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Sammanfattning 

Tillägget på årsredovisningslagen som tillkom 2017 kräver att stora och medelstora företag 

redovisar sitt hållbarhetsarbete. Den nya lagen innebär stora utmaningar för företag som ska 

redovisa sitt hållbarhetsarbete för första gången. Problematiken med att redovisa sin 

påverkan är osäkerheten i beräkningarna, framför allt beräkningar av koldioxidutsläpp från 

mobila förbränningsenheter. För att kunna beräkna koldioxidutsläppen krävs det att rätt data 

samlas in enhetligt i organisationen. Zengun som är en byggentreprenör och en 

decentraliserad organisation står inför sin första hållbarhetsredovisning. Det innebär att 

Zengun måste samla in enhetlig information i hela organisationen, där även Zenguns 

underentreprenörer inkluderas. 

Syftet med studien är ta fram en rutin för insamling av koldioxiddata och undersöka i vilken 

utsträckning rutinen kan bidra till företagets hållbarhetsarbete. Ytterligare ett syfte är att 

kartlägga den interna kommunikationen kring hållbarhetsarbetet i en decentraliserad 

organisation och undersöka hur kommunikationen kan underlätta rutinens implementering. 

Resultatet utgår från insamlat material utifrån dokumentstudier och intervjuer med 

nyckelpersoner hos Zengun och Zenguns underentreprenörer. Resultatet visar på att Zenguns 

komplexa organisationsstruktur är en utmaning vid implementering av en rutin. Detta 

eftersom synen på en rutin och hållbarhetsarbetet ser olika ut i företaget. Subjektivitet och 

extra arbete är några av aspekterna som nämndes som problematiska.  

Med stöd från teorier och tidigare forskning har en rutin utvecklats och studien visar på att 

rutinen inte i sig kommer att bidra till företagets hållbarhetsarbete, men att den är början på 

en långvarig process som kan ses som en lärande loop. Implementeringen av rutinen kan ge 

uppkomst till motsättningar inom systemet. Genom kommunikation via företagets interna 

kommunikationskanaler och avtal kan motsättningarna hanteras.  

 

Nyckelord: Decentraliserad organisation, kommunikation, hållbarhetsarbete, rutin  

  



V 
 

Abstract 

The addition of the Annual Reports Act which was introduced in 2017, require large and 

medium-sized companies to report on their sustainability work. The new law creates great 

challenges for companies who will now report their sustainability work for the first time. 

The problem with reporting their environmental impact is the uncertainty with the 

calculations, especially with calculations from carbon dioxide emission from mobile sources. 

To calculate the carbon dioxide emission correct data must be collected uniformly in the 

organization. Zengun, which is a building entrepreneur and a decentralized organization will 

be doing their first sustainability reporting for 2017. It means that Zengun must collect data 

uniformly in the organization, where subcontractor is included.  

The aim of this study is to configure a routine to collect carbon dioxide data and investigate 

how the routine can contribute to the company’s sustainability work. Another aim is to map 

the internal communication regarding sustainability work in a decentralized organization. 

This result is based on material collected from a document study and interviews with key 

people within Zengun and Zengun’s subcontractors. The result shows that Zengun’s complex 

organization structure is a challenge when a routine will be implemented. The reason is that 

the view of a routine and sustainability work is different within the company. Subjectivity 

and extra work is some of the aspects which is mentioned as problematic.  

With support from the theories and previous research a routine has been configurated and 

the study shows that a routine will not in itself contribute to the company’s sustainability 

work, but it´s the start of a long progress towards a learning loop. Contradictions within the 

system can occur during the implementation of the routine. To handle the contradictions the 

communication through internal communication channels and contracts are crucial.  

Keywords: Decentralized organization, communication, sustainability work, routine 
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1 Inledning 

Klimatdiskussionen är mer aktuell idag än någonsin och koldioxidutsläpp är ett väl diskuterat 

ämne i dagens debatt. Byggsektorn är en av de branscher som har en stor påverkan på Sveriges 

totala klimatutsläpp. Idag bidrar byggsektorn till 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per 

år, vilket motsvarar lika mycket utsläpp som Sveriges alla personbilar (IVA & Sveriges 

Byggindustrier, 2014). Det är en siffra som motsvarade ungefär 18% av Sveriges inhemska 

utsläpp av växthusgaser år 2015, vilket är en marginell minskning jämfört med år 2014 

(Boverket, 2018a). Sveriges totala utsläpp under de senaste 10 åren har minskat, en stor 

anledning till det är diverse styrmedel som den svenska regeringen har infört 

(Naturvårdsverket, 2018).  Ett exempel på ett styrmedel som Sverige har infört är det nya 

tillägget på årsredovisningslagen som innebär att alla medel och stora företag måste göra en 

hållbarhetsredovisning från och med år 2017. Det innebär bland annat att företagen ska 

redovisa sina miljöindikatorer (Årsredovisningslag [ÅRL], SFS: 1995:1554). Vanliga 

miljöindikatorer inom byggbranschen är bland annat utsläpp av växthusgaser, partiklar, 

energianvändning, uppkomst av avfall och kemikalier (Boverket, 2018b). Det ställer stora 

krav på företagen, framför allt de företag som ska utföra en hållbarhetsredovisning för första 

gången. Det innebär ett ökat administrativt arbete för att få fram siffror på företagets 

hållbarhetsarbete. 

Koldioxidutsläppen inom byggsektorn existerar huvudsakligen inom fem områden, 

energiförbrukning under byggfasen, el- och värmeförbrukning under byggnadens livslängd, 

transporter, arbetsmaskiner och material (Hebert, 2014). Flera studier har genomförts för att 

undersöka och utvärdera vilka områden inom byggbranschen som har störst påverkan. I de 

flesta fall är det driften av byggnaden samt materialet som har den största koldioxidpåverkan 

(Boverket, 2014; IVA & Sveriges Byggindustrier, 2014). IVA & Sveriges Byggindustrier (2014) 

skriver i sin rapport att det saknas standardiserade beräkningsverktyg inom byggbranschen, 

och menar att det leder till en osäkerhet inom branschen eftersom olika företag beräknar sina 

koldioxidutsläpp på olika sätt. Enligt Lee, Wang & Edwin (2016) beror osäkerheten på att 

olika beräkningsverktyg använder sig av olika indikatorer. Denna osäkerhet gäller framförallt 

när koldioxidutsläppen från transporter och arbetsmaskiner ska beräknas. Vid beräkning av 

transporter och arbetsmaskiner finns flera olika standarder och modeller som baseras på olika 

faktorer, så som bränsle och motorstorlek. Modellerna väljs utifrån hur mycket data som 

verksamheten har tillgång till (Frey, Rasdorf, & Lewis, 2010). Beroende på verksamhetens 

storlek och organisationsstruktur kan insamlingen av data vara en utmaning. Med en stor och 

utspridd verksamhet blir insamlingen svårare för ledningen. En sådan verksamhet brukar 

definieras som en decentraliserad organisation (Ammenberg, 2013). Inom en decentraliserad 

organisation ställs det större krav på att kommunikationen fungerar då det är fler individer 

som tar ett större ansvar. Enligt Maltén (1998) finns det en risk att budskap som förmedlas 

mellan två individer kan misstolkas, framför allt om erfarenheter och kunskapsområden 

mellan personerna varierar. 

