrupperna. Medan de 
tidigare studierna har karaktäriserats av sökande över tid efter de översättningar 
som gjorts av miljöledningsuppdragen har fokusgruppsintervjuerna istället genom-
förts efter en i förväg sammanställd frågemall.  Denna mall har använts på samma 
sätt vid alla fokusgrupper. De frågor som utgjort utgångspunkten för de diskus-
sioner som initierats i ledningsgrupperna framgår i kapitel 3.2.4 och de utgör också 
strukturen för min framställning av de resultat som framkommit nedan.   
Inledningsvis vid respektive fokusgrupp fick deltagarna i uppgift att reflektera 

individuellt över myndighetens roll i relation till miljöfrågor i samhället och därefter 
berätta om sina reflektioner i gruppen. Som stöd för övningen fanns en OH-bild där 
myndighetens logotype omgavs av bilder som illustrerade olika typer av miljöfrågor.  
Reflektionerna var många och varierande och handlade både om myndighetens roll i 
samhällets miljöarbete och om andra miljöfrågor. Därefter ställdes frågor till gruppen 
för diskussion, inledningsvis om miljöfrågor och miljöarbete i relation till 
myndighetens verksamhet och längre fram i intervjun mer specifika miljölednings-
frågor. Nedan framställer jag resultatet av de diskussioner som uppstod, först utifrån 
frågan om externa drivkrafter.  
  

7.1  Omvärldens påverkan på myndighetens miljöarbete 
Miljöfrågornas genomslag i samhällsdebatten upplevdes av så gott som alla 
ledningsgrupper vara en central faktor för vad som aktualiserades i myndigheternas 
eget miljöarbete. En aktuell företeelse eller ”metatrend” i samhället som togs upp av 
flera ledningsgrupper var den rådande samhällsdebatten om klimatfrågor. Särskilt 
nämndes Al Gore som en inflytelserik person som satt klimatfrågan i fokus i media 
under senare tid. Det mediala fokuset på klimatfrågor upplevdes ha påverkat 
medvetenheten om det egna miljöarbetet i myndigheten, särskilt beträffande 
arbetsresor med utsläpp av växthusgaser som konsekvens.  

                                                 
586 Riksrevisionsverket, 1998, Naturvårdsverket, 2004, 2006b, Ekonomistyrningsverket, 2004. 
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Även den ökade globaliseringen och den ökade mobiliteten över nationsgränser 
nämndes av flera ledningsgrupper som en trend som påverkat förutsättningarna för 
verksamheten i myndigheterna. Exempel som gavs på detta var förutsättningarna för 
beskattning, livsmedelsimport och ökningen av transporter på vägarna som en följd 
av ökat utbyte inom och utanför EU.587   
Lagstiftning som sådan togs upp som en självklar faktor i miljöarbetet liksom EU:s 

inflytande över lagstiftningen i Sverige vilket beskrevs påverka regeringens 
handlingsutrymme och i förlängningen uppdraget till myndigheterna i reglerings-
breven. I dessa sammanhang nämnde ledningsgrupperna att klimatfrågorna liksom 
andra frågor som förekom i den globala offentliga debatten också blev föremål för 
den politiska debatten, i Sverige. Den offentliga debatten sågs påverka 
beslutsfattande i EU vilket i sin tur påverkade den svenska regeringens beslut. I 
denna konsekvenskedja fick slutligen myndigheten genom regleringsbrev krav på 
den egna verksamheten. Eftersom regeringens direktiv utgick från olika politiska mål 
upplevdes målkonflikter i myndigheterna. Enligt några ledningsgrupper588 måste 
dessa målkonflikter balanseras inom den enskilda myndigheten. Politiska 
målkonflikter i myndigheternas uppdrag lyftes därför upp som en faktor i myndig-
heternas miljöarbete som påverkade verksamhetens möjligheter att beakta miljö-
aspekter. Exempel på politiska målkonflikter som nämndes var målet om 
tillgänglighet i vägtransportsystemet som idag stod i konflikt med önskemålen om 
att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser från trafik589.  Ett annat exempel 
som togs upp var målkonflikter inom jordbrukspolitiken i relation till närproduktion 
av livsmedel utan långa transportvägar590. Även näringspolitiken sågs som ett 
konfliktområde där en stark svensk industri och arbetstillfällen inom Volvo och 
SAAB sågs stå i kontrast till de miljömässiga konsekvenserna av de produkter som 
tillverkades591. Ytterligare exempel var att flytt av myndigheters verksamhet till 
andra orter vilket medförde ökade resor för de anställda592. Ett annat exempel på 
motsättningar i regeringens regler beskrevs i de ökade bilavdragen som stod i 
motsats till höjda energiskatter593.  
I alla ledningsgrupper har myndighetsuppdraget som sådant lyfts upp som en 

omvärldsfaktor som upplevdes begränsa möjligheterna att prioritera miljöarbetet 
högre i verksamheten. Målkonflikterna i verksamheten liksom otydligheten från 
departementen kring prioriteringar mellan målområden lyftes fram som problem i 

                                                 
587 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12, 2007-10-29, 2008-04-02. 
588 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04, 2007-10-12. 
589 Fokusgruppsintervju 2008-02-04. 
590 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
591 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
592 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12. 
593 Ibid. 
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relation till myndighetsuppdragen.  Uppföljning och dialog av det miljöarbete som 
skedde liksom resurstilldelning för att utveckla miljöarbetet beskrevs som andra 
begränsningar594. Alla myndighetsledningar gav uttryck en liknande uppfattning, 
oavsett departementstillhörighet.  
Sektorsansvaret, som fyra595 av de myndigheter som ingått i studien har, liksom 

samverkan med andra aktörer nämndes av ledningsgrupperna som viktiga faktorer 
för hur miljöarbetet bedrevs. Sektorsansvaret upplevdes i sammanhanget kunna leda 
längre än miljöledningsarbetet i miljöanpassningen av kärnverksamheten596. 
Ett upplevt problem framkom också i form av att politiker upplevdes basera 

beslut om åtgärder på fördomar, exempelvis om orsakssamband och lämpliga 
metoder för att genomföra miljöåtgärder i samhället. Illustrationer gavs i form av för-
domen att tåg alltid skulle vara det bästa transportssättet liksom satsningar på miljö-
anpassning av personbilar istället för miljöpåverkan från godstransporter med högre 
miljöbelastning597. Ett annat exempel som togs upp var regeringens föreställning om 
att attitydpåverkan utgjorde en bättre metod än ekonomiska styrmedel för att ändra 
beteenden i samhället i miljöhänseende598. Industrin och näringslivet upplevdes vara 
viktiga lobbyister som i sin tur påverkade samhället och myndighetens verk-
samhet599 liksom organisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen och Motor-
männen600 som företrädare för olika intressen. Även teknikutveckling och produkt-
utveckling samt forskningsresultat upplevdes påverka utformningen av miljöarbetet 
i myndigheterna601, men även krav och förväntningar från medborgare i konsument-
rollen och andra roller som t.ex. patient togs upp som viktiga externa drivkrafter för 
miljöarbetet602. En kunskapsbrist i samhället kring miljöfrågor togs också upp, där 
debatten upplevdes kunna få orimliga proportioner och bli ett hinder i myndighetens 
miljöarbete. Ett exempel gavs i form av en kemikalie som i låg dos inte upplevdes 
vara skadlig, men som kunde komma att uppmärksammas och därför få stor 
betydelse i myndighetens miljöarbete603. 

                                                 
594 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-01, 2007-10-12, 2007-10-29, 2008-02-04. 
595 Vägverket, Nutek, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket 
596 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
597 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
598 Ibid. 
599 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29; 2008-02-04. 
600 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
601 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-12, 2007-10-29. 
602 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29, 2007-09-17. 
603 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17. 
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7.2 Interna faktorer som påverkar miljöarbetet i myndigheten 
Bland de interna faktorer eller drivkrafter för miljöarbetet i myndigheten som togs 
upp av ledningsgrupperna var kunskapsfrågor och kompetens centrala, där det 
interna arbetet för att öka medvetandet om miljöfrågor poängterades604. Mer specifikt 
nämndes behov av kompetensutveckling för så kallad indirekt miljöpåverkan där 
ledningsgrupperna såg en utvecklingspotential. Den interna organiseringen av miljö-
arbetet nämndes också som en viktig faktor, liksom interna effektmål och upp-
följning av resultat i miljöarbetet. Även ISO 14001-certifiering togs upp som en intern 
drivkraft liksom själva miljöledningsmodellen i sig och ”kloka rutiner”.605  
De nya möjligheter som öppnats upp under senare år genom utvecklingen av IT 

som verksamhetsstöd togs upp som en positiv kraft i miljöarbetet. Samtidigt poäng-
terades svårigheten i att hitta en bra avvägning mellan att utnyttja informations-
teknologin för att undvika att resa till möten och vikten av den personliga närvaron i 
vissa sammanhang för att uppnå myndighetens uppgifter och mål.606 Miljöåtgärder 
kopplade till besparingar och kostnadseffektivitet i verksamheten togs upp av flera 
ledningsgrupper som drivkrafter i det interna miljöarbetet607. Ett exempel var att 
videokonferenser blev billigare än att resa, vilket gjorde att en s.k. ”win-win 
situation” sågs där denna typ av möten var möjlig. Analogt bedömdes besparings-
krav kunna utgöra en möjlighet i miljöarbetet, genom att man tvingades till att tänka 
resurssnålt utifrån penningmässiga förtecken608.  
Den egna personalen lyftes fram av ledningsgrupperna som en viktig intern faktor 

i miljöarbetet609. De miljömedvetna och engagerade medarbetarna sågs som en fram-
gångsfaktor, inte minst enskilda medarbetares drivkraft och kompetens inom miljö-
området nämndes. Även den egna ledningsrollen lyftes fram av alla ledningsgrupper 
som avgörande i miljöarbetet, särskilt ledningens strategiska planering och förmåga 
att prioritera mellan miljöfrågor och att ledningen handlade konsekvent och tro-
värdigt. Ledningens egen uppföljning liksom uppmuntran i miljöarbetet togs också 
upp som faktorer av betydelse i det dagliga miljöarbetet. Även viljan att utgöra en 
attraktiv och modern arbetsgivare sågs som avgörande att beakta i relation till miljö-
arbetet, eftersom en organisation som inte visade ett seriöst miljöarbete bedömdes ha 
svårare att locka till sig nya medarbetare på längre sikt610.  

                                                 
604 Fokusgruppsintervju, 2007-10-01, 2007-10-12, 2008-02-04. 
605 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-01, 2007-10-29, 2008-02-04. 
606 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-01, 2007-10-12, 2008-02-04. 
607 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-12, 2007-10-29, 2008-02-04. 
608 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12. 
609 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-01, 2007-10-12, 2007-10-29, 2008-02-04. 
610 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12. 
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Som en intern faktor som påverkade miljöarbetet nämndes i två fall att miljöfrågor 
upplevdes utgöra en liten del av myndighetens uppdrag611. Tillämpning av interna 
policies och riktlinjer i miljöarbetet togs av en grupp upp som exempel på hur miljö-
arbetet bedömdes fungerade väl i kontorsverksamheten612. 
 

7.3 Sektorsansvar och de nationella miljökvalitetsmålen i relation 
till myndighetens miljöledningsarbete  
Målbilden för en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige utgörs som jag tidigare 
beskrivit av sexton nationella miljökvalitetsmålen, som miljöledningsarbetet i 
myndigheterna ska utgå ifrån. Hur uppfattade då myndighetsledningarna de natio-
nella miljökvalitetsmålen i relation till miljöledningsarbetet i den egna myndigheten?  
Kring denna fråga rådde delade meningar i ledningsgrupperna. Några 

myndigheter kopplade mer eller mindre de nationella miljökvalitetsmålen till sitt 
miljöledningsarbete613. Vissa myndighetsledningar menade att de istället lagt sitt 
arbete med de nationella miljömålen i sitt sektorsansvar eftersom de upplevdes passa 
bättre ihop med det utåtriktade miljöarbetet än det interna614. Inom ramen för 
sektorsansvaret upplevde flera myndigheter att de samverkade inom sin samhälls-
sektor kring miljökvalitetsmål. Klimatmålet, dvs. ”begränsad klimatpåverkan”, var 
ett miljökvalitetsmål som flera myndighetsledningar nämnde att de arbetade med615. 
Någon myndighet upplevde det däremot som svårt att renodla miljömål separat i 
relation till verksamheten och de övriga målen. Ledningsgruppen påpekade att 
miljömålen var ”klumpiga” att styra utifrån, eftersom i princip alla sexton miljö-
målen berördes i en myndighet med bred verksamhet616.  
En myndighetsledning berättade att de inte arbetade specifikt med något 

nationellt miljömål internt i miljöledningsarbetet men att de däremot tog hänsyn till 
målen när de bedömde miljöbelastningen i program och projektansökningar i sin 
kärnverksamhet617. Andra myndighetsledningar såg en svag koppling mellan miljö-
ledningsarbetet och specifika miljökvalitetsmål, istället gav de uttryck för att, miljö-
ledning utgjorde ett verktyg som avsåg systematiken i att hantera generell 
miljöpåverkan618. Dessa myndighetsledningar ansåg även att miljöledningssystemet 
spelade en begränsad roll för miljömålsarbetet. 