Zengun AB, som är en entreprenör inom byggsektorn, är en variant av decentraliserad 

organisation. De arbetar idag med sin första hållbarhetsredovisning och står därmed inför en 

stor utmaning. Detta eftersom Zenguns miljöledning är liten, företaget är decentraliserad och 

består till stor del av inhyrda underentreprenörer är utmaningen extra stor. Enligt en studie 

av Sverige bygger AB (2017) är underentreprenörer de aktörer inom byggsektorn som behöver 

utveckla sitt hållbarhetsarbete mest. Framför allt har mindre verksamheter det extra svårt 

med hållbarhetsarbetet då de saknar resurser. En stor utmaning för Zengun är att hitta ett 

enhetligt sätt att samla in relevant information i organisationen samt att förmedla 

informationen till underentreprenörerna. Det här leder till uppkomsten av denna rapport, 
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vars syfte är att bidra med kunskap för att underlätta framtida hållbarhetsarbete och försöka 

få ett tydligt och enhetligt arbetssätt inom företaget. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är ta fram en rutin för insamling av koldioxiddata och undersöka i vilken 

utsträckning rutinen kan bidra till företagets hållbarhetsarbete. Ytterligare ett syfte är att 

kartlägga den interna kommunikationen kring hållbarhetsarbetet i en decentraliserad 

organisation och undersöka hur kommunikationen kan underlätta rutinens implementering. 

2.1 Forskningsfrågor 
- Hur bör rutinen utformas för att säkerställa att data som genereras är valid och 

enhetlig i en decentraliserad organisation? 

- Hur fungerar den interna kommunikationen och lärandet i en decentraliserad 

organisation? 

- Vilka utmaningar existerar vid implementering av en ny rutin, samt vad krävs för att 

hantera dem? 

- Hur kommer rutinen att påverka företagets lärande och hållbarhetsarbete? 

2.1.1 Avgränsningar 
En första avgränsning som har gjorts vid den här studien var att fokusera på Zengun utifrån 

en projektnivå, det innebär att Zeguns produktion har varit i fokus. Zenguns produktion 

arbetat främst i genomförandefasen i ett projekt (se figur 1). Detta valdes eftersom den största 

koldioxidpåverkan i ett byggprojekt sker vid genomförandefasen och under driften av 

byggnaden (IVA & Sveriges Byggindustrier, 2014). Då Zengun inte är inblandad i driften av 

byggnaden har studien valt att fokuserat på koldioxidutsläppen under genomförandefasen (se 

figur 1). Koldioxidutsläppen under genomförandefasen finns inom flera områden och former 

(Hebert, 2014). En avgränsning som gjorts kring koldioxidutsläpp i samråd med Zengun är 

att studien enbart har tagit hänsyn till mobila förbränningsenheter. Transporter in och ut från 

produktionen samt användning av arbetsmaskiner räknas som mobila förbränningsenheter.  

En sista avgränsning som har gjorts i studien är att studera de underentreprenörerna som har 

direkt kontakt med Zengun. Definitionen av underentreprenörer är en entreprenör som hyrs 

in av en annan entreprenör (Nordstrand, 2008). Det betyder att Zenguns underentreprenörer 

kan i sin tur hyra in entreprenörer. När underentreprenörer nämns i denna studien avser de 

enbart entreprenörer som Zengun hyr in.  

2.2 Projekt hos Zengun 
Zengun AB är ett entreprenadföretag som arbetar med både stora och mindre projekt i 

Stockholms län. Deras fokus är främst på kommersiella fastigheter men utför även andra 

projekt (Zengun AB, 2018b). Projekten kan variera mellan mindre byggservicearbete såsom 

att renovera en dörr till större arbete såsom nyproduktion av en fastighet (Svidén, personlig 

kommunikation, 7 februari, 2018). Projekt utgör en stor del av Zenguns arbete, vilket 

avspeglas i deras affärsidé ”Vi är ett företag som driver och drivs av projekt” (Zengun AB, 

2018a, första stycket).  

Genomförandefasen (se figur 1) av ett projekt sker utifrån fyra skeden, (1) efterfrågan, (2) 

projektering, (3) genomförandet och (4) driften. Det första skedet innebär att kunden har ett 

behov som måste kartläggas varpå projektet startar. Vid början av ett projekt sker en så kallad 

anbudstävling, det vill säga att olika entreprenörer presenterar sina idéer, priser och 

standarder för kunden som avgör vem som ska få göra vad. Om en entreprenör vinner anbudet 

i det här skedet blir de en totalentreprenör. De ansvarar då för hela projektet, det vill säga 

från projektering till färdig produkt och överlämning (se figur 1). När en entreprenör har valts 

startar projekteringen, vilket består utav tre olika skeden: programskede, systemskede och 

bygghandlingsskede. Programskedet består av ett antal utredningar exempelvis vad ska 
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byggnaden användas till eller hur stor yta som behövs. Med andra ord så undersöks vilka 

övergripande behov byggnaden ska uppfylla (Nordstrand, 2008).  

Systemskedet innebär att ritningarna utvecklas med hänsyn till både konstruktionssystem 

och installationssystem. Installationssystem och byggnadsdelar måste ritas in på en 

begränsad yta och för att uppnå kundens krav måste byggnadens dimensioner anpassas efter 

installationssystemen (Nordstrand, 2008). 

I bygghandlingsskedet ska en detaljutformning beskrivas och ritas. En detaljutformning 

innebär att alla dimensioner på byggnaden ska fastställas. Även slutgiltig placering av 

detaljarbetet så som dörrar, belysning, fönster etc. ska vara bestämd. När bygghandlings-

skedet är klart ska en bygghandling finnas, den ska agera som förmedlare mellan aktörerna 

inom byggprocessen. Bygghandling kan ses som en komplett ritning som produktionen ska 

kunna följa när den är klar (Nordstrand, 2008). 

Vid genomförandefasen uppstår ytterligare en entreprenadform som kallas 

utförandeentreprenad det innebär att entreprenörens arbete startar när bygghandlingarna är 

färdiga, det vill säga utförandeentreprenören utför endast produktionsarbetet (se figur 1). 

Utförandeentreprenör kan också beskrivas som en underentreprenör ifall det är en annan 

entreprenör som hyr in tjänsten (Nordstrand, 2008).  

Genomförandefasen är byggnadsfasen, där uppbyggnaden av byggnaden sker. Den här fasen 

benämns som produktionen. När byggnaden står på plats sker en överlämning från 

entreprenören till beställaren. Beställaren kan börja tillgodo räkna sina krav. I och med 

överlämningen startar driftsfasen och pågår till beställaren får en ny efterfrågan på 

byggnaden. Driftsfasen är oftast den längsta fasen (Nordstrand, 2008). 

 

Figur 1: Utförandet av ett projekt som totalentreprenör och utförandeentreprenör, tolkning 
av Nordstrand (2008).    
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras centrala teorier som valts för att besvara studiens 

frågeställningar. Teorierna har ett organisatoriskt perspektiv som är kopplat till 

kommunikation, hållbarhetsarbete och lärande. 

Grundsynen i den här rapporten är sociokulturellt lärande. Sociokulturellt lärande innebär 

att individen lär sig och utvecklas i samspel med omgivningen och sociala interaktioner. 

Språket och kommunikationen ses som ett grundläggande verktyg för lärandet (Vygotskij, 

1999). Det här innebär att kunskap förutsätter kommunikation. 

3.1 Kommunikation 
Kommunikationen har en viktig roll gällande samspelet och informationsutbytet mellan 

människor. Det är med hjälp av kommunikation människan kan förmedla och ta emot 

information, uttrycka emotionella känslor samt socialisera med andra individer (Maltén, 

1998). Kommunikation består av en ömsesidighet, där förmågan att tala och göra sig förstådd 

är lika viktig som att lyssna och förstå (Hallgren & Ljung, 2005). Maltén (1998) beskriver en 

modell för den ömsesidigheten genom att beskriva hur kommunikationen fungerar samt vad 

som påverkar samspelet vid kommunikationen. Modellen beskriver hur budskapet överförs 

mellan förmedlaren och mottagaren. Budskapet kodas innan det sänds till mottagaren som i 

sin tur tolkar budskapet. Det som påverkar hur förmedlaren kodar och mottagaren tolkar 

budskapet beror på olika faktorer såsom, personlighet, känslor, attityder eller erfarenheter. 

Maltén utvecklar sin modell ytterligare när han definierar nyckelfunktionen feedback. 

Mottagaren av budskapet bekräftar att budskapet har tolkats på rätt sätt. Hallgren & Ljung 

(2005) nämner att som individ har människan ett stort behov av att få bekräftelse av 

mottagaren att budskapet har tagits emot och uppfattats. När sändaren förmedlar 

information så måste mottagaren förmedla ytterligare information på att informationen är 

mottagen till exempel med små ljud eller enklare gester. Vid kodning och tolkning finns det 

risk att budskapet feltolkas och att det uppstår missförstånd (Maltén, 1998). 

Hallgren & Ljung (2005) förklarar att missförstånd uppstår då olika individer uppfattar 

fenomen utifrån olika perspektiv. Det innebär att individen uppmärksammar vissa aspekter 

och missar andra. Hallgren & Ljung presenterar två tankesätt angående perspektiv 

Neckerkuben och en skisserad bild. Om en Neckerkub studeras som i figur 2 kommer två 

fenomen att uppstå, beroende på vilket perspektiv observatören tar. Antingen kommer hörn 

1 eller hörn 2 att sticka ut. Båda fenomenen är korrekt och det går inte att påstå att det ena 

perspektivet är mer korrekt än det andra. Hallgren & Ljungs andra tankesätt berör de olika 

perspektiven som existerar när en skisserad bild studeras. Olika personer kommer att se och 

tolka skissen på olika sätt (Hallgren & Ljung, 2005). Det här går ihop med Malténs (1998) 

kommunikationsmodell, att bilden skickar ut ett kodat budskap och individerna som tittar på 

skissen avkodar budskapet på olika sätt. Till skillnad från Neckerkuben är skissen inte 

konstruerad på ett tvetydligt sätt utan det är enbart mottagarens perspektiv som avgör vad 

skissen berättar. Perspektiven som existerar från början är inte ett fast begrepp utan något 

som kan förändras och anpassas, som i figur 2 där kuben ändrar utseende beroende på hur 

den studeras samt om kunskapen om de olika hörnen finns. Det är även möjligt att en individ 

har flera olika perspektiv så kallad mångperspektiv. Det är som med skissen att flera olika 

aspekter kan intas när en skiss studeras. Vid kommunikation måste förmedlaren och 

mottagaren vara medvetna om varandras perspektiv (Hallgren & Ljung, 2005). 
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Figur 2: Utseendet på Neckerkuben kommer att förändras om hörn 1 eller hörn 2 ses som 
utstickande. Tolkad efter Hallgren & Ljung (2005). 

3.1.1 Kommunikation kring miljöledningsarbete 
Kommunikationen har förändrats med teknologins utveckling, där information finns 

tillgänglig i all dess form via internet. Parallellt med utvecklingen har även miljö- och 

hållbarhetsfrågor fått ett ökat intresse. Det betyder att det finns mycket information om miljö- 

och hållbarhetsfrågor tillgängligt. Det kan både finnas för- och nackdelar till det här, 

fördelarna är att det finns lättillgänglig information för den intresserade, men samtidigt finns 

det ett överflöd av information (Ammenberg, 2013). För ett miljöledningsarbete gäller det att 

förmedla rätt mängd information till sina medarbetare. Enligt Ammenberg är en vanlig 

företeelse att chefen säger ” jag har ju informerat” och hänvisar till de hundratals mejl som 

har skickats ut. Ammenberg (2013) listar upp viktiga aspekter att tänka på vid 

kommunikation kring miljö och hållbarhetsfrågor. 