                                                 
611 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-12. 
612 Fokusgruppsintervju 2007-10-29. 
613 Fokusgruppsintervju 2007-10-12, 2008-02-04. 
614 Fokusgruppsintervju 2007-09-17, 2007-10-29. 
615 Fokusgruppsintervju 2007-10-01, 2007-10-12, 2007-10-29, 2008-02-04. 
616 Fokusgruppsintervju 2007-10-29. 
617 Fokusgruppsintervju 2007-10-01. 
618 Fokusgruppsintervju 2007-10-01, 2007-10-29. 
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En av myndigheterna lade däremot in de nationella miljömålen som bakgrund till sin 
strategiska plan och lyfte även in dem i sitt ledningssystem och styrkort för att 
systematiskt kunna styra och följa upp resultat utifrån dem619.   
I detta sammanhang togs den bristande återkopplingen på miljöledningsarbetet 

upp som ett problem. Att få tydlig återkoppling utifrån den egna myndighetens 
insats i relation till miljökvalitetsmålen skulle ge högre motivation för att prioritera 
miljöarbetet menade alla ledningsgrupper. För de fyra myndigheter som har ett 
sektorsansvar gavs det uttryck för att sektorsuppdraget passade bättre för 
miljöaspekter som sträckte sig utanför myndighetens egen organisation. Miljö-
ledningsarbetet å andra sidan fokuserade internt miljöarbete och därmed de direkta 
miljöaspekterna i verksamheten menade de fyra ledningsgrupperna.620  
Medan sektorsansvaret var tidsatt och i viss mån återkopplades från departe-

menten upplevdes miljöledningsuppdraget som otydligare och med bristfällig åter-
koppling från departementen. Några myndigheter menade dock att otydlighet och 
bristande dialog från det egna departementet även gällde sektorsansvaret621. En av 
dessa myndigheter anlitade därför en konsult för att samla kunskap om hur andra 
myndigheter arbetade med sitt sektorsansvar och på så sätt få hjälp att tolka sitt eget 
uppdrag622.  Överhuvudtaget uttryckte ledningsgrupperna att de upplevde en otyd-
lighet i relationen mellan miljöledningsuppdrag och sektorsansvar och där de natio-
nella miljökvalitetsmålen var tydligare kopplade till sektorsansvaret än miljöled-
ningsuppdraget.  
 

7.4 Departementens roll för utveckling av miljöledningsarbetet 
Ett genomgående och centralt tema som framkom vid fokusgruppsintervjuerna var 
relationen mellan myndighetens miljöarbete och departementens styrning. Inom 
detta spänningsfält har ett stort antal synpunkter och erfarenheter kommit till 
uttryck i ledningsgrupperna. Ett vanligt förekommande svar var att det borde finnas 
en bättre samordning från departementen av myndigheters miljöuppdrag. Förslag 
var att departementen borde dela upp myndigheternas miljöansvar så att 
myndigheterna utifrån ett helhetsperspektiv bidrar där de gör störst nytta. 
Överhuvudtaget efterfrågade ledningsgrupperna ett större intresse från departe-

menten i form av återkoppling och dialog på det miljöarbete som bedrevs, liksom att 
myndigheterna i grunden fick tydligare uppdrag och direktiv. Här nämndes även de 
målkonflikter och motstridiga uppdrag i myndigheterna som frågor som bör lösas på 
regeringsnivå och inte ute i de enskilda myndigheterna där helhetsbilden saknas623.  
Ett exempel som togs upp var samhällsbyggnad som ses som ett viktigt samhälls-

                                                 
619 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
620 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-01, 2007-10-29, 2008-02-04. 
621 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17, 2007-10-29. 
622 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
623 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12. 
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område men där energi- och miljöfrågor kom i konflikt med utbyggnad och 
expansion624.  
De konflikter som uppstod mellan miljöaspekter och de politiska målen för 

verksamheten föreslogs lösas genom prioriteringar på regerings- och departements-
nivå, snarare än i miljöledningsarbetet på myndighetsnivån. Myndighetsledningarna 
föreslog att detta kunde hanteras genom att innehållet i miljöledningsuppdragen 
preciserades för respektive myndighet i regleringsbrevet, likt andra uppdrag. Det 
upplevdes även som ett legitimitetsproblem att Naturvårdsverket som myndighet i 
praktiken ansvarade för det statliga miljöledningsprojektet och därmed styrningen 
av andra myndigheter625. Här kan noteras att den efterfrågade samordningen från 
regeringen i miljöledningsarbetet övergavs år 2000 till förmån för nuvarande ordning 
där Naturvårdsverket samordnar miljöledningsprojektet på regeringens uppdrag, 
enligt vad jag beskrev i kapitel 6.1.  
 

7.5 Upplevda hinder och möjligheter i miljöledningsarbetet 
Vilka hinder såg ledningsgrupperna i miljöledningsarbetet? En förutsättning som 
lyftes fram i ledningsgrupperna var att miljöledningsuppdragen skulle anpassas och 
utgå från den egna myndighetens verksamhet. Samtidigt upplevde flera lednings-
grupper att de inte själva kunde prioritera miljöfrågor på bekostnad av andra delar i 
sin myndighetsutövning. Här krävdes en tydlighet och prioritering från 
departementens sida, enligt ledningsgrupperna. Den svaga återkopplingen på miljö-
ledningsarbetet och otydligheten i uppdraget från departementen upplevdes vara 
avgörande för den interna prioriteringen. En myndighet menade att det var mer 
stimulerande att arbeta med miljöfrågor ute i samhället än genom miljölednings-
system i myndigheten internt, eftersom man då kunde påverka medborgarnas 
beteende och se resultat626. Idag fokuserades även sektorsansvaret i myndigheten på 
bekostnad av miljöledningsarbetet menade flera ledningsgrupper, en prioritering till 
följd av begränsade resurser. Flera myndighetsledningar uppgav även att de 
arbetade med miljöledning som en del av ett integrerat ledningssystem627. En myn-
dighet hade sett att miljöledningsmodellen varit användbar för att även integrera 
kvalitetsfrågor och hade därför utvecklat ett gemensamt system för kvalitet och 
miljö628. En annan ledningsgrupp menade att kravet på miljöledningssystem hade 
ökat medvetandet om miljöfrågor, och bidragit med struktur i det interna miljö-
arbetet629. 

                                                 
624 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
625 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12. 
626 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
627 Fokusgruppsintervju, 2007-10-01, 2007-10-12, 2007-10-29, 2008-02-04. 
628 Fokusgruppsintervju, 2007-10-01. 
629 Fokusgruppsintervju, 2007-09-17. 
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En möjlighet sågs även i att genomföra åtgärder i verksamheten som förenade olika 
verksamhetsmål, inklusive miljömål. En ledningsgrupp lyfte upp ett förslag att lägga 
myndigheternas årliga miljöredovisning i årsredovisningen och därmed möjliggöra 
en samlad uppföljning från departementet630. Ett annat förslag var att miljö-
ledningsuppdraget kunde begränsas till de direkta miljöaspekterna i myndighetens 
interna miljöarbete som det upplevdes passa bättre för än det samhälleliga miljö-
arbetet i myndighetsutövningen631.  
 

7.6 Avgörande faktorer för utveckling av miljöledningsarbetet i 
statsförvaltningen  
Vid fokusgruppsintervjuerna ombads ledningsgrupperna även att identifiera vad de 
upplevde vara avgörande faktorer för utvecklingen av miljöledningsarbetet i 
statsförvaltningen. Ett tydligt önskemål var att man från regeringshåll borde ge 
uttryck för ett långsiktigt tänkande och en koordinering i de politiska beslut som 
fattades inom myndigheternas verksamhetsområden. Idag upplevdes de politiska 
målkonflikterna utgöra ett avgörande hinder för att utveckla miljöarbetet på 
myndighetsnivån. Alla ledningsgrupper menade även att regeringen borde öka 
anslagen till myndigheterna för att få mer fart på miljöarbetet. Regeringen borde 
också sätta upp distinkta och tidsatta mål för miljöarbetet, vilket skulle kunna leda 
till att myndigheternas arbete följdes upp bättre av departementen menade en 
ledningsgrupp632. Den etablerade målstyrningsidén åberopades således i relation till 
styrningen av miljöledningsarbetet. 
Genomgående i fokusgruppsintervjuerna har en osäkerhet uttryckts kring inne-

hållet i sektorsuppdragen å ena sidan och miljöledningsuppdragen å den andra. 
Ledningsgrupperna efterfrågade ett tydliggörande från regering och departement av 
relationen mellan de parallella uppdragen. Det efterfrågades även ett tydliggörande 
av sektorsansvaret i form av konkreta mål633. Regeringen borde även koordinera och 
fördela olika myndigheters roller och ansvar i miljöarbetet tydligare menade 
myndighetsledningarna. Någon myndighet fick också gärna utses till att ta på sig 
”ledartröjan” gentemot andra myndigheter inom ett visst område, enligt ett för-
slag634. Förslag gav också på hur en samverkan kring olika miljörelaterade teman 
myndigheter emellan kunde utvecklas för att öka effektiviteten och höja resultaten av 
miljöarbetet. Vikten av att använda knyta relevanta kunskapsunderlag i sakfrågor till 
målstyrningen av miljöledningsarbetet från regeringshåll poängterades också i led-

                                                 
630 Fokusgruppsintervju, 2007-10-12. 
631 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
632 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
633 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
634 Fokusgruppsintervju, 2007-10-01. 
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ningsgrupperna. En ledningsgrupp pekade särskilt att underlag ofta fanns att tillgå i 
berörda myndigheter som utgångspunkt för dialog om mål635.  
Ett ytterligare förslag var att Miljömålsrådet borde stödja arbetet med sektors-

ansvaret i myndigheterna mer än idag liksom att ett utökat erfarenhetsutbyte mellan 
sektorsmyndigheter skulle vara gynnsamt636. Enligt ett annat förslag kunde 
Naturvårdsverket föra in internationella perspektiv på hur myndigheter arbetade 
med miljöfrågor och miljöledning, där svenska myndigheter matchades mot 
utländska genom s.k. benchmarking637. Det efterfrågades även kalkyler för att avgöra 
kostnadseffektiviteten i miljöarbetet, idag upplevdes det vara svårt att bedöma vilka 
insatser i myndighetens miljöarbete som gav störst nytta i relation till nedlagda 
resurser638.  
Även om många av de förslag som redovisats ovan riktade sig till regering och 

departement påtalades också det egna ansvaret på myndighetsnivån. Förslag var att 
myndigheten kunde bidra till att identifiera behov av miljöåtgärder i samhället 
utifrån sin myndighetsutövning som sedan kunde resultera i uppdrag för myndig-
heten i regleringsbrevet639. Ett annat förslag var att myndigheten på eget initiativ 
kunde bidra genom att ta fram underlag för ekonomiska styrmedel inom miljö-
området640. Ytterligare ett sätt för myndigheterna sågs i att påverka politiken genom 
remissyttranden kopplade till kärnverksamheten641. I ledningsgrupperna gavs 
således uttryck för möjligheten att påverka den politiska ledningsnivån genom att 
föreslå åtgärder och använda kunskap för att påverka. Samtidigt återkom genom-
gående referenser till myndighetsrollen som utförare av politiska beslut, vilket fram-
kommit ovan. Hittills i kapitlet har jag beskrivit vad som framkommit i lednings-
grupperna utifrån de frågor som diskuterades i fokusgrupperna. Nu övergår jag till 
att diskutera de översättningar av miljöledningsuppdragen som kan utläsas i 
studien. 
 

7.7 Ledningsgruppernas översättningar av miljöledningsuppdragen  
Vid den inledande uppmjukningsövningen vid samtliga fokusgruppsintervjuer gav 
personerna i ledningsgrupperna många exempel på relationen mellan miljöfrågor i 
samhället och verksamheten i den egna myndigheten. Både övergripande och mer 
konkreta miljöfrågor kopplades till specifika aktiviteter och uppdrag i verksamheten. 
Under senare delar av fokusgruppsintervjuerna, där miljöledningsarbetet foku-
serades, förekom endast i undantagsfall att ledningspersonerna gjorde kopplingar 

                                                 
635 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
636 Fokusgruppsintervju, 2007-10-29. 
637 Fokusgruppsintervju, 2008-02-04. 
638 Ibid. 
639 Fokusgruppsintervju 2007-10-01, Fokusgruppsintervju 2008-02-04. 
640 Fokusgruppsintervju 2008-02-04. 
641 Fokusgruppsintervju 2007-10-12. 
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mellan de centrala miljöfrågor som tidigare identifierats och miljöledningsarbetet. En 
skillnad kan här sägas ha kommit till uttryck mellan vad som uppfattades som 
centrala miljöfrågor i relation till myndighetens verksamhet å ena sidan och miljö-
ledningsarbete å andra sidan.  En sådan tolkning förstärks av de återkommande ut-
sagorna att uppdraget som sektorsansvarig myndighet, med inriktning på 
myndighetens roll i relation till miljöutvecklingen i samhällssektorn, upplevdes vara 
tydligare än miljöledningsuppdragen. Det gavs även uttryck för att resultatet av 
arbetet med sektorsansvar varit mer efterfrågat och återkopplats bättre från det egna 
departementet, medan miljöledningsuppdraget upplevdes vara otydligt i relation till 
förväntningar och resultat.  
Den bristande återkopplingen på miljöarbetet i myndigheten i allmänhet och 

miljöledningsarbetet i synnerhet som ledningsgrupperna gav uttryck för ledde enligt 
utsagor också till interna nedprioriteringar av miljöledningsuppdraget i relation till 
andra uppdrag i myndigheten, där tydligheten och efterfrågan på resultat var högre. 
Här utrycktes även att miljöledningsuppdragen och uppdragen om sektorsansvar 
uppfattats och behandlats separat på myndighetsnivån, vilket skiljer sig från den 
uttalade intentionen bakom de båda uppdragen. Som framkom i kapitel 4.1.2 har 
uppdragen från regeringshåll ställts i relation till varandra i beskrivningen av 
myndigheternas decentraliserade arbete för att uppnå de nationella miljökvalitets-
målen. Miljöledningsarbetet skulle utgöra myndighetens strukturerade arbetssätt i 
genomförandet av sektorsansvaret642.  Ledningsgrupperna ställde sig i flera fall 
frågan vilket mandat och vilken roll som förväntades av den egna myndigheten i 
miljöarbetet. De myndigheter som hade ett sektorsansvar upplevde att detta mer 
handlade om de möjligheter myndigheten hade att påverka miljöarbetet i samhället 
än miljöledningsuppdraget. Miljöledningsuppdraget uppfattades istället avse det 
interna arbetet och de s.k. direkta miljöaspekterna. Här fanns dock ett undantag i 
form av en sektorsansvarig myndighet som istället sa sig fokusera den utåtriktade 
verksamheten även i miljöledningsarbetet643.  
I likhet med miljösamordnarna i miljöledningsnätverket efterfrågade även 

myndighetsledningarna både mer intresse och styrning från ledningen, i form av 
departementen, i miljöledningsarbetet. Ett återkommande uttalande i fokus-
grupperna var att uppdragen som ansvariga för myndighetens verksamhet var att 
genomföra politiska beslut och mål. Myndighetsledningarna relaterade därmed till 
den tidigare beskrivna myndighetsrollen i form av att ”verkställa av huvudmannen 
fattade beslut644” som NPM-ideologin kan sägas ha lett bort ifrån i de styrtekniker 
som utvecklats med marknaden som förebild för förvaltningen, se kapitel 4.2.1. I 
miljöledningsuppdragen å andra sidan förväntades myndighetsledningarna själva 
sätta målen för miljöledningsarbetet. Som jag beskrivit i kapitel 4.1.2 tidigare har 
miljöledningsuppdragen från regeringen till myndigheterna bestått i att 