- Tydlig struktur 

- Verksamhetsanpassat och lättanvänt 

- Informationen är aktuell och lättillgänglig  

- Samordna kommunikationen med andra områden 

- Följ upp och påminn  

- Kommunicera på fler sätt 

Med en tydlig struktur menar Ammenberg (2013) att kommunikationen ska dokumenteras 

enligt en processorienterad struktur, där både den vertikala och horisontella 

kommunikationen ska ingå. Aramo-Immonen & Porkka (2009) har studerat 

kommunikationen i en projektorienterad organisation där resultatet var att projektledaren 

och projektarbetarna hade en ganska tydlig bild på vad kunden efterfrågade. Men 

kommunikationen inom projekten och framför allt mellan projektblocken var inte lika tydlig. 

Framför allt i större projekt så är kommunikationen mellan olika enheter problematisk 

(Aramo-Immonen & Porkka, 2009). Informationen som kommuniceras ska vara utformad för 

verksamheten och där alla enheter i organisationen ska samordna så att samma 

kommunikationskanaler används. Enligt Ammenberg (2013) bör organisationen arbeta aktivt 

med aspekterna ovan så att de anställda vet var och hur de hittar informationen.  

3.2 Organisationsstruktur 
Organisationsstruktur har sitt ursprung i byråkratin som i början av 1900-talet ansågs vara 

en utmärkt struktur som byggdes på rationalitet, regler och deras sociala samverkan. 

Byråkratin kan ses som en variant av centraliserad organisationsstruktur (Clegg, Kornberg, & 

Pitsis, 2007). Idag existerar flera olika former av organisationsstruktur där två motpoler inom 

organisationsstruktur är centraliserade och decentraliserade organisationer Clegg et al. 

(2007). Organisationer är skapta för att leda olika typer av handling. De är skapta efter ett 
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behov av att effektivisera människans levnadsätt. Eftersom organisationer är skapta av 

människan och för människan kan de ses som en social konstruktion (Strannegård & 

Eriksson-Zetterquist, 2011). 

Centraliserad organisationsstruktur har en tydlig hierarkisk rangordning av makten. 

Organisationens besluts sker högst upp i den hierarkiska rangordningen och att alla beslut 

måste gå via beslutfattaren innan besluten kan fattas. En centraliserad organisationsstruktur 

är oftast utformad som en pyramid, där toppen av pyramiden har mest auktoritet och ju längre 

ner i pyramiden desto fler individer finns samt att de har mindre auktoritet (Clegg, et al., 

2007). Enligt Clegg et al. är det osannolikt att den högsta beslutfattaren kommunicerar direkt 

med produktionen eller tvärtom. Det är även svårt för enheter som inte är direkt 

sammanlänkade enligt organisationsstrukturen att interagera med varandra.  Clegg et al. 

menar även att ju mer centraliserad organisationen är desto mer begränsad blir 

kommunikationen.  

Motsatsen till centraliserad organisation är decentraliserad organisation. I en decentraliserad 

organisation delegeras beslutsfattandet från enskilda ledningspositioner till enheterna 

(Clegg, et al., 2007). Enligt Clegg et al. så kräver en decentraliserad organisation mer tillit till 

individerna än i en centraliserad organisation då det sker delegering av ansvaret. Ökat ansvar 

hos anställda ställer ett större krav på kompetensen för att kunna garantera att de kan vara 

ansvariga. Det innebär att den som delegerar arbetet har ansvaret att personen har 

kompetensen för att genomföra arbetet (Ammenberg, 2013).  

3.2.1 Isomorfism 
Ordet isomorfism betyder ungefär ”lika form”, inom organisationsteorin så innebär 

isomorfism att organisationer eftersträvar att likna varandra. Det kan vara i form av 

organisationsstruktur eller arbetssätt. Inom isomorfism finns det tre varianter av isomorfism: 

tvingande, imiterande och normativ. Tvingande isomorfism sker oftast på grund av en politisk 

efterfrågan till exempel en ny lag eller skatt som implementeras. Organisationen måste 

förändra sitt arbetssätt för att nå upp till de politiska kraven. Tvingande isomorfism kan även 

uppstå när en organisation anpassar sitt arbetssätt efter en beställares krav. Organisationen 

vill behålla viktiga beställare och därmed anpassar sitt arbetssätt. Imiterande isomorfism sker 

när organisationen står inför ett beslut som de inte riktigt vet hur de ska gå till väga, då kan 

de inspireras eller kopiera andra organisationers val. Det kan även innebära att en 

organisation anpassar sitt arbetssätt för att efterlikna större och äldre organisationer  

(Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011). Normativ isomorfism innebär att individer inom 

organisationen med samma utbildning agerar utifrån den synen som existerar på hur 

personer med den utbildningen ska agera. Det innebär att individer med en specifik 

utbildning försöker att eftersträva att uppnå den bilden som samhället har på dem 

(Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011).  

3.3 Hållbarhetsarbete inom organisation 
Ammenberg (2013) menar att hållbarhetsarbetet ser olika ut beroende på vilken 

organisationsstruktur företaget har. Han beskriver centraliserade och decentraliserade 

organisationer som en spindel och sjöstjärna. En spindel består utav ett centralt huvud som 

styr benen och en sjöstjärna består utav fem armar där organen är fördelade i armarna. Det 

innebär att en central organisation består av ett centralt huvud som styr resterande av 

organisationen. En decentraliserad organisation fördelar de viktiga besluten inom de olika 

förgreningarna. Med den här metaforen förordar Ammenberg en decentraliserad 

organisation, då hållbarhetsarbetet i en decentraliserad organisation delegeras. Om fler 

personer förutom ledningen tar del utav hållbarhetsarbetet ökar kunskapen om företagets 

hållbarhetsarbete inom organisationen. Ammenberg menar att även om det finns fördelar 

med att delegera hållbarhetsarbetet, kräver det fortfarande en ledning som styr upp och 
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fördelar ut arbetet. Det får inte bli som Hallgren & Ljung (2005) skriver att alla gör allt, ett 

problem med gemensamt ansvar är att det kan leda till att ingen tar ansvar. Ansvaret måste 

fördelas mellan individer utifrån deras makt och förutsättningar.  