                                                 
642 Regeringens proposition, 2000/01:130, Miljömålsrådet, 2004. 
643 Fokusgruppsintervju, 2007-10-01. 
644 Forsell & Jansson, 2000. 
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myndigheterna utifrån den standardiserade miljöledningsmodellen skulle ”kartlägga 
de direkta och indirekta miljöeffekter som myndighetens verksamhet ger upphov 
till” liksom att ”utarbeta mål för miljöarbetet” och ”dokumentera, redovisa, följa 
upp, revidera och fortlöpande förbättra miljöarbetet”645, med miljökvalitetsmålen 
som utgångspunkt646. Där regeringsuppdragen innebar att tillämpa den standardi-
serade och generella modellen för ”organisationer”647 oavsett roll, där ledningens roll 
kan beskrivas som ”managers”648, har myndighetsledningarna således åberopat 
myndighetens särart och sin egen roll som utförare av uttalade politiska mål.  
Översättningen av miljöledningsmodellen till myndigheterna har mot denna bak-

grund kommit att tolkas som ett otydligt uppdrag från en ointresserad politisk 
ledning, enligt de utsagor som framkommit i ledningsgrupperna.  Här kan en 
paradox sägas ha uppstått i förvaltningskontexten, där miljöledningsuppdragen 
syftade till decentralisering genom målstyrning utifrån de nationella miljömålen har 
det i myndighetsledningarna uppfattats som utebliven styrning med oklara mål och 
låg efterfrågan på resultat, tvärtemot målstyrningsidén. Därför krävdes också en tyd-
ligare styrning från regering och departement i form av specificerade mål och åter-
koppling av resultat för att miljöledningsarbetet skulle prioriteras högre, menade 
ledningsgrupperna. När målen inte tydliggjorts har myndighetsledningarna enligt de 
utsagor som framkommit istället prioriterat andra uppdrag. 
Konsekvenser som uppstått i spåren av den upplevt uteblivna målstyrningen har i 

sin tur uttrycks i form av prioritering av andra verksamhetsmål när målkonflikter 
uppstår internt. Miljöledningsuppdragen har samtidigt enligt vad som framkommit i 
flera ledningsgrupper även huvudsakligen kommit att översättas till handling i form 
av fokusering på direkta miljöaspekter som samtidigt medfört andra vinster. Här 
fanns dock ett undantag där en myndighet gav uttryck för att miljöarbetet inriktades 
på samhällsnivån. Även om flera hinder i miljöledningsarbetet på myndighetsnivån 
framkom i fokusgrupperna förekom även uttryck för att miljöledningsuppdragen 
bidragit till att uppmärksamheten för miljöfrågor ökat i myndigheten liksom att 
miljöledningssystem kunde kombineras med andra ledningssystem i verksamhets-
styrningen. I figur 7.1 nedan illustrerar jag de översättningar av miljölednings-
uppdragen som framkommit i studien.  

                                                 
645 Se exempelvis Regeringsbeslut 2001-07-12. 
646 Regeringens proposition, 2000/01:130.  
647 Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
648 Hood, 1991, 1995. 
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idé ����     objekt ����     handling����     institution���� 

 
Genomföra   MLS–uppdrag   Låg integrering  MLS för 
regerings-            i kärnverksamhet   interna miljö- 
uppdrag                     aspekter med 
               Låg prioritering    låg konfliktnivå 
               vid målkonflikter       

 
MLS-arbete skilt        
från sektorsansvar   
 
Ökad upp- 
märksamhet för  
miljöfrågor 

 

Figur 7.1 Myndighetsledningars översättningar av regeringens miljöledningsuppdrag  
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
De översättningar som illustreras i figuren baseras på utsagor om tolkningar av 
miljöledningsuppdragen liksom utsagor om handling såsom de framkommit vid 
fokusgruppsintervjuerna. En central idé som kommit till uttryck i ledningsgrupperna 
i relation till miljöledningsuppdragen har utgjorts av uppdragen som ett regerings-
uppdrag bland andra, karaktäriserat av otydlighet. I sin tur har de upplevda otydliga 
politiska målen och uteblivna dialogen kring miljöledningsuppdragen ansetts på-
verka de interna prioriteringarna och den handling som skett inom ramen för miljö-
ledningsuppdraget. Ledningsgrupperna har påtalat att de övriga politiska målen i 
kärnverksamheten prioriterats när målkonflikter uppstått eftersom dessa är tydligare 
definierade och dessutom följs upp och ligger till grund för bedömning av myndig-
hetens prestationer. Kring målen i kärnverksamheten fördes också den dialog mellan 
myndighetsledning och sakdepartement som uteblivit i miljöledningsuppdragen.  
Studien har som beskrivits inledningsvis i kapitlet utgått från erfarenheter i de 

tidigare studierna, där det bristande intresset649 och även kompetensen650 från led-
ningsnivån i myndigheterna av Naturvårdsverket och i miljöledningsnätverket fram-
ställts som ett avgörande hinder i genomförandet av miljöledningsuppdragen. I 
studien har framkommit att problembilden kan vidgas bortom denna översättning, 
där myndighetsledningarna uttryckt svårigheter i att tillämpa miljöledningsmodellen 
i verksamheten utifrån att de inte upplevt sig utgöra den egentliga ledningsnivån i 

                                                 
649 T.ex. Naturvårdsverket, 2004, 2006b, Observation, Hearing, 2006-09-04. 
650 Observation, Nätverksmöte, interna revisioner, 2006-11-09. 
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enlighet med miljöledningsuppdragen. Istället har de framställt sig som utförare av 
politiskt uppsatta mål, med referens till den etablerade målstyrningsidén och 
relaterad praktik i övrig styrning. En ansvarsförskjutning uppåt i förvaltnings-
hierarkin kan mot denna bakgrund utläsas även i denna studie. I nästa kapitel för jag 
en diskussion utifrån analys av vad som framkommit i de fyra studierna. 
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8. Om miljöledningsmodellen och dess översättningar i de 
statliga myndigheternas arbete för en hållbar utveckling  
 
Så här långt har jag utifrån empiriskt material från fyra olika studier arbetat med 
mina två forskningsfrågor liksom mitt syfte med avhandlingen, att studera över-
sättningsprocesser av miljöfrågor i myndigheter utifrån det statliga miljöledningsprojektet. I 
dessa studier har jag beskrivit översättningsprocesser såsom de kommit till uttryck i 
olika dokument, såsom utredningar, utvärderingar och beslut. Jag har också belyst 
översättningen av miljöledningsuppdraget i Vägverket liksom i det myndighetsöver-
gripande miljöledningsnätverket. I föregående kapitel stod därefter fem olika 
ledningsgruppers översättningar av miljöledningsuppdrag i fokus. I detta kapitel 
diskuterar jag utifrån de analyser som jag presenterat i anslutning till respektive 
studie de översättningsprocesser som kommit till uttryck i miljöledningsprojektet. 
Utifrån de två forskningsfrågorna, dvs. hur har miljöfrågor kommit att tolkas i de statliga 
myndigheterna när de hanterats inom ramen för miljöledningssystem, respektive vilka 
konsekvenser får miljöledningssystem som verktyg i arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling, fokuserar jag hur översättningen av miljöledningsmodellen kommit till 
uttryck i myndighetskontexten i den institutionalisering som skett av miljö-
ledningssystem som verktyg för en ekologiskt hållbar utveckling. 
I kapitlet beskriver jag hur miljöledningsmodellen kommit att institutionaliseras 

som styrmodell för hållbar utveckling i statsförvaltningen utifrån centrala inslag i 
översättningsprocesserna som framkommit i de fyra studierna. Översättningen av 
miljöledningsmodellen från företagskontexten har medfört konsekvenser som av-
speglar förvaltningens särart som politiskt styrd organisation. Jag beskriver nedan 
detta i termer av att ett vakuum uppstått i ansvaret för styrningen av miljölednings-
arbetet på myndighetsnivån. Samtidigt som styrningen upplevts ha uteblivit från 
ledningsnivån i förvaltningen har miljöledningsuppdragen kommit att översättas 
utifrån krav och innehåll i miljöledningsstandarden ISO 14001. Här har även en 
fokusering på mätbarhet blivit en central aktivitet parallell med tillämpningen av 
standardens innehåll och krav. Jag beskriver även hur privata aktörer som en följd av 
tillämpningen av ISO 14001-standarden kommit att bli viktiga aktörer i statsför-
valtningens miljöledningsarbete för en hållbar utveckling  
De översättningar som framkommit i studierna illustrerar vad jag nedan beskriver 

i termer av att en ideologisk kontroll uppstått i miljöledningsarbetet, där ISO 14001-
standarden kommit att utgöra regelverk. Samtidigt har tolkningar av miljöfrågor 
inom myndigheterna skett inom ramen för miljöledningsrationalitetens PDCA-cykel 
och standardkrav som begränsat lärandet från erfarenheter över tid. Jag beskriver av-
slutningsvis i kapitlet hur miljöfrågor som en följd av översättningar av miljö-
ledningsuppdragen till myndighetsnivån kommit att konstrueras som 
miljöledningsfrågor. De konsekvenser som konstruktionen av miljöfrågor i myndighe-
ternas miljöledningsarbete kan få i relation till arbetet för en ekologiskt hållbar ut-
veckling i samhället för jag därefter en fördjupad slutdiskussion om i kapitel nio.  
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8.1 Miljöledningsmodellen institutionaliseras som styrmodell för 
ekologiskt hållbar utveckling 
Tidigare har jag beskrivit hur införandet av miljöledningssystem under 1990-talet 
kom att uppfattas som en legitim handlingsväg i statsförvaltningens arbete för en 
hållbar utveckling. Företagens modell för miljöledning, baserad på PDCA-cykeln, 
imiterades651 och översattes till myndighetskontexten. Regeringen beslutade att 
miljöledningssystem skulle införas i myndigheterna för att möjliggöra ett 
systematiskt och målstyrt miljöarbete där miljöhänsyn skulle integreras i all verk-
samhet. Jag beskrev i kapitel fyra hur dominerande styrideologier i form av NPM652 
och ekologisk modernisering653 utgjorde en del av den befintliga styrkontexten i 
förvaltningen, där miljöledningsmodellen passade väl in. De upplevda kraven på 
miljöanpassning av förvaltningen översattes i denna kontext till tillämpning av före-
tagens miljöledningsmodell i myndigheternas verksamhet. Syftet med miljölednings-
projektet beskrevs av regeringen som att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling 
genom effektiv integrering av miljöhänsyn i myndigheternas verksamheter. Denna 
tilltro till miljöledningsmodellen som verktyg för att styra förvaltningens verksamhet 
med de nationella miljökvalitetsmålen som utgångspunkt har bestått över tid, vilket 
gjort att över tvåhundra myndigheter fått regeringens uppdrag att införa miljö-
ledningssystem i sin verksamhet.  
Samtidigt har integrering av miljöhänsyn och ständig förbättring enligt miljö-

ledningsmodellens rationalitet, dvs. planera, göra, kontrollera och agera, inte 
förverkligats i myndigheterna i enlighet med innehållet i uppdragen. Särskilt har 
integreringen av miljöledningsarbetet i relation till myndigheternas kärnverksamhet 
visat sig vara problematisk. Integreringsproblemen har i sin tur härletts till led-
ningens bristande intresse för att driva miljöledningsarbetet i myndigheterna. Denna 
tolkning har utgått från PDCA-cykelns rationalitet, där ledningen ska leda och styra 
miljöledningsarbetet i enlighet med innehållet i det egna miljöledningssystemet. 
Problemen i översättningen av miljöledningsmodellen till myndigheterna har i 
utvärderingar från Naturvårdsverket liksom i miljöledningsnätverket lett till förslag 
om att i ökad utsträckning genomföra revisioner enligt miljöledningsmodellens 
avslutande steg. Andra förslag har inneburit att synliggöra effekterna av miljö-
ledningsarbetet tydligare liksom att öka förutsättningarna för målstyrning genom 
ökad mätning av uppnådda resultat. Genom de översättningsprocesser som ägt rum 
på den övergripande myndighetsnivån, liksom vad som framkommit i nätverket och 
i Vägverket, har miljöledningsmodellens rationalitet blivit en institutionaliserad styr-
modell i statsförvaltningens arbete för en hållbar utveckling. De problem som 
identifierats i integreringen av miljöledningsarbetet i kärnverksamheten har i det 
övergripande miljöledningsprojektet kommit att tolkas inom PDCA-cykelns 
rationalitet, som implementeringsproblem snarare än metodproblem. I nästa avsnitt 

                                                 
651 Sevón, 1996. 
652 Se avsnitt 4.2.1.  
653 Se avsnitt 4.2.2. 
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beskriver jag hur de problem som setts i ledningens bristande intresse kommit till 
uttryck på olika vis i de olika studierna. De olika uttrycken ställer jag i relation till de 
olika kontexter som företag och förvaltning utgör i relation till tillämpning av 
miljöledningsmodellen.  
 