För att få ett lyckat hållbarhetsarbete krävs det att ledningen har ett intresse och aktivt arbetar 

för hållbar utveckling. En bra överblick över ledningens intresse är om det existerar en 

miljöavdelning hos ledningen (Ammenberg, 2013). Shen & Tam (2002) menar att 

hållbarhetsarbete är något som engagerar ledningen mer och mer, framför allt inom 

projektbaserade organisationer inom byggsektorn. De har listat upp fördelar och hinder av 

att implementera en miljöledning utifrån byggentreprenörernas egna åsikter. De största 

fördelarna har varit, bidragen till bättre miljö, minskade miljöriskerna och företagets ökade 

marknadsvärde. De största hindren med miljöledning är en ökad ledningskostnad, saknad av 

utbildad personal och expertis samt att underentreprenörer saknar intresse i att samarbeta 

(Shen & Tam, 2002). Den sista aspekten stöds även av en undersökning som Sverige bygger 

AB (2017) genomförde inom byggbranschen, där olika aktörers hållbarhetsarbete inom 

byggandet undersöktes. De kom fram till att underentreprenörerna inom byggbranschen 

ligger efter gällande tjänster, erbjudande och kompetenser inom hållbart byggande. Zhang, 

Wu & Shen (2015) menar också att kostnaden är ett av de största hindren för att öka 

hållbarhetsarbetet i en projektbaserad organisation. Den traditionella synen inom 

företagsekonomi ha varit att miljöarbete är dyrt och bör anpassas enbart efter minimum krav, 

eftersom företag definieras som en enhet som ska maximera sin vinst (Ammenberg, 2013). 

Gossart (2008) har gjort en studie på hur organisatoriska rutiner kan påverka 

organisationens miljöarbete. Han förklarar varför två organisationer med samma 

miljöledningsrutiner kan prestera olika inom miljöarbetet. Han förklarar det genom att det 

organisationerna har olika lärande kapacitet och där implementeringen av en ny rutin kan ses 

som en läroprocess. Gossart visar även att organisationer som arbetar under strikta 

miljöregler eller miljölagar använder miljörutiner för att öka miljöarbete. Han nämner också 

att rutiner är svåra att förändra, vilket kan skapa problem i framtiden om miljöreglerna eller 

miljölagarna förändras. 

3.3.1 Hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsredovisning har tidigare existerat som ett frivilligt verktyg för företagets externa 

kommunikation angående hållbarhetsarbete (Ammenberg, 2013). I samband med ändringen 

i årsredovisningslagen 1 december 2016 blev hållbarhetsredovisningar ett krav (ÅRL, SFS: 

1995:1554). Alla medelstora till stora företag måste från 2017 arbete med en 

hållbarhetsredovisning.  Med stora till medelstora företags menas företag som uppfyller ett 

av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: Medelantalet anställda 

har uppgått till mer än 250. Balansomslutningen har uppgått till mer än 175 miljoner kronor. 

Nettoomsättningen har uppgått till 350 miljoner kronor (ÅRL, SFS: 1995:1554).  

3.3.2 Koldioxidverktyg 
Det som ska ingå i en hållbarhetsredovisning enligt lagkraven är upplysning om företaget med 

avseende på miljö, sociala förhållande, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 

motverkan av korruption. Redovisningen ska ange följande sex områden: företagets 

affärsmodell, relevanta policy, resultat från policy, väsentliga risker, hantering av risker och 

centrala resultatindikatorer (ÅRL, SFS: 1995:1554). Normala resultatindikatorer inom 

byggbranschen är bland annat utsläpp av växthusgaser och partiklar, energianvändning samt 

uppkomst av avfall och kemikalier (Boverket, 2018b). Utöver lagkraven kan 

hållbarhetsredovisning användas som ett externt kommunikationsmedel till relevanta 

intressenter (Ammenberg, 2013). Koldioxidutsläpp vid icke stationära förbränning sker vid 

två tillfällen, transporter samt användning av arbetsmaskiner. Zhang, Sandanayake, Setunge, 

Li, & Fang (2016) har gjort en sammanfattande studie på hur valida olika beräkningsmodeller 
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av mobila förbränningsenheter är. De beräkningsmodellerna Zhang et al. (2016) har studerat 

är modeller som utgår från vikten på bränslet, mängden och densiteten av bränslet samt 

motorkraft och användning av fordonet. Beroende på vilken data som är tillgänglig och vilka 

utsläpp som beräknas varierar validiteten. Om enbart växthusgaser beräknas är en 

bränslebaserad modell mest pålitlig men om övriga utsläpp ska beräknas så som NOx och PM, 

är en tidsbaserad modell mest pålitlig. Det här stöds även av Frey et al. (2010) som har gjort 

en sammanfattande studie om utsläpp från dieselmaskiner. De kom fram till att en 

bränslebaserad beräkningsmodell har lägre variation än tidsbaserade beräkningsmodeller 

gällande utsläpp. 

3.4 Verksamhetssystem 
Med utgångspunkt från Vygotskijs och Leontiev arbete om aktivitetsteori har Engeström 

(2014) utvecklat verksamhetsteorin. Människans lärande är relaterat till sociala och kulturella 

samspel, där språket används som ett förmedlande instrument (Granberg & Ohlsson, 2014). 

Engströms (2014) verksamhetssystem är som han kallar det, den tredje generationens 

verksamhetsteori. Den första generationens verksamhetsteorin handlar om Vygotskijs modell 

av förmedling av handling. Mer specifikt innebär det att lärandet sker med hjälp av 

instrumentella verktyg såsom språket (Vygotskij, 1999). Vygotskijs teorier om det 

sociokulturella lärandet beskriver inte samspelet i en verksamhet, utan det behövs ett 

helhetsperspektiv. Leontiev utvecklade andra generationens verksamhetsteori och la grunden 

för vad som idag kallas expansivt lärande. Andra generationens verksamhetsteori fokuserar 

på skillnaden mellan individens handlingar och verksamhetens handlingar (Engeström, 

2001). Engeströms (2014) verksamhetssystem avspeglas som i figur 3, där den övre triangeln 

är baserat på Vygotskijs modell av förmedling av handling och den inre triangeln är baserat 

på Leontievs teorier. Systemet består utav sex noder som består av subjekt, förmedlad 

artefakt, objekt, arbetsdelning, gemenskap och regler. Subjekt syftar på den individ eller 

grupp som ingår i den verksamheten som systemet utgår från. Objekt är det motiv eller syfte 

verksamheten är riktat mot, som Engeström beskriver är det råmaterialet som ska formas till 

ett resultat. Gemenskap är den grupp som delar samma objekt. Arbetsfördelning är 

fördelningen inom gemenskapen, fördelningen kan ses både som fördelning mellan 

arbetsuppgifter och som en maktfördelning. Den sista noden som är regler innebär de 

normer, kulturer eller lagar som drivs inom verksamheten. Noderna i systemet ska inte 

studeras som individuella objekt utan som en del av hela systemet, där samspelet, 

motsättningar och förändring studeras. Engeström utvecklade vidare den här idén till den 

tredje generationens verksamhetssystem som fokuserar på samspelet mellan minst två 

system (Engeström, 2014).  