8.1.1 Miljöledning mot oklara mål – målstyrning med förhinder 

Översättningen av miljöledningsmodellen från företags- till förvaltningskontexten, 
kan enligt vad som framkommit i studierna sägas ha medfört konsekvenser i 
styrningen av miljöledningsarbetet. Där miljöledningsmodellen förutsätter att 
organisationsledningen styr enligt de fyra stegen i PDCA-cykeln har översättningen 
till myndigheter medfört att ett vakuum uppstått i relation till övrig politisk mål-
styrning. I ledningsgruppstudien framgick att de förväntar sig styrning från politiskt 
håll medan miljöledningsuppdragen, i enlighet med översättningen av miljö-
ledningsmodellen, förutsätter att myndighetsledningen utgör den styrande nivån.  
Enligt uppdragen till myndigheterna skulle en miljöutredning i myndigheten 

följas av att miljömål och handlingsvägar för att nå målen fastställdes av myndig-
hetsledningen. De politiskt fastställda nationella miljökvalitetsmålen har framställts 
som riktlinjer för myndigheternas egna miljömål och miljöledningssystem som ett 
verktyg för målstyrning av miljöfrågor i verksamheterna, vilket framkom i kapitel 
fyra. Den ledningsnivå som avsågs i miljöledningsuppdragen var således myndig-
hetsledningen, analogt med ledningsnivån i de privata företag som miljölednings-
modellen utvecklats för. Det vakuum jag beskrev ovan till följd av översättningen av 
miljöledningsmodellen till styrkontexten i förvaltningen har kommit till uttryck på 
olika vis i studierna. 
I studien av miljöledningsnätverket framkom att miljösamordnarna liksom Natur-

vårdsverket i sina översättningar av miljöledningsuppdragen definierade ledningens 
uteblivna intresse för miljöledningsarbete som huvudproblem i integreringen av 
miljöledningssystem i verksamheterna. Samma problembild har återkommit i de 
utvärderingar av miljöledningsprojektet som gjorts över tid, vilket jag beskrev i 
kapitel fyra. Som en följd av problembilden ikläddes miljösamordnarrollen ett stort 
ansvar för utvecklingen av miljöledningsarbetet på myndighetsnivån. Översätt-
ningen reproducerades frekvent i miljöledningsnätverket och kunde ses uttryckt i 
framställningar av miljösamordnarrollen som intern marknadsförare och medlare, 
mellan krav i ISO 14001, ledning och övriga medarbetare. Krav enligt ISO 14001-stan-
darden liksom externa granskningar framställdes i översättningarna som verktyg för 
miljösamordnaren för att öka ledningens intresse och engagemang för lednings-
systemet. I nätverket framställdes således ett omvänt perspektiv på målstyrning i 
översättningarna av miljöledningsuppdragen, där miljösamordnaren fick rollen som 
drivande i miljöledningsarbetet på myndighetsnivån. I nätverket kom översättningen 
till uttryck i form av att en slags gisslansituation beskrevs, där miljösamordnaren 
upplevdes ha stort personligt ansvar för miljöledningsarbetet, utan befogenheter att  
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besluta enligt PDCA-cykeln rationalitet. Här blev således miljöledningsrationaliteten 
ett problem när ledningens intresse för att styra miljöledningsarbetet upplevdes 
utebli.   
I ledningsgruppsstudien kom en annan översättning av målstyrningsproblema-

tiken i miljöledningsuppdragen till uttryck. Myndighetsledningarna översatte miljö-
ledningsuppdragen som ett uppdrag bland andra, där mål för verksamheten för-
väntades sättas upp på den politiska nivån. Ledningsgrupperna menade att miljö-
ledningsuppdragen var otydliga och vagt kommunicerade liksom att ingen efter-
frågan på resultat fanns. Utan tydligare och mer specifika miljömål för den egna 
verksamheten menade ledningsgrupperna att de i sin roll som utförare av politiska 
uppdrag hade svårt att prioritera miljöarbetet högre. I ledningsgruppernas 
översättningar utgjorde därmed den uteblivna dialogen med departementen kring 
vad som förväntades i miljöledningsarbetet ett upplevt hinder, med målstyrnings-
rationaliteten som referens. I studien framkom att de upplevda otydliga målen ledde 
till låg prioritering av miljöledningsarbetet i verksamheten, särskilt när målkonflikter 
uppstod mellan miljöfrågor i relation till kärnverksamheten. Ingen omfattande 
integrering av miljöfrågor i kärnverksamheten hade därför uppstått i flera av 
myndigheterna. Även i Vägverket framkom att målstyrningen från departementet 
uteblivit i miljöledningsarbetet och att inget intresse visats för uppnådda resultat.  
I översättningarna av miljöledningsuppdragen, såsom de kommit till uttryck i 

mina studier i nätverket, i dokumentstudien och ledningsgruppsstudien fick över-
sättningen av miljöledningsmodellen och dess rationalitet konsekvenser som 
påverkat utformningen av miljöledningsarbetet och därmed arbetet för en ekologiskt 
hållbar utveckling. I det vakuum som uppstått när miljöledningsmodellen översatts 
som styrmodell för ekologisk hållbar utveckling i statsförvaltningen har ansvaret för 
miljöledningsarbetet lagts på miljösamordnarrollen. Myndighetsledningarna har i sin 
tur uttryckt sig ha ett begränsat ansvar i sina roller som utförare av politiskt uppsatta 
mål då målen för miljöledningsuppdragen varit otydliga och resultat inte efter-
frågats.  
Översättningen av den standardiserade miljöledningsmodellen, via miljölednings-

uppdragen till myndigheterna, kan mot bakgrund av vad som framkommit i 
studierna sägas ha lett till att en omvänd styrning uppstått i miljöledningsarbetet, 
både i relation till miljösamordnarrollen och i relation till myndighetsledningens roll. 
I det vakuum som uppstått i ansvaret för miljöledningsarbetet har samtidigt den 
integrering av miljöhänsyn som avsågs i miljöledningsuppdragen begränsats.  
Den utveckling jag beskrivit ovan kan tolkas som en följd av imitationen av 

företagens miljöledningsmodell, som jag tidigare beskrivit, se kapitel 4.3, som ett 
barn av sin tid, vilket fått konsekvenser i förvaltningskontexten. Där myndig-
hetsledningen beskrivit sig som utförare har regeringen i miljöledningsuppdragen 
tillskrivit dem rollen som beslutsfattande ledning. Här kan en konsekvens av de 
NPM-idéer ses som gjort att gränsen mellan styrning av förvaltning och företag 
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kommit att ersättas av ett organisationsideal654, där myndighetsledningen ses som 
managers655 snarare än förvaltare, och där populära managementkoncept656 från 
företagsvärlden används i styrningen. Där miljöledningsbesluten speglar NPM-
influenserna i form av decentraliserad styrning baserad på miljöledningsmodellens 
PDCA-cykel har myndighetsledningarna hävdat sin förvaltarroll och efterfrågat 
tydligare politisk styrning i miljöarbetet på myndighetsnivån. 
 Samtidigt som ansvaret för innehållet i miljöledningsuppdragen befunnit sig i 

detta vakuum och inneburit att integreringen av miljöhänsyn i kärnverksamheten 
skett i begränsad omfattning har det miljöledningsarbete som bedrivits kommit att 
präglats av miljöledningsmodellen. I nästa avsnitt beskriver jag mot bakgrund av 
studierna hur en standardiserad miljöstyrning uppstått i myndigheterna miljö-
ledningsarbete.  
 

8.1.2 Standardiserad miljöstyrning – med system och mätbarhet i fokus  

Ett centralt inslag i översättningsprocesserna i miljöledningsprojektet har enligt vad 
som framkommit i studierna varit tolkning och tillämpning av miljölednings-
modellen i förvaltningskontexten. I Vägverket översattes miljöledningsuppdraget 
från regeringen inledningsvis till handling i form av en större kartläggning av den 
egna organisationens miljöpåverkan. Här kom miljöledningsmodellens första 
sekventiella planeringssteg, planera och göra, således att dominera den handling 
som ägde rum.  Miljöledningsuppdraget tycktes även under de första åren i Väg-
verket ha översatts som något som ett fåtal i organisationen arbetade med och som 
uppfattades som byråkratiskt och krångligt av många medarbetare. I sin tur är denna 
tolkning av miljöledningsuppdraget hos medarbetarna i Vägverket inte unik utan 
återkommer som erfarenhet från många myndigheters miljöledningsarbete (se 
kapitel sex) och enligt Naturvårdsverkets utvärderingar (presenterade i kapitel fyra).  
När miljöledningsuppdraget i Vägverket senare blev en del av det nya och 

enhetliga ledningssystemet kom tillämpningen av ISO 14001-standarden att prägla 
den handling som ägde rum i myndighetens miljöledningsarbete. Här skedde över-
sättningen av miljöledningsuppdraget parallellt med anpassningen till motsvarande 
standarder för kvalitet och arbetsmiljö. Genom revisioner och utbildning enligt de tre 
standarderna, som senare ledde till att Vägverkets miljöledningsarbete certifierades 
enligt ISO 14001, har standardens innehåll och rationalitet institutionaliserats i 
myndighetens gemensamma styrning.  
I miljöledningsnätverket utgjorde tolkning och tillämpning av miljölednings-

modellen också fokus, där kraven i ISO 14001-standarden var en gemensam referens 
i de översättningsprocesser som kom till uttryck. Betoningen av standardens krav 
förstärktes i nätverket genom utbyten av interna revisioner myndigheterna emellan. 

                                                 
654 Hood, 1991,1995,  Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000. 
655 Self, 1993. 
656 Røvik, 1996,1998. 
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Andra exempel på betydelsen av ISO 14001 i översättningarna av uppdragen på 
myndighetsnivån var utbyten av dokument såsom checklistor och revisions-
protokoll, tips på miljöledningskonsulter och revisorer liksom utbyte av erfarenheter 
från externa granskningar enligt standarden. Naturvårdsverket deltog i dessa 
tolkningar i nätverket genom att återkommande delge sina egna erfarenheter från 
interna och externa granskningar utifrån ISO 14001, som myndigheten också 
certifierat sitt ledningssystem i enlighet med. I den årliga rapport där myndig-
heternas miljöledningsarbete redovisas utgör också certifiering enligt ISO 14001 eller 
motsvarande en förutsättning för att få maximala poäng.  
Parallellt med fokusering på ISO 14001 har också mätbarhet och kontroll utgjort 

viktiga inslag i de översättningsprocesser av miljöledningsuppdragen som jag tagit 
del av, både i nätverket, i Vägverket och på den övergripande myndighetsnivån som 
kom till uttryck i dokumentstudien. Genom arbetet med att införa ISO 14001 har 
miljöfrågor översatts och blivit en del av den nya verksamhetsstyrningen i Väg-
verket, där enhetlighet, styrbarhet och mätbarhet betonats. I Vägverket har mätbar-
heten kommit till uttryck genom att ett femtiotal mått har skapats i relation till miljö-
målen för verksamheten. Miljömåtten utgjorde i sin tur en del av de totala måtten för 
styrning av verksamheten, där de mest kritiska placerats i det gemensamma 
styrkortet för uppföljning och kontroll per tertial, halvårs- och helårsintervall. Inom 
Vägverket har miljöledningsuppdraget institutionaliserats och normaliserats657 i 
styrningen i form av ett måttbaserat kontrollsystem, där ISO-standardens rationalitet 
och krav präglat översättningar till handling. 
I dokumentstudien liksom miljöledningsnätverket återkom uttryck för behov av 

konkretion i miljöledningsarbetet. Här utgjorde ledningens bristande intresse en av-
görande problembild som i relation till ISO 14001-standardens rationalitet fram-
ställdes som ett avgörande hinder, vilket översattes till handling i form av ökad mät-
barhet i miljöledningsarbetet genom indikatorer för att mäta effekter av miljö-
ledningsarbetet. Tillämpning av ISO 14001-standardens krav liksom externa 
revisioner utifrån standarden har också framställts som handlingsvägar för miljö-
samordnare att skapa större intresse för miljöledningsarbetet gentemot den egna led-
ningen. 
Idén att integrera hållbar utveckling i all verksamhet i myndigheterna har som 

framgår av mina studier i stor utsträckning kommit att översättas till att utforma 
miljöledningssystem enligt ISO 14001-standardens krav. För att möjliggöra upp-
följning av resultat enligt PDCA-cykelns rationalitet har samtidigt mätbarhet blivit 
en central aktivitet i miljöledningsarbetet. Här kan ett samband ses med vad jag i 
förra avsnittet beskrev som ett vakuum i ansvaret för styrning av miljölednings-
arbetet. Den upplevt uteblivna styrningen av innehåll och resultat som myndighets-
ledningar likväl som miljösamordnare framställt kan sägas ha översatts till handling 
på myndighetsnivån i form att tillämpning av miljöledningsstandarden. ISO 14001 
kan sägas ha erbjudit ett regelverk att följa i en annars upplevd otydlig styrsituation 

                                                 
657 Power, 1999. 
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samtidigt som externa bedömningar av resultat utifrån standardens krav har möjlig-
gjort den återkoppling på resultat som uteblivit från departementen. I nästa avsnitt 
diskuterar jag de privata aktörernas roll i översättningen av miljöledningsuppdragen 
i myndigheterna. 
 