  

Figur 3: Tolkning av Engeströms (2014) modell för tredje generationens verksamhetssystem. 
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3.4.1 Expansivt lärande 
Utifrån Engeströms (2014) verksamhetssystem uppstår ett antal motsättningar. Eftersom 

verksamhetssystemets noder ses som rörliga föremål så kan subjektet förändras till objektet, 

det här skapar motsättningar. Enligt Engeström finns det fyra olika typer av motsättningar 

som kan uppstå i verksamhetssystemen.  

Nivå 1: Primär inre motsägelse inom varje komponent.  

Nivå 2: Sekundär motsättning mellan beståndsdelarna. 

Nivå 3: Tertiär motsättning mellan objektet av den gamla verksamhet och objektet av den nya 

verksamheten 

Nivå 4: Kvaternära motsättningar mellan den centrala verksamheten och dess 

grannverksamheter. 

Den första nivån, primär motsägelse innebär att en konflikt inom en specifik nod kan uppstå. 

Engeström (2014) förklarar det här genom ett exempel om läkare och noden förmedlad 

artefakt. Genom att det finns flertalet olika typer av artefakt som kan bidra till en patients 

tillfrisknad, men artefakterna produceras för ett marknadsvärde och säljs med vinst. Det vill 

säga det finns både ett bytesvärde och ett användarvärde inom en nod (Engeström, 2014). 

Sekundär motsättning sker mellan noderna. Det som händer i en nod påverkar noden bredvid. 

Ett exempel Engeström (2014) tar upp är att en verksamhet med en strikt 

organisationsstruktur kan försvåra att en ny artefakt att implementeras.  

Den tredje nivån, tertiär motsättning sker när gamla kulturer sätter stopp för nya mer 

utvecklade idéers etablering. Engeström (2014) förklarar det genom att beskriva varför barnet 

går i skolan. Enligt barnet så är motivet att få leka med kompisar, men enligt föräldrarna är 

motivet att studera och lära sig. Föräldrarnas motiv är den mer utvecklade motivet som 

hindras av barnets motiv.  

Den sista nivån av Engeströms (2014) fyra motsättningar handlar om att konflikter mellan 

den centrala verksamheten och grannverksamheter. Med grannverksamheter menar 

Engeström de verksamheter som påverkar den centrala verksamheten. Det kan vara någon 

utav följande fyra verksamheter. Alla de verksamheter som inkluderar den centrala 

verksamhetens objekt. Alla de verksamheter som producerar artefakter till den centrala 

verksamheten. Alla verksamheter som påverkar den centrala verksamhetens subjekt och till 

sist de verksamheter som påverkar den centrala verksamhetens regler (Engeström, 2014).  

Den sista motsättningen är även grunden till den tredje generationens verksamhetssystem. 

Engeströms (2014) tredje generation går ut på att två eller fler verksamheter integreras 

mellan varandra och som bidrar till reflektion utanför verksamhetens systemgränser. Det 

bidrar till att verksamheten måste anpassas efter nya förutsättningar (Engeström, 2014). 

Vidare menar (Granberg & Ohlsson, 2014) att de här motsägelserna bidrar till något som 

kallas lärande i loopar (se figur 4). Genom att utgå från det aktuella sättet att arbeta, uppstår 

det en motsägelse enligt ovan som skapar frågor och ifrågasättande. Nya mål, metoder eller 

redskap formas som införs till systemet. Det nya systemet formas till det aktuella sättet att 

arbeta.  

Lärande i loopar kan kopplas ihop till motsättningarna, det vill säga att när loopen är avklarad 

och alla motsättningarna är lösta har ett expansivt lärande skett. Vid början av loopen 

identifieras en inre motsättning. Det resulterar till uppkomsten av ett problem. Engeström 

(2014) definierar det som behovsstadium, vilket han kopplar ihop med den första 

motsättningen (Engeström, 2014). Det är inte ovanligt med en inre konflikt mellan individens 

behov och verksamhetens behov (Engeström, 2001). Det andra steget i loopen är 
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dubbelbindning, där verksamheten analyseras historiska och aktuella motsättningar. Det 

tredje steget är utformning av nya modeller. Mellan den andra och det tredje steget i loopen 

kan Engeströms andra motsättning utspela sig. Att en konflikt mellan noderna kan uppstå, 

då en ny modell implementeras i verksamheten kan det betyda att en nod måste anpassas 

eller förändras. När nya modeller har utformats ska de appliceras och genomföras, det vill 

säga det fjärde steget i loopen är att förändra systemet i praktiken. Det är här den tredje 

motsättningen utspelar sig, det gamla arbetssättet påverkar de nya idéerna. Till slut när 

modellen är implementerad kommer den att analyseras och reflekteras. Engeström (2014) 

nämner det som en konsolidering, ett visst beteende eller arbetssätt bli ett vardagligt beteende 

eller arbetssätt När modellen är implementerad så är verksamheten förändrad och en 

utvärdering av den nya verksamheten utförs. Den nya verksamheten jämförs med den gamla. 

Det här menar Engeström är den fjärde motsättningen, motsättning mellan 

grannverksamheter. Enligt Engeström är den här processen en långsam och långdragen 

process som kan ta flera år att genomföra. Vid varje motsättning kan loopen gå tillbaka ett 

steg, därför har figur 4 dubbelpilar. Engeström definierar hela cykeln som den grundläggande 

expansiva lärarenheten (Engeström, 2014).  

 

Figur 4: Expansivt lärande som en loop, tolkning av Engeström (2014) 

Engeström (2014) förespråkar att kollektivt lösa problematiken med motsättningarna än att 

göra det individuellt. Det bidrar till ett kollektivt lärande som är enligt Engeström större än 

det individuella. Motsättningarna i en verksamhet ska inte ses som problem utan som en 

möjlighet för ett förändringsarbete. Expansivt lärande utgår från att identifiera 

motsättningarna och försöka finna en kollektiv lösning som bidrar till utveckling av 

verksamheten (Engeström, 2014).  
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras vilka datainsamlingsmetoder samt analysmetoder som har 

använts för att besvara forskningsfrågorna. Här diskuteras även metodernas validitet, 

reliabilitet men även etiska aspekter av genomförandet av studien. 

Genomförandet av den här studien kan delas in i sex moment: litteraturstudie, 

dokumentanalys, intervjuanalys av intervjuer, rapportskrivande och utformning av rutin. 

Litteraturstudien och rapportskrivandet har skett överlappande av undersökningen under 

hela studiens gång. Genomförandet av studien har utförts som en fallstudie där Zengun som 

organisation har studerats. Enligt Höst, Regnell, & Runeson (2006) är en fallstudie flexibel 

och anpassningsbar.  

4.1 Datainsamling 
För att besvara forskningsfrågorna behövdes information om hur kommunikationen mellan 

berörda parter fungerade och upplevdes samt hur organisationen såg ut. En litteraturstudie 

genomfördes där kunskap inom kommunikation, projektbaserade organisationer samt 

beräkningsmodeller om mobila förbränningsenheter gjordes. Även teorier och tidigare 

studier om kommunikation och projektbaserade organisationer hämtades in. 

Forskningsartiklar söktes främst via sökmotorerna Google scholar och Scopus.  Även 

relevanta referenserna av artiklarna utnyttjades. Nyckelord som främst har använts är: 

projektbaserad organisation, kommunikation, miljöledning och byggindustri. Sökningarna 

har främst skett på engelska.  

4.1.1 Dokumentstudie 
Dokumentstudie har gjorts i syfte att få en överblick över Zenguns hållbarhetsarbete, 

organisationsstruktur och hur tidigare rutiner är utformade. Både dokument för hela Zengus 

verksamhet och dokumentet för specifika projekt valdes ut. De dokument som har studerats 

för hela verksamheten har varit policydokument, rutiner och organisationsscheman. I samråd 

med kontaktpersonen på Zengun valdes större projekt ut för att analysera de dokument som 

används i projekten. De dokument som studerades för specifika projekt var miljöplaner och 

KMA-sammanställningar (kvalité- miljö- arbetsmiljö-sammanställningar). Miljöplaner är ett 

dokument som Zengun tar fram utifrån kundens och lagens krav. Det är ett dokument som 

alla som tar del av Zenguns produktion läser igenom och följer för att uppfylla de krav som 

ställs på Zengun. KMA-sammanställning är ett sammanfattande dokument som beskriver 

vilka dokument inom kvalité, miljö och arbetsmiljö som de anställda inom projektet måste ta 

del av samt hur dokumentet kan hittas. Dokumenten har bland annat legat till grund för 

utformningen av rutinen samt kartläggning av den interna kommunikationen.  

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 
Med kvalitativ metod eftersträvas en djupare förståelse av det som studeras (Bjørndal, 2005). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att kvalitativ forskningsintervju försöker förstå 

omgivningen utifrån deltagarnas perspektiv och förstå deras tankesätt utifrån deras 

erfarenheter. Intervjuer enligt Denscombe (2014) passar bäst när åsikter, uppfattningar, 

känslor eller erfarenheter ska studeras. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en djupare 

förståelse kring de subtila fenomenen. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det viktigt att 

syftet med intervjun är färdigställd innan själva intervjun. Det här är det första steget utav sju 

stycken steg från Kvale & Brinkmann (2014) intervjuundersökning. De sju stegen är (1) 

tematisering, (2) planering, (3) intervju, (4) utskrift, (5) analys, (6) verifiering och (7) 

rapportering.  
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Utifrån Kvale & Brinkmann (2014) sju steg har fem intervjuer genomförts. Syftet med 

intervjuerna är att få en uppfattning om deltagarnas erfarenhet samt åsikter om 

kommunikationen, hållbarhetsarbetet samt organisationsstrukturen inom Zengun. Valet av 

intervjustruktur har varit en semistruktur (Denscombe, 2014). Enligt Kvale & Brinkman 

(2014) är en semistruktur en öppen struktur, där en fråga ställs och följs sedan upp vid behov 

med följdfrågor på den nya informationen. En intervjuguide (se bilaga 1) formulerades som 

underlag vid varje intervju, där frågorna anpassades efter deltagarens position samt 

ordningen på frågorna såg annorlunda ut. Under intervjutillfällena försökte intervjuaren inte 

att delta eller avbryta deltagarnas svar, detta var för att låta deltagarna berätta om deras åsikt 

och erfarenheter utan att bli påverkad. Alla intervjuer spelades in för att kunna transkriberas 

vid ett senare tillfälle. 

Urvalet av deltagare gjordes för att få stor spridning inom de olika organisationsnivåerna samt 

så representativt urval som möjligt. Enligt Höst et.al (2006) ska en kvalitativ studie försöka 

välja personer eller roller som varierar så mycket som möjligt för att få en stor variation. Med 

det valdes fem personer ut, där två satt i ledningen, en som för tillfället var både projektchef 

och produktionschef och två stycken som var underentreprenörer. Deltagarna valdes för att 

få en blandad insyn i de olika organisationsnivåerna. I samråd med kontaktpersonen på 

Zengun valdes personer ut som hade god insyn i organisationen. Valet av underentreprenörer 

gjordes utifrån deras användning av arbetsmaskiner och transporter för att få en representativ 

uppfattning av underentreprenörernas åsikter och erfarenheter.  

Intervjun med underentreprenörerna skedde i form av mejlkontakt samt telefonkontakt. 

Anledningen till det här var att intervjupersonerna hade tidsbrist och ett möte hade inte 

fungerat. Enligt Denscombe (2014) kan fördelen med en internetbaserad intervju vara att 

respondenten vågar öppna upp sig mer samt får mer tid att svara på frågorna. Men nackdelen 

är att det kräver att både intervjuaren och intervjupersonen uttrycker sig väl genom skrift. En 

risk med internetbaserad kontakt är att svaren blir korta.  

4.2 Analys av data 
Analysen av data utgick från Bjørndal (2005) och Kvale & Brinkmann (2014) där 

meningskodning användes. Detta gjordes för att förenkla och kategorisera texten. 

Färgkodning användes vid all analys för att få en tydlig överblick över vilka teman som 

hittades.  

4.2.1 Intervjuanalys 
Med inspiration från Kvale & Brinkmann (2014) så transkriberades och analyserades den 

insamlade data. Det första som gjordes var transkriptionen av de inspelade intervjuerna, allt 

som var inspelat transkriberades. Vid flera tillfällen skrevs talspråk om till skriftspråk. I 

samband med transkriberingarna gjordes en kontroll där inspelningarna spelades upp 

samtidigt som transkriberingarna lästes igenom.  Det gjordes dels för att säkerställa att 

transkriberingen var korrekt men även för att få en överblick över innehållet. Därefter lästes 

transkriberingarna igenom och minnesanteckningar gjordes som stöd när intressanta 

påstående eller meningar dök upp. Till slut färgkodades innehållet efter övergripande teman 

som avspeglade syftet. När texten var kodad efter teman fördes de meningar som var kodade 

in i en tabell som sammanställde alla intervjuer efter varje tema. Detta gjordes för att få en 

överblick över vad alla intervjupersoner sa inom varje tema. När all data var strukturerad 

söktes viktiga meningar och citat inom varje specifik tema som ligger till grund för resultatet.  