8.2 Privata aktörers styrande funktion – omvänd regelstyrning 
Som jag beskrivit i tidigare kapitel, i nätverket och i Vägverket har externa referenser 
utgjort frekventa inslag i översättningarna av miljöledningsuppdragen i myndighe-
terna. I kapitel fyra beskrev jag hur osäkerhet och legitimitetsbehov utgör drivkrafter 
i imitationsprocesser658.  När miljöledningsprojektet initierades blev det företagens 
miljöledningsmodell som imiterades och översattes till statsförvaltningen. Studierna 
visar att denna mimetiska isomorfism659, i form av imitationen av de externa före-
bildernas handlingssätt, har fortskridit över tid i det miljöledningsarbete som 
bedrivits. När dialogen uteblivit mellan myndigheter och departement kring inne-
hållet i miljöledningsarbetet, vilket ledningsgrupperna gav uttryck för, kan en 
osäkerhet sägas ha uppstått som lett till att privata miljöledningsaktörer istället 
utgjort centrala referenser. I denna osäkerhet har kraven i ISO 14001 kommit att 
utgöra den tydliga referensen för de översättningar som skett i myndigheternas 
miljöledningsarbete. I brist på möjligheter att imitera vad som faktiskt gjorts i före-
tagens miljöledningsarbete har det istället blivit tolkningar av prat liksom det 
standardiserade pratet660 om miljöledningsarbete i ISO 14001-standarden som utgjort 
incitament i översättningar av miljöledningsuppdragen. Knutet till tillämpningen av 
standarden har också privata aktörer som miljörevisorer, miljöledningskonsulter, 
certifieringsorgan blivit centrala referenser i genomförandet av miljöledningsupp-
dragen.  
I arbetet med att införa miljöledningssystem i myndigheterna har således privata 

aktörer blivit viktiga i översättningsprocesserna. Samtidigt har utbildningskonsulter 
liksom externa revisorer upplevts ha liten erfarenhet av den verksamhet i myndig-
heter som de granskar. Här kan en annan konsekvens av översättningen av miljö-
ledningsmodellen till förvaltningskontexten ses i tillämpningen av ISO 14001, där 
standardens krav blir det som granskas. Det förstärker samtidigt fokuseringen på 
tillämpningen av miljöledningssystemet i sig snarare än den hållbara utveckling som 
verktyget skulle bidra till. En konsekvens av tillämpningen av externa granskare som 
ersättning för den uteblivna resultatdialogen från den politiska ledningen blir 
därmed att förvaltningskontexten och dess roll och förutsättningar i arbetet för en 
hållbar utveckling inte beaktas i utvärderingar av miljöledningsarbetet. Istället 
fungerar externa revisioner av miljöledningsarbetet som bedömningar av resultat. 

                                                 
658 Sevón, 1996. 
659 DiMaggio & Powell, 1991. 
660 Bearbetning efter Brunsson, 2000, s. 142. Engelskans ”talk” i original har här översatts till svenskans 

”prat”. 
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Det resultat som bedöms blir hur väl myndigheten lyckats följa kraven i ISO 14001. I 
sin tur kan de externa revisionerna upphandlas och granskare väljas på marknaden, 
där omfattning och nivå på revisionerna kan påverkas av myndigheterna själva, 
enligt vad som framkommit i miljöledningsnätverket. Här framträder bilden av en 
politisk målstyrning ur funktion, där externa granskare blivit centrala aktörer i att 
kontrollera och bedöma myndigheternas arbete för en hållbar utveckling. Bedöm-
ningen sker därmed utifrån kraven i den internationella miljöledningsstandarden, 
där nivån på granskningen bestäms av kunden.  
Tidigare beskrev jag en omvänd målstyrning i miljöledningsarbetet i myndig-

heterna, till följd av miljöledningsmodellens översättning till förvaltningskontexten. 
Till den bilden kan nu läggas en bild av en omvänd miljöstyrning i samhället, där 
myndigheterna gått från kontrollerande och regelstyrande till att bli kontrollerade 
och regelstyrda av privata företag. Därmed har en omvänd situation uppstått jämfört 
med den decentralisering av miljöstyrningen i samhället som jag beskrivit som eko-
logisk modernisering661 tidigare. Standardisering som modernt styrfenomen har 
beskrivits som ”ett attraktivt sätt att skapa nödvändig reglering utan marknadslös-
ningar och statlig styrning”662. I miljöledningsprojektet i statsförvaltningen har den 
situationen uppstått att den interna (statliga) styrningen övergetts till förmån för 
marknadslösningen ISO 14001-standarden och tillhörande privata och regelstyrda 
granskningar. Den dominans som ISO 14001-standarden fått i myndigheternas över-
sättningar av miljöledningsuppdragen beskriver jag i nästa avsnitt i termer av ideo-
logisk kontroll, som även lett till ett begränsat lärande i miljöledningsarbetet.  
 

8.3 Ideologisk kontroll och begränsat lärande 
Ovan har jag beskrivit hur ISO 14001-standarden kommit att fungera som regelverk 
för miljöledningsarbetet i statsförvaltningen, under påverkan av externa aktörer.  
Tidigare beskrev jag hur miljöledningsmodellens resa in i statsförvaltningen skedde 
under inflytande från dominerande idéer i styrningen av förvaltningen, inte minst 
den etablerade målstyrningsidén för decentraliserad styrning. Ett sätt att beskriva 
miljöledningsprojektet och de översättningar av miljöledningsuppdragen och 
konstruktioner av miljöfrågor som jag beskrivit i kapitel fyra till sju är i termer av 
”ideologisk kontroll”663. Aktörer utövar ideologisk kontroll genom att utifrån sina 
idéer om hur verkligheten ser ut och vilken utveckling och handling som är lämplig 
påverka organisationsideologin664. Jag vill nu diskutera vilken roll som kan 
tillskrivas miljöledningsmodellen i den ideologiska kontroll som skett i 
myndigheternas översättning av miljöledningsuppdragen, och som därmed skapat 
förutsättningar för olika tolkningar av miljöfrågor.  

                                                 
661 Se exempelvis Hajer, 1995, Anshelm, 2002a, Linderström, 2002. 
662 Brunsson och Jacobsson, 2000b, s. 171. 
663 Czarniawska-Joerges, 1988, Czarniawska och Joerges, 1996. 
664 Czarniawska och Joerges, 1996. 
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Den ideologiska kontrollen kommer till uttryck i exempelvis utbildning, påbjudna 
arbetssätt, och ritualer av olika slag665. I avhandlingen har jag studerat dessa typer av 
aktiviteter i myndigheterna. När ISO 14001-standarden fått en viktig roll i miljöled-
ningsprojektet har den samtidigt utgjort en del av den ideologiska kontrollen i miljö-
ledningsarbetet och de översättningar av miljöledningsuppdragen i myndigheternas 
miljöarbete som ägt rum. Det har hävdats att tänkandet måste kontrolleras för att 
kontrollera handling, liksom att inflytandet från formella organisatoriska strukturer 
och roller inte ska underskattas666. I mina studier har den ideologiska kontrollen 
illustrerats i utbytet av erfarenheter i miljöledningsarbetet, som utgått från PDCA-
rationaliteten. Ett uttryck för den ideologiska kontroll som framkommit i studierna är 
de slutsatser som Naturvårdsverket667 dragit utifrån de utvärderingar av miljöled-
ningsarbetet som genomförts. De integreringsproblem som identifierats liksom att 
indirekta miljöaspekter, dvs. miljöfrågor i relation till kärnverksamheten, varit svåra 
att hantera i myndigheterna har tolkats som implementeringsproblem, utan att 
PDCA-rationaliteten i miljöledningsmodellen har ifrågasatts. När miljölednings-
modellen institutionaliserats som idé för miljöstyrning i statsförvaltningen har sam-
tidigt ett begränsat lärande skett utifrån de resultat som uppnåtts. Det organisa-
toriska lärandet har varit av den karaktär som beskrivits som ”single-loop-
learning”668, dvs. handling och resultat har fokuserats men miljöledningsmodellen 
har inte ifrågasatts trots att resultat uteblivit. Därmed har idén om integrering av 
miljöhänsyn enligt miljöledningsmodellens systematik istället reproducerats över tid.  
Motsvarande tolkningsmönster har setts i tidigare studier av målstyrningspraktik 

i statsförvaltningen, som när idén visat sig inte fungera lett till förslag om mer ut-
bildning och utveckling av praktiken669. Tilltron till målstyrning som idé har tidigare 
beskrivits som både stark och tilltalande trots att det visat sig vara svårt att uppnå de 
förtjänster som tillskrivs den, i form av ökad effektivitet och integrering av mål i 
verksamheten670. Tilltron till miljöledningsmodellen målstyrningsrationalitet över tid 
tycks därmed inte vara unik. Ett slags ”låtsasstyrning”671 har i tidigare forskning om 
statsförvaltningens styrning beskrivits i form av att det administrativa styrsystemet 
fokuserats på bekostnad av långsiktiga och strategiska diskussioner om mål. Miljö-
ledningsmodellen som sådan har också kritiserats för den kunskapssyn den bygger 
på, vilken befarats leda till ett begränsat organisatoriskt lärande och dialog kring 
miljöfrågor672. Det begränsade lärandet i miljöledningsprojektet har kommit till 
uttryck i mina studier. I miljöledningspraktiken har de utbyten av erfarenheter som 

                                                 
665 Czarniawska och Joerges, 1996. 
666 Czarniawska-Joerges, 1988. 
667 Naturvårdsverket, 2004, 2006b. 
668 Argyris, 1992, s. 8. 
669 Jacobsson & Sundström, 2001, Sundström, 2003. 
670 Rombach, 1991. 
671 Jacobsson, 2001. 
672 Moxen och Strachan, 2000. 
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skett utöver årliga redovisningar utgjorts av möten i miljöledningsnätverket och det 
ovan beskrivna inflytandet från ISO 14001. Incitament liksom lärande utanför PDCA-
cykeln har som en följd varit begränsade.  
Sammantaget tycks få eller inga kritiska röster mot miljöledningsidén som sådan 

vunnit gehör och påverkat de dominerande översättningarna över tid. Istället har 
miljöledningsidén blivit en institutionaliserad styridé i förvaltningens miljöarbete 
över tid.  Det kan också ses som ett exempel på att de metoder som ska leda till mål 
ofta blir viktigare än själva målet vilket gör att en metod fortsätter användas även om 
effekterna inte uppnås673.  
Frågan kan ställas vilken aktör som haft incitament att ifrågasätta miljölednings-

praktiken. Från den politiska nivån hade man före initierandet av miljölednings-
projektet svårigheter att uppnå legitimitet för det egna miljöarbetet i förvaltningen. 
Ledningsgrupperna i myndigheterna har å sin sida uttryckt att de inte upplever 
någon efterfrågan på resultat i miljöarbetet. Naturvårdsverket i sin tur utför de miljö-
ledningsuppdrag de fått av regeringen, vilket innebär att främja miljölednings-
arbetet. Naturvårdsverket är dessutom certifierade enligt ISO 14001 och har därmed 
institutionaliserat PDCA-cykelns rationalitet i den egna styrningen. Miljösam-
ordnarna slutligen har till uppgift att arbeta med utveckling av miljölednings-
systemet i den egna myndigheten. Få incitament tycks därför finnas för att föra kri-
tiska diskussioner om lämpligheten i metoden hos de aktörer som är närmast be-
rörda i miljöledningsarbetet. Tecken framkom dock i miljöledningsnätverket på att 
vissa miljösamordnare försöker gå bortom de dominerande direkta miljöaspekterna, 
som avfallshantering, för att istället verka för miljöanpassning av kärnverksamheten 
i myndigheten, om än inom ramen för miljöledningsmodellens rationalitet. I en av 
myndigheterna i ledningsgruppsstudien framgick också att miljöarbetet koncentre-
rades på kärnverksamheten. 
Ett annat uttryck för ideologisk kontroll i form av ett påbjudet arbetssätt framkom 

i Vägverket i form av det nya ledningssystemet där den omfattande Styrhandboken 
beskrev hur effektivitet skulle uppnås i verksamheten genom målstyrning med 
kunden i centrum. Till ledningssystemet i Vägverket knöts också styrkort och omfatt-
ande mål och mått, där miljöfrågor utgjorde ett av flera områden som gjordes styr-
bart genom PDCA-rationaliteten. Mer specifikt inriktat på ISO 14001-standarden har 
ideologisk kontroll skett i miljöledningsprojektet genom utbildning av interna revi-
sorer, externa och interna revisioner, och uttolkningar av standardens krav. I Väg-
verket har det som framgick i kapitel fem varit ”systemmänniskorna” som skapat 
ledningssystemet utifrån ISO 14001 och andra standarder, vilket illustrerar hur den 
ideologiska kontrollen kom till uttryck i en särskild profession som skapar och upp-
rätthåller ledningssystem. En sådan professionalisering har i tidigare forskning setts 
som en förstärkande kraft i kritiskt ifrågasättande av dominerande styrpraktik, vilket 
beskrivits som en ”kompetensfälla”, där en kompetens får ett dominerande 
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inflytande över utvecklingsprocessen och samtidigt allt färre incitament till 
förändring över tid674.  
Genom det gemensamma ledningssystemet i Vägverket kan en normalisering675 

av miljöfrågor sägas ha ägt rum i styrningen av verksamheten, där ISO 14001 utgjort 
en av tre ledningsstandarder. I ledningsgrupper liksom i miljöledningsnätverket 
framkom en liknande tendens att integrera miljöledningsuppdraget i övrigt arbete 
med standardiserade ledningssystem. I Vägverket kom det gemensamma lednings-
systemet även till uttryck i gemensamma mått för alla mål i verksamheten för att 
möjliggöra enhetlig styrning i verksamheten genom uppföljning och kontroll. 
Miljöfrågor blev därmed styrbara, likt andra frågor i verksamheten. Samtidigt för-
stärks bilden av den standardiserade styrningens betydelse för uppfattningen av 
miljöfrågor, under inflytande av den ideologiska kontroll som tillämpningen av stan-
darder innebär. Den ideologiska kontroll som utövats i miljöledningsarbetet kan 
även beskrivas som en kolonisering676 där PDCA-cykelns rationalitet har stått 
ohotad. Utifrån studierna finns anledning att uppmärksamma hur den ideologiska 
kontrollen utifrån målstyrningsidén och ISO-14001 kommit att påverka vad som 
blivit miljöfrågor liksom hur de kommit att konstrueras under inflytande av de 
verktyg som tillämpats, vilket jag för en fördjupad diskussion om i nästa kapitel. 
I spåren av den ideologiska kontroll som jag beskrivit i miljöledningsprojektet kan 

ett begränsat lärande sägas ha skett. När miljöledningsmodellen institutionaliserats 
som idé för miljöstyrning i statsförvaltningen kan denna institutionalisering också 
sägas ha bidragit till att den problembild som framträtt inte lett till att idén 
ifrågasatts. De översättningar av utvärderingar som gjorts av miljöledningsarbetet i 
myndigheterna har dominerats av att mer satsningar på införandet av miljöled-
ningsmodellen har framhållits som lösningar. Därmed har idén om integrering av 
miljöhänsyn enligt miljöledningsmodellens systematik istället reproducerats över tid. 
I nästa avsnitt diskuterar jag hur mätbarhet lett till en integreringsparadox i miljöled-
ningsarbetet. 
 

8.4 Mätbarhet och integreringsparadox – miljöledning och kärnverk-
samhet 
Genom att följa miljöledningsmodellens sekventiella steg skulle myndigheterna 
integrera miljöhänsyn i sin verksamhet och arbeta med både s.k. direkt och indirekt 
miljöpåverkan677. Jag beskrev i kapitel fyra hur miljöledningsprojektet kunde ses som 
ett barn av sin tid, där miljöledningsmodellen passade väl in i den etablerade mål-
styrningsstyrkontexten i statsförvaltningen. Utvärderingar av miljöledningsupp-

                                                 
674 Sundström, 2003. 
675 Power, 1999. 
676 Ibid. 
677 Se exempelvis SOU 1996:112, Regeringsbeslut 1996-12-19, Regeringsbeslut 2001-07-12, Regeringens 

proposition 2000/01:130. 
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dragen liksom utsagor i miljöledningsnätverket har däremot visat att miljölednings-
system varit svårt att integrera i myndigheterna och inte minst i relation till kärn-
verksamheten. För att hantera problemet framkom förslag på att öka mätbarheten 
och synligheten. Ett förslag har, som jag beskrev i kapitel sex och ovan, varit att 
tillämpa standardens krav internt liksom att använda resultatet av externa revisioner 
utifrån standarden för att utöva påtryckning gentemot myndighetsledningarna. Ett 
annat förslag som framkommit i miljöledningsnätverket liksom i Naturvårdsverkets 
utvärdering av effekter i miljöledningsarbetet678 har varit att öka mätbarheten och 
därmed synligheten och jämförbarheten i miljöledningsarbetet i och mellan myndig-
heterna. Som ett resultat har Naturvårdsverket på regeringens uppdrag utvecklat de 
indikatorer för mätning och uppföljning av miljöeffekter som jag beskrev i kapitel 
fyra.  
Som jag beskrev i kapitel fem har även Vägverket arbetat med mått för att möjlig-

göra uppföljning och kontroll av de mål som det gemensamma ledningssystemet ska 
styra mot, och där miljömått utgjort en del. I Vägverket har också det gemensamma 
styrkortet utgjort ett samlat styrdokument där de mest kritiska måtten följs upp för 
verksamheten. Jag beskrev hur Vägverket översatte miljömål likt övriga politiska mål 
till styrbarheter i det nya enhetliga ledningssystemet.  
Mätbarheten i miljöledningsarbetet kan ses som en konsekvens av miljö-

ledningsmodellens rationalitet, där de två sista stegen kontrollera och agera förut-
sätter redovisning av resultat av något slag. För att öka integreringen av miljö-
ledningssystem i myndigheterna och öka intresset för miljöledningsarbetet hos 
myndighetsledningar har Naturvårdsverket således tagit fram gemensamma indika-
torer och Vägverket har arbetat med mått för att hantera miljöfrågor i styrningen. 
Samtidigt har indirekta miljöaspekter visat sig svåra att hantera inom kärn-
verksamheten i myndigheterna, eftersom de är svåra att avgränsa och kräver priori-
teringar från ledningshåll. De gemensamma indikatorer som tagits fram har därför 
avsett direkta och mätbara miljöeffekter679. I tidigare forskning har en farhåga 
uttryckts i att synen på miljöfrågor riskerar att avgränsas till ett fåtal öronmärkta 
aspekter i miljöledningssammanhang680. Denna utveckling kan ses i mina studier av 
miljöledningsarbetet i myndigheterna, där miljöledningsmodellen kommit att 
påverka vad som blivit möjligt att styra. En paradox kan ses i att en ökad fokusering 
av integrering av miljöledningssystem lett till en ökad fokusering på direkta aspekter 
som inte avser kärnverksamheten.  
Den fokusering på direkta miljöaspekter som skett i miljöledningsarbetet har sam-

tidigt aktualiserat problem i att mäta indirekta miljöaspekter. I myndigheternas 
miljöledningsarbete har de tolkningar av miljöfrågor som matchar PDCA-cykelns 
rationalitet kommit att dominera myndigheternas miljöledningsarbete under de nu 
dryga tio års tid som gått. I studien från miljöledningsnätverket uttryckte Natur-
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vårdsverket problem i att skapa gemensamma nyckeltal för s.k. indirekta miljö-
aspekter för uppföljning av miljöeffekter i myndigheterna, vilket resulterade i att 
nyckeltal för s.k. direkta miljöaspekter togs fram. Dessa nyckeltal avsåg mätbara 
effekter såsom uppkomsten av avfall, resor och pappersanvändning i den egna verk-
samheten.  En fokusering på mätbarhet i styrningen av organisationer har förklarats 
med att siffror utgör konkreta värden, som dessutom passar in i den befintliga 
ekonomistyrningstraditionen681. Konstruktionen av mätbara miljöfrågor kan sägas 
utgöra en normalisering av miljöfrågor i myndigheterna genom att använda redan 
etablerade kvantitativa redovisningsmetoder682. I Vägverket kom ett etablerat redo-
visningsspråk även till uttryck i utsagor om att miljödirektören utgjorde en 
”controller” i miljöarbetet liksom i professionaliseringen av rollen som ”system-
människa”, som benämning på de funktioner i organisationen som utvecklade 
ledningssystem för styrning och uppföljning. I sin tur fungerade verksamhetsmål 
kvantifierade i mått som variabler i det övergripande styrkortet för uppföljning av 
resultat varje tertial, halvår och helår på samma sätt som redan etablerad ekonomi-
styrning.  
I nästa avsnitt avslutar jag kapitlet genom att diskutera hur miljöfrågor kommit att 

konstrueras som en följd av den normalisering och kolonisering av miljölednings-
modellen som jag hittills beskrivit.  
 

8.5 Institutionalisering av miljöfrågor som miljöledningsfrågor  
Hittills har jag beskrivit hur miljöledningsuppdragen kommit att översättas till 
myndigheterna, där ISO 14001 och mätbarhet blivit centrala aktiviteter i miljö-
ledningsarbetet. I sin tur kan dessa inslag förklaras utifrån det vakuum i styrning och 
uppföljning av miljöledningsarbetet inom statsförvaltningen som ägt rum.  Här har 
istället ISO 14001-standardens krav och tillhörande revisioner blivit centrala 
referenser i översättningarna. Samtidigt har miljöledningsarbetet kommit att foku-
seras på aktiviteter utanför kärnverksamheten enligt vad som framkom i dokument-
studien och i ledningsgrupperna, till följd av utebliven målstyrning. Hur har det 
påverkat hur miljöfrågor konstruerats i miljöledningsarbetet? Den idé som uttrycktes 
av regeringen i att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling genom att integrera 
miljöhänsyn i all verksamhet i myndigheterna har genom miljöledningsmodellen 
kommit att översättas till att fokusera miljöfrågor som matchar modellen, dvs. 
avgränsade miljöfrågor av kontrollkaraktär. Resultatet av de översättningsprocesser 
som skett liknar därmed vad som framkommit i tidigare forskning om effekter av 
miljöredovisningspraktiker. Där har redovisningssystemet kommit att påverka vad 
som mätts och därmed definierats som indikatorer på hållbar utveckling.683 Att de 
miljöfrågor som matchat miljöledningsmodellens rationalitet fått företräde i 
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översättningarna i myndigheternas miljöledningsarbete liknar därmed det fenomen 
som beskrivits som kolonisering684, dvs. att miljöledningsmodellen kommit att 
dominera den verksamhet den skulle styra.  Miljöfrågor kan som en följd av över-
sättningarna i förvaltningskontexten därmed sägas ha kommit att konstrueras som 
miljöledningsfrågor. De miljöfrågor som blivit miljöledningsfrågor har begränsats till 
de som matchat modellens rationalitet i form av mätbara effekter möjliga att följa 
upp och kontrollera. Annorlunda uttryckt kan en tendens ses i att det är miljö-
ledningsrationaliteten och de konstruktioner av miljöfrågor som matchat den som 
integrerats i förvaltningen, snarare än miljöfrågor i relation till kärnverksamheten 
och som utgör den största miljöbelastningen. Denna översättningsprocess samman-
fattas i figur 8.1 nedan. 
 
 
idé ����     objekt ����   handling ����   institution ���� idé ����  

 
Styrning av    MLS     Regeringsbeslut Miljöfrågor  Hållbar 
hållbar    (PDCA)    om införande  som miljö-   utveckling 
utveckling gm.        av MLS     ledningsfrågor  i stats- 
integrering    ISO 14001                 förvaltningen? 
av miljöhänsyn    Anpassning till   
i all verksamhet        ISO 14001 
 

Externa influenser 
och granskningar 

    
Mätbarhet 
 
Direkta miljöaspekter 

 

Figur 8.1 Institutionalisering av miljöfrågor som miljöledningsfrågor i myndigheterna 
Källa: Bearbetning efter Czarniawska och Joerges, 1996, s. 46. 
 
Här är det värt att notera att den kolonisering som jag beskrivit, där miljöfrågor blivit 
miljöledningsfrågor, inte nödvändigtvis dominerar all verksamhet eller ens allt miljö-
arbete i myndigheterna. I utvärderingar som gjorts av Naturvårdsverket har som 
tidigare framkommit visats att flera myndigheter inte arbetat enligt miljölednings-
modellens steg i den omfattning som uppdragen föreskriver. I dessa myndigheter 
kan översättningsprocesserna av miljöledningsmodellen sägas ha stannat upp i brist 
på energi i kedjan av översättare och därmed inte översatts till handling685. Den 
kolonisering av miljöfrågor som skett utifrån miljöledningsmodellens rationalitet kan 
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därför förväntas vara starkare i de myndigheter som likt Vägverket genomfört 
miljöledningsmodellens samtliga steg.  Kan då en kolonisering av miljöfrågor sägas 
ha skett om inte alla myndigheter infört miljöledningssystem? Jag ser att 
institutionaliseringen av miljöledningsmodellen som styrmodell för hållbar 
utveckling lett till att den miljöstyrning som bedrivits inom ramen för miljölednings-
projektet dominerats av miljöledningsmodellen, liksom att miljöledningsmodellen 
inte mött konkurrens från andra styridéer på den övergripande myndighetsnivån, 
tvärtom. Det har varit miljöledningsmodellen som utgjort rationalitet för tolkningar 
av erfarenheter, vilket jag tidigare i kapitlet beskrev som ideologisk kontroll, vilket 
lett till ett begränsat lärande inom miljöledningsmodellens rationalitet.  
I nästa kapitel diskuterar jag de konsekvenser översättningen av miljöfrågor som 

miljöledningsfrågor i myndigheternas miljöledningsarbete kan få: vart leder 
miljöledning?  
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9. Vart leder miljöledning – avslutande diskussion 
 
Det börjar nu bli dags att avrunda avhandlingen och därmed också den 
forskningsresa som tagit mig in i myndigheternas miljöledningsarbete. Här ska den 
resa avslutas som inleddes med min undran om vad som händer med miljöfrågor i 
statsförvaltningen när de hanteras inom ramen för en förutbestämd styrmodell. Mina 
studier har utgjorts av det projekt där en standardiserad styrmodell för miljöarbete 
skulle införas i statsförvaltningens arbete för en hållbar utveckling. När de första 
miljöledningsuppdragen delades ut av regeringen konstaterade Miljövårds-
beredningen att statsförvaltningen med sin omfattning och olika roller och uppgifter 
var ”en central aktör i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle”686. Som 
beskrivits i kapitel fyra avsåg miljöledningsuppdragen från regeringen att miljö-
hänsyn skulle integreras i all verksamhet i myndigheterna. Här skulle både myndig-
heternas miljöpåverkan liksom den miljöpåverkan som uppstod i samhället till följd 
av verksamheten rymmas. På så vis skulle de svenska miljökvalitetsmålen och en 
ekologiskt hållbar utveckling uppnås genom målstyrning. 
I detta kapitel reflekterar jag utifrån de översättningsprocesser jag studerat i 

relation till mina forskningsfrågor: hur har miljöfrågor kommit att tolkas i de statliga 
myndigheterna när de hanterats inom ramen för miljöledningssystem, respektive vilka 
konsekvenser får miljöledningssystem som verktyg i arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling. Jag fokuserar hur resultaten av min analys av översättningsprocesser i 
miljöledningsprojektet kan förstås i relation till statsförvaltningens roll i arbetet för 
en ekologiskt hållbar utveckling i samhället: vart leder miljöledning? Jag avslutar 
kapitlet genom att reflektera kring avhandlingens bidrag till tidigare forskning och 
miljöstyrning i praktiken.  
Miljösamordnarrollen har i de översättningar som studerats iklätts ansvaret för 

den integrering av miljöhänsyn i all verksamhet som miljöledningsuppdragen avsåg. 
Miljöledningsarbetet har i praktiken blivit något som miljösamordnaren drivit med 
utgångspunkt i ISO 14001-standarden liksom bedömningar från externa revisorer, 
konsulter och certifieringsorgan. Från analysen utifrån de fyra studierna framgick att 
miljöledningsmodellens inneboende rationalitet påverkat hur miljöfrågor 
formulerats och hanterats i de översättningar som gjorts i myndighetskontexten. 
Miljöfrågor har i myndigheternas miljöledningsarbete tenderat att bli miljö-
ledningsfrågor, med betoning på mätbarhet, direkta miljöeffekter från den interna 
verksamheten och kontroll utifrån kraven i ISO 14001.  
Resultaten från analysen i föregående kapitel visar också hur översättningen av 

den näringslivsutvecklade miljöledningsmodellen till myndighetskontexten på-
verkades av de skilda uppgifterna i företag och förvaltning. Det interna företags-
perspektivet i miljöledningsmodellen matchade inte myndighetsrollen, som till 
skillnad från företagen huvudsakligen har att genomföra politiska mål i samhället. 
Samtidigt uppstod även problem i översättningen till handling i miljöledningsarbetet 

                                                 
686 SOU 1997:145, s. 6. 
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då den politiska regerings- och departementsnivån och inte myndighetsledningen 
utgör den egentliga ledningsnivån i förvaltningskontexten. Vilken roll kan dessa 
resultat från studierna spela för utvecklingen av arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling i statsförvaltningen? I nästa avsnitt uppehåller jag mig vid den fråge-
ställningen. 
 

9.1 När miljöfrågor blir miljöledningsfrågor i statsförvaltningen 
Följdfrågor i relation till analysresultaten blir vilka miljöfrågor i statsförvaltningen 
som matchar och inte matchar miljöledningsmodellen och därmed riskerar att hamna 
utanför miljöledningsarbetet för en ekologiskt hållbar utveckling? Jag kommer i detta 
avsnitt att diskutera konsekvenser av miljöledningsarbetet genom att kategorisera 
miljöfrågor i relation till statsförvaltningens miljöledningsarbete utifrån två olika 
dimensioner: konfliktnivå och aktörsfokus, se figur 9.1. Låt mig börja med att 
analysera vad som kännetecknade de miljöfrågor som matchade miljölednings-
modellen. Analysen visade att de s.k. direkta miljöaspekterna hade en framträdande 
roll i myndigheternas miljöledningsarbete. Ett utmärkande drag, som också uttalades 
av Naturvårdsverket i samband med presentationen av de nya gemensamma indika-
torerna för att mäta miljöeffekter i miljöledningsarbetet, var att de var lättare att 
kvantifiera och därmed enklare att mäta, följa upp och jämföra mellan 
myndgheterna. Till skillnad från de s.k. indirekta aspekterna som avser 
miljöpåverkan från kärnverksamheten matchar de direkta miljöaspekterna 
målstyrningspraktiken vilket kan ses som en anledning till att dessa betonats i de 
översättningar av miljöledningsuppdragen som skett, vilket framkommit i de olika 
studierna. Vad kännetecknar på motsvarande vis de miljöfrågor som avser 
kärnverksamheten i myndigheterna? Den första kategoriseringen av miljöfrågor 
avser låg respektive hög konfliktnivå, vilket jag i figur 9.1 kallar konfliktdimension. 
Från ett politiskt perspektiv på miljöfrågor kan olika miljöfrågor sägas vara mer 

eller mindre kontroversiella, i termer av olika nivåer av konflikt som råder kring dem 
i ett aktuellt sammanhang687. Från det ekomodernistiska perspektiv som jag beskrev i 
kapitel fyra utgjordes ett kännetecken av att konfliktperspektivet var nedtonat i 
relation till miljöproblem och lösningar till förmån för en konsensusposition, där 
integrering utgjorde ett nyckelord688. Ett exempel som kan illustrera olika nivåer av 
konflikt i relation till miljöfrågor är kärnkraftsfrågan, där motstående intressen 
ständigt är närvarande i debatten och där frågan också berör många människor i 
samhället vad gäller risker, ekonomi och energiförsörjning. Ett mer avhandlingsnära 
exempel är den ökande vägtrafiken i relation till Vägverkets kärnverksamhet, där 
den ekonomiska tillväxten gynnas av ökade godstransporter och där till och med 
reparationer till följd av vägslitage och byggandet av nya vägar ökar BNP. Ur miljö-
synpunkt ger däremot de ökande transporterna upphov till ökade utsläpp av kol-

                                                 
687Loftsson, et. al. 1993, Lundgren och Sundqvist, 2003, Emmelin och Lerman, 2004, Jagers. et. al, 2005 
688 Se exempelvis Hajer, 1994, 1995, Hagberg och Forsberg, 2003. 
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dioxid, partiklar och ökad resursförbrukning. I kontrast finns miljöfrågor som kan 
betraktas som mindre konfliktfyllda, såsom exempelvis pappersförbrukning och 
energiförbrukning, där en lägre förbrukning kan förmodas stödjas av de flesta, sam-
tidigt som konfliktnivån kan skifta över tid i relation till övrig samhällsutveckling. 
Klimatfrågor är ett exempel på ett område som kommit att uppmärksammas under 
senare år, vilket också framkom i ledningsgrupperna, och som därmed kan förmodas 
ha lett till att konfliktnivån förändrats för frågor som kan knytas till klimatpåverkan, 
såsom, upphandling av fordon i myndigheterna.  
Den andra kategoriseringen av miljöfrågor som kan göras utifrån de erfarenheter 

som framkommit i studierna är den mellan de miljöfrågor som kan knytas till kärn-
verksamheten i myndigheterna respektive de miljöfrågor som avser den interna 
driften, vad jag i figur 9.1 illustrerar i form av en aktörsdimension. I miljö-
ledningstermer betecknas detta som direkta och indirekta miljöaspekter, medan jag 
valt att diskutera detta i termer av organisations- respektive samhällsperspektiv i 
relation till myndighetskontexten. Jag vill därmed gå bortom miljöledningstermerna 
och istället använda kategoriseringen för att diskutera miljöfrågor i termer av olika 
nivåer av intern rådighet att agera för att påverka miljöutvecklingen i samhället. Här 
vill jag göra en koppling till den specifika myndighetskontexten som till skillnad från 
företagskontexten har som kärnverksamhet att utföra politiska uppdrag i sam-
hället689.  Uppdelningen mellan direkta och indirekta miljöaspekter kan däremot 
sägas härröra från företagskontexten och ett produktionsperspektiv som genom 
miljöledningsmodellen rest in i förvaltningen. Exempel på frågor där myndigheten 
har intern rådighet och som därför kan ses som organisatoriska är de avvägningar 
mellan olika miljöfrågor som myndigheten själv kan styra utgången av inom de 
befogenheter och de mål som kommunicerats från den politiska nivån. I kontrast till 
de organisatoriska miljöfrågorna kan de frågor som myndigheten arbetar med för att 
uppnå politiska mål i samhället, och som därmed särskilt skiljer sig från företags-
kontexten, är de frågor som jag betecknar samhällsperspektiv. Exempel på frågor som 
är organisatoriska och där myndigheten har egen kontroll är den tidigare nämnda 
pappersförbrukningen och andra typer av resursförbrukning där utfallet kan styras 
internt såsom vilka miljöaspekter som ska prioriteras i verksamheten. Exempel på 
frågor från vad jag betecknat som samhällsperspektiv är informationsinsatser och 
utformning av skatteregler, som också kom upp i ledningsgruppstudien.  
Utifrån den kategorisering av miljöfrågor i relation till myndighetskontexten som 

jag beskrivit kan en figur ritas upp där de beskrivna kategorierna av miljöfrågor 
placeras längs två axlar, motsvarande konflikt- och aktörsdimensioner. I figur 9.1 
nedan illustrerar jag mitt resonemang ovan genom att placera in miljöfrågor i fyra 
kategorier: Kontrollfrågor, Interna överläggningsfrågor, Externa genomförandefrågor och 
Miljödebattfrågor. 

                                                 
689 Loftsson, et. al. 1993, Forsell och Jansson, 2000.  
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Figur 9.1 Kategorisering av miljöfrågor utifrån konflikt- respektive aktörsdimension. 
 

Jag vill först påpeka att det analogt med ett politiskt och konstruktionistiskt 
perspektiv på miljöfrågor inte finns olika typer av miljöfrågor i någon egentlig 
mening, istället konstruerar vi miljöfrågor i olika sammanhang. Givet dessa förutsätt-
ningar ser jag det som meningsfullt att artikulera olika kategorier av miljöfrågor i 
relation till myndighetens miljöarbete för att diskutera avhandlingens resultat. På så 
vis kan problematiken i översättningarna av miljöledningsuppdragen i myndighets-
kontexten uppmärksammas och analyseras.  
De kontrollfrågor som återfinns i figurens vänstra hörn utgörs av frågor som 

myndigheten har intern rådighet över genomförandet och där konfliktnivån är låg. 
Här kan de frågor som matchat miljöledningsmodellen i det miljöledningsarbete som 
bedrivits i myndigheterna placeras och som kan mätas, följas upp och revideras, 
enligt stegen i PDCA-cykeln. Exempel utgörs av frågor som handlar om miljö-
anpassning av kontorsverksamheten: energiförbrukning från kontorsmaskiner, käll-
sortering och materialval vid inköp av produkter.  
I den nedre vänstra hörnan i figuren har jag placerat de interna överläggnings-

frågorna som kan beskrivas som frågor som kräver interna avvägningar mellan olika 
målområden i myndighetens verksamhet. I Vägverksstudien liksom i 
ledningsgruppstudien framkom att dessa miljöfrågor ofta står mer eller mindre i 
konflikt med olika politiska mål som myndigheten ska genomföra samtidigt. I Väg-
verket skulle exempelvis en god miljö uppnås samtidigt som en hög tillgänglighet i 
vägtrafiken. I ledningsgrupperna framkom att miljöfrågor konkurrerade med bl. a. 
tillväxtinriktade politiska mål i kärnverksamheten, där en stark efterfrågan på 
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resultat från departementen upplevdes. Interna överläggningsfrågor kräver således 
intern förhandling med andra frågor, där myndighetsledningen utgör en central 
aktör i lösningen av målkonflikter i styrningen.  Jämfört med kontrollfrågorna är de 
interna överläggningsfrågorna präglade av intern konflikt, vilket samtidigt gör dem 
svårare att hantera inom ramen för målstyrningsrationaliteten, då de kräver förhand-
ling snarare än kontroll.  

Externa genomförandefrågor benämner jag här de miljöfrågor där genomförandet 
ligger utanför myndighetens egen organisation, hos andra aktörer i samhället. I 
miljöledningstermer motsvarar de vad som benämnts som indirekta miljöaspekter, 
dvs. de miljöfrågor där exempelvis en myndighets beslut påverkar medborgare eller 
företags handling ur miljösynpunkt. Exempelvis kan Skatteverket på regeringsupp-
drag praktiskt utforma nya miljöskatteregler i sin verksamhet, men resultatet av 
skatten avser medborgare eller företag. Till skillnad från kontrollfrågorna är resul-
tatet här således avhängigt genomförandet hos aktörer utanför den egna organisa-
tionen. I myndighetskontexten har dessa externa genomförandefrågor visat sig svåra 
att hantera inom miljöledningsmodellen vilket också återkommande har definierats 
som ett problem i de utvärderingar av miljöledningsarbetet som refererades i kapitel 
fyra. Denna typ av frågor, som ligger utanför miljöledningsrationalitetens organi-
sationsfokus, tenderar således att vara svåra att hantera. Samtidigt utgör dessa 
samhällsfrågor de primära miljöfrågorna i myndighetskontexten där verksamheten 
syftar till att genomföra politiska mål i samhället.  
Slutligen illustreras i figurens nedre högra hörn miljöfrågor som jag kallat 

miljödebattfrågor och som kännetecknas av att de är konfliktfyllda samhällsfrågor, där 
både osäkerhet och/eller vitt skilda meningar finns i samhället vad gäller både 
problemformuleringar och lösningar. Rådigheten att handla självständigt ligger här 
utanför myndigheten och frågorna som sådana är konfliktfyllda i samhället. Exempel 
på miljöfrågor kan ses i de sektorsansvariga myndigheternas uppdrag där de ska 
initiera och driva miljöarbetet i sin samhällssektor. Ett uttryck för att dessa frågor är 
svåra att styra inom PDCA-cykeln framkom också i ledningsgrupper i sektors-
ansvariga myndigheter. Svårigheter kan ses i relation till PDCA-cykelns rationalitet, 
då effekter och mål är svåra att avgränsa, mäta och följa upp till följd av att frågorna 
är av utpräglad politisk karaktär. Ett exempel kan ses i Livsmedelsverkets kostråd till 
allmänheten där osäkerhet om exempelvis kemikalienivåer i livsmedel eller miljö-
påverkan från olika livsmedel är omtvistade frågor och där osäkerhet råder om 
effekter.  
I miljöledningsarbetet har samtidigt de frågor jag beskrivit som präglade av hög 

konfliktnivå och ett samhällsperspektiv kommit att översättas till kontrollfrågor, för 
att integreras i miljöledningsarbetet, vilket kan exemplifieras i Naturvårdsverkets 
försök att skapa nyckeltal för indirekta miljöaspekter liksom de gemensamma 
indikatorer för att mäta exempelvis klimatpåverkan som framkom i kapitel fyra. 
Komplexiteten i klimatfrågan översattes här till utsläpp av växthusgaser från 
tjänsteresor liksom i Vägverkets styrkort, där utsläpp till följd av myndighetens 
verksamhet kvantifierades för att möjliggöra uppföljning och kontroll i styrningen. 
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Med denna beskrivning av vad som kan sägas utgöra olika kategorier av miljöfrågor 
har jag illustrerat hur miljöledningsmodellen i myndighetskontexten kan förstås och 
problematiseras i relation till arbetet för en hållbar utveckling, som präglas av 
konflikter och samhällsperspektiv. I analysen har därmed myndigheternas särart 
fokuserats genom att gå bortom miljöledningsrationalitetens uppdelning mellan 
direkta och indirekta miljöaspekter, vilken härstammar från företagskontexten. På 
detta vis har jag illustrerat hur den dominerande översättningen i 
miljöledningsprojektet, präglad av mätbarhet och kontroll enligt PDCA-cykeln, 
konstruerar miljöfrågor i relation till myndigheten som miljöledningsfrågor. På så vis 
påverkar miljöledningsarbetet i myndigheterna konstruktionen av miljöfrågor i 
statförvaltningen och i samhället i den spiral690 av beroende som finns mellan 
problemformulering, beslutsfattande, tillhandahållande av kunskapsunderlag och 
tidigare erfarenheter och resultat.   
 En ny fråga kan samtidigt väckas: hur kan miljöstyrningen i statsförvaltningen 

utvecklas för att acceptera och hantera miljöfrågornas politiska natur och samhälls-
fokus? Den frågan återkommer jag till i avslutningen av kapitlet. Först diskuterar jag 
avhandlingens bidrag till tidigare forskning. 
 

9.2 Avhandlingens bidrag till tidigare forskning 
Innan jag avslutar avhandlingen vill jag uppehålla mig vid att beskriva vilket bidrag 
jag ser att avhandlingens resultat tillför till tidigare forskning och därefter, i nästa 
avsnitt, beskriva vilka implikationer som kan ses för praktiken utifrån resultatet. 
Avhandlingen utgör ett bidrag till den begränsade forskning som hittills bedrivits 
om tillämpning av standardiserade miljöledningssystem i offentliga organisationer i 
allmänhet och statsförvaltningen i synnerhet691. Samtidigt som forskningen om 
miljöledningssystem i offentlig sektor varit begränsad har den haft ett annat fokus än 
det jag anlagt i min avhandling. I relation till tidigare studier om hur miljöled-
ningsmodellen fungerat som verktyg för att arbeta med direkta och indirekta miljö-
effekter i offentliga organisationer692 har jag anlagt ett kritiskt och konstruktionistiskt 
organisationsteoretiskt perspektiv på vilka konsekvenser som översättningar av 
miljöledningsmodellen fått för konstruktionen av miljöfrågor. Där tidigare forskning 
om miljöledningsarbete i den svenska statsförvaltningen intresserat sig för hur miljö-
ledningsmodellen kan tillämpas i arbetet för en hållbar utveckling693 liksom hur 
miljöledningsarbetet kan effektiviseras694 har jag istället problematiserat tillämp-
ningen av miljöledningsmodellen i förvaltningskontexten. Resultatet av avhand-
lingen tillför mot bakgrund av den tidigare forskningen om miljöledningsarbete i 

                                                 
690 Loftsson, et. al. 1993. 
691 Emilsson och Hjelm, 2002a, 2002b. 
692 Emilsson, 2005, von Malmborg, 2003, Emilsson och Hjelm 2007. 
693 Lundberg, 2005, Faith-Ell, 2005, Sammalisto och Arvidsson, 2005, Sammalisto, 2007. 
694 Lundberg, 2005. 
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offentlig sektor ny kunskap om de konsekvenser som uppstått när miljölednings-
modellen översatts till statsförvaltningen. Likaså illustreras hur miljöledningsmodel-
len i sina översättningar i myndigheternas miljöledningsarbete fungerat som en 
medkonstruktör i konstruktionen av de miljöfrågor som blivit föremål för styrning mot 
en hållbar utveckling. Jag har också analyserat hur de miljöfrågor som inte matchar 
miljöledningsmodellens rationalitet i översättningen till förvaltningskontexten kan 
förstås. 
I relation till tidigare studier i företag där faktorer som påverkat att miljölednings-

system införs identifierats695 har jag beskrivit den imitationsprocess som ledde till att 
miljöledningsmodellen översattes till förvaltningskontexten och där ökad legitimitet 
kunde ses som drivkraft. Genom att jag visat vilka miljöfrågor som översättningarna 
i myndigheternas miljöledningsarbete fokuserat har jag också vidgat perspektivet på 
effekter av miljöledningsarbete, bortom tidigare forskning om hur miljöprestanda 
påverkats696. Jag ser att avhandlingen och de resultat som framkommit mot denna 
bakgrund utgör ett komplement till tidigare miljöledningsforskning, där ett 
organisationsteoretiskt översättningsperspektiv tillåtit ett sökande utanför det tek-
niska perspektiv som tidigare sagts dominera forskning om organisatoriskt miljö-
arbete697. 
Översättningsperspektivet i mina studier av myndigheters miljöledningsarbete 

utgör ett ämnesmässigt tillskott till tidigare studier om översättningsprocesser i 
offentlig sektor698, liksom till tidigare studier om miljöanpassning som fokuserat 
företags miljöarbete699. Ett bidrag till forskning om tillämpning av NPM-idéer i styr-
ningen av offentliga organisationer700 ser jag i att mitt resultat visat hur den 
standardiserade miljöledningsmodellen översatts och kommit att påverka vad som 
blivit miljöfrågor i statsförvaltningens miljöstyrning. I relation till forskning som 
identifierat en diskursiv stängning i styrningen av svensk sjukvård i spåren av 
NPM701 visar resultaten att översättningarna av miljöledningsmodellen lett till en 
institutionalisering av miljöfrågor som miljöledningsfrågor i statsförvaltningen, där 
miljöledningsmodellen inte ifrågasatts eller omprövats. Resultatet utgör därmed ett 
bidrag till förståelsen för det skeende som beskrivits som en normalisering702 av 
miljöfrågor i verksamheter.  Sammantaget relaterar avhandlingens resultat till flera 
forskningsfält, där jag genom att sammanföra dem i avhandlingen kunnat ställa 
forskningsfrågor som inte varit möjliga annars. Jag har fokuserat relationen mellan 
miljöledningsarbete och konstruktion av miljöfrågor i mina studier av översättnings-

                                                 
695 Se exempelvis Anton et. al., 2004, Curovic et. al., 2005, Darnall, 2006. 
696 Se exempelvis Procopé och Axelsson, 2003, Ammenberg, 2003, Gibson, 2005. 
697 Wolff, 1998. 
698 Se exempelvis Czarniawska och Genell, 2002. 
699 Se exempelvis Schwartz, 1997, 2006, Strannegård, 1998. 
700 Se exempelvis Røvik, 1996, 1998, Forsell och Jansson 2000, Forsell 2002, Almqvist, 2004.  
701 Hasselbladh, et. al., 2008. 
702 Power, 1999. 
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processer. En implikation för fortsatt forskning utifrån avhandlingens resultat ser jag 
i fördjupade studier av relationen mellan miljöledningsarbete och övrigt miljöarbete i 
myndigheterna. Avslutningsvis vill jag i nästa avsnitt diskutera implikationer för 
miljöstyrningspraktiken i relation till avhandlingens resultat. 
Från det perspektiv jag inledningsvis beskrev i avhandlingen utgör frågor som 

vart är vi på väg och hur skulle vi vilja ha det en legitimerande grund för all sam-
hällsvetenskaplig forskning, inklusive forskningen om organisationer703. Jag beskrev 
även att en uppgift för forskningen kan ses i att beskriva nutiden för att möjliggöra 
en kritisk reflektion i samhället704. I nästa avsnitt diskuterar jag hur resultatet av 
mina studier kan utgöra implikationer för miljöstyrningspraktiken. 
 

9.3 Avhandlingens bidrag till miljöstyrningspraktiken 
Min förhoppning är att avhandlingens resultat utgör ett bidrag till den praktik som 
studerats. I avhandlingen framkommer nya perspektiv på miljöledningsarbetet som 
kan utgöra en kunskapsbas för, i mitt tycke, nödvändiga diskussioner om hur 
myndigheterna kan och bör arbeta för en hållbar utveckling. Miljöledning har av 
regeringen beskrivits som ett verktyg för ett strukturerat och systematiskt miljö-
arbete i myndigheterna. Jag ser utifrån min analys av de översättningsprocesser som 
ägt rum i miljöledningsprojektet att den beskrivningen föranleder en omprövning i 
relation till hur jag beskrivit att miljöfrågor kan förstås i förvaltningskontexten. Mot 
den bakgrunden kan lämpligheten i att målstyra miljöfrågor genom den standardi-
serade miljöledningsmodellen problematiseras.  
Avhandlingens resultat visar att miljöledningsmodellens rationalitet matchat 

konstruktioner av miljöfrågor som utgjorts av vad jag beskrivit som kontrollfrågor, 
dvs. avgränsade miljöeffekter som präglas av låg konfliktnivå och där myndigheten 
själv har rådighet över handling och utfall. Det gör samtidigt att miljöledningssystem 
som generell styrmodell för statsförvaltningens arbete med en ekologiskt hållbar ut-
veckling kan ifrågasättas. I myndighetskontexten utgör miljöfrågor i relation till 
kärnverksamheten, där genomförandet sker i samhället och där konflikter mellan 
olika intressen finns, de avgörande miljöfrågorna. I myndighetskontexten utgör 
också den politiska nivån den högsta ledningsnivån motsvarande miljölednings-
modellen, där målen för verksamheten beslutas och prioriteras. Idag har tillämp-
ningen av modellen skett i vad jag beskrivit som ett upplevt vakuum mellan myndig-
hetsledningens och den politiska nivåns ansvar för sakinnehåll och uppföljning i 
miljöledningsarbetet och därmed har miljösamordnarrollen iklätts ansvar för miljö-
ledningsarbetets utformning. Här har kraven i ISO 14001 och externa aktörers 
bedömningar av myndigheternas miljöledningsarbete kommit att få ett stort in-
flytande vilket i praktiken lett till att miljöledningsarbetet styrts av externa aktörer.  

                                                 
703 Flyvbjerg, 2001, 2003.  
704 Czarniawska, 1999. 
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För att hantera situationen och upprätta en styrning av miljöarbetet torde det vara 
nödvändigt med en regelbunden dialog kring mål och innehåll mellan den politiska 
nivån och myndigheterna. Utbyte av miljöledningserfarenheter har hittills främst 
skett mellan myndigheternas miljösamordnare och Naturvårdsverket. Ett särskilt 
behov kan ses i att diskutera myndigheternas roll i miljöarbetet från ett samhälls-
perspektiv i relation till varje myndighets verksamhetsområde. Utifrån 
avhandlingens resultat är en implikation att den miljöledningsmodell som rest in i 
statsförvaltningen som modell för styrning för en ekologiskt hållbar utveckling 
behöver sällskap av andra styrformer, som tar fasta på förvaltningens specifika förut-
sättningar.  
Styrformer där reflektion, dialog och långsiktighet blir föremål för diskussion 

torde vara av särskilt intresse att omsätta i nya översättningsprocesser.  På så vis kan 
miljöfrågornas politiska natur accepteras som en förutsättning för styrningen istället 
för att utgöra ett hinder, där styrmodellen idag påverkat vad som blivit miljöfrågor 
och hur de ramats in. För att parafrasera ett gammalt talesätt indikerar 
avhandlingens resultat att terrängen behöver ges företräde framför kartan när de inte 
matchar varandra. Olika kartor behöver också skissas upp för att utgöra utgångs-
punkter för dialog och förhandling kring styrning av hållbar utveckling i stats-
förvaltningen och därmed i samhället. 
Vart leder miljöledning? Utifrån de översättningsprocesser som studerats har 

miljöstyrningen i myndigheterna utvecklats till att matcha vissa konstruktioner av 
miljöfrågor bättre än andra, till följd av miljöledningsmodellens rationalitet. Genom 
tillämpningen av den standardiserade miljöledningsmodellen har statens miljöarbete 
också kommit att utlämnas till privata aktörer för granskning, bedömning och 
kontroll. Mot denna bakgrund finns starka implikationer för att revidera både idé 
och praktik i miljöstyrningen av statsförvaltningen, utifrån statsförvaltningens 
specifika roll i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling och med hänsyn tagen till 
miljöfrågornas politiska natur. En miljöstyrning bortom miljöledningsmodellens 
styrande funktion.  
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