4.2.2 Dokumentanalys 
För att förstå hur Zenguns projekts hållbarhetsarbete och kommunikation såg ut analyserades 

dokumenten på ett liknande sätt som det transkriberade materialet.  Dokumenten lästes 

igenom för att få en överblick över innehållet. Därefter lästes dokumenten igenom ytterligare 
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en gång men med minnesanteckningar av intressanta ord och teman. Till slut färgkodades 

dokumenten efter teman som var anpassade utifrån syftet. 

4.2.3 Utformning av rutin 
Vid utformning av rutinen studerades tidigare rutiner och organisationsscheman. Syftet med 

att studera de här dokumenten var för att kunna utforma rutinen i linje med Zenguns tidigare 

dokument. Färgkodning av rutinerna utfördes för att få en överblick över det Ammenberg 

(2013) menar att en rutin ska besvara, det vill säga vem, vad, hur och när. Innan 

utformningen av rutinen kunde ske skulle en beräkningsmodell bestämmas för att kunna 

identifiera vilken data som behövs samlas in. Sex beräkningsmodeller från tre myndigheter 

jämfördes och analyserades utifrån Zenguns behov. Med inspiration från Ammenberg, 

tidigare rutiner och organisationsscheman utvecklades en rutin utifrån följande steg.  

1) Identifiera vilken data som behövs samlas in  

2) Identifiera var i organisationen denna data existerar 

3) Samla in åsikter om hur en rutin bör formuleras 

4) Anpassa rutinen efter verksamheten 

4.3 Validitet och reliabilitet 
För att garantera studiens vetenskapliga kvalité har validitet och reliabilitet analyserats. 

Validitet inom forskning innebär hur väl studiet undersöker sitt syfte, dvs används rätt 

teorier, datainsamlingsmetoder samt analysmetoder. Reliabilitet innebär hur bra 

forskningsresultatets tillförlitlighet och konsistens är. Med det menas hur väl resultatet kan 

reproduceras (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Denscombe (2014) är validitet och 

reliabilitet svåranalyserad med de kvantitativa hjälpmedlen. För att kunna bedöma 

reliabiliteter och validiteten måste författaren motivera att rätt datainsamlingsmetod och 

analysmetod valts. Detta görs om författaren tydligt redogör för hur insamlingen och analysen 

har skett men även motiverar hur träffsäker materialet är. Detta kan göras genom 

responsvaliditet. Det innebär att intervjudeltagarna får läsa igenom och godkända 

transkriberingen så att innehållet stämmer överens med deras uttalande (Denscombe, 2014). 

I den här studien gavs alla deltagare möjlighet till att läsa igenom transkriberingarna för att 

säkerställa reliabiliteten och validiteten. 

4.4 Etiska principer 
För att säkerställa att all datainsamling har skett på ett etiskt försvarbart sätt har all 

information som samlats in följt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Principerna är  

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Vid förfrågan av intervjupersonernas deltagande informerades personerna om studiens syfte 

samt personernas roll i studien. Vid intervjutillfället så upprepades denna procedur samt 

deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt. Detta gjordes för att säkerställa att 

informationskravet uppfylldes.  

I och med att informationskravet uppfylldes har stora delar av samtyckeskravet uppfyllts. 

Intervjupersonerna har haft möjligheten att avbryta sin medverkan både under och efter 

intervjutillfällena. Vid varje intervjutillfälle inhämtades samtycke om att spela in intervjun. 

Det inspelade materialet förvarades på författarens personliga digitala enheter för att 

säkerställa att konfidentialitetskravet uppfylldes. Ytterligare åtgärder som har gjorts för att 

säkerställa kravet har varit att alla deltagare är anonyma i undersökningen. Det enda som 
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rapporten nämner om deltagarna är deras position i företaget. Deltagarna i Zenguns ledning 

valdes utifrån deras position, men då det är möjligt att koppla positionerna inom ledningen 

till personerna har deltagarna i ledningen döpts till ledning 1 och ledning 2. 

Materialet som har samlats in har enbart används för att uppnå studiens syfte. Alla 

deltagare har haft möjlighet att ta del av transkiberingarna av sina egna intervjuer.   
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5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från både semistrukturerade intervjuerna, 

dokumentstudien och relevant litteratur. Resultatets struktur följer delvis de teman som 

hittades vid analys av intervjuerna men även delvis Ammenberg (2013) nyckelord 

angående innehållet av en rutin.  

5.1 Zenguns verksamhet 
Zenguns verksamhet är projektbaserat och det avspeglar även hur företagets organisation är 

utformad. Zenguns organisation består av en ledning som är uppdelat enligt figur 5. 

Ledningen består utav VD, vice VD, ekonomi- och finansdirektör och en mängd 

stödfunktioner inom områden som hållbarhet, inköp, produktion, etc. Under 

ledningsgrupperna består Zengun utav fyra affärsenheter varav en av affärsenheterna är ett 

dotterbolag sedan 2018. Affärsenheterna delar upp företaget till mindre enheter där flertal 

projekt genomförs. I dagsläget är företaget inte uppdelat i olika affärsområden utan delar 

enbart upp sig till mindre hanterbara grupper. Om Zenguns organisationsstruktur studeras 

som helhet så existerar inte den hierarkiska pyramiden utan är decentraliserad utifrån 

affärsenheterna (se figur 5). 

 

 

Figur 5: Organisationsschema över Zengun. 

Under varje affärsenhet finns det flertalet olika projekt som består av en projektledning, 

produktion och produktionsstöd (se figur 5).  Produktionen är de som utför arbetet och 

produktionsstöd är de som utför allt administrativt arbete kring projekten. Projekten är den 

verksamhet som har närmast kontakt med beställaren och produktionen.  

Affärsenhetschefernas roll är att agera som samordnare mellan projekten.  En viktig del av 
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Zenguns affärsstrategi är att ledningen även arbetar i projekten. Med andra ord så har 

ledningen både en central roll och en roll i projekten. Även personer under affärsenheterna 

kan arbeta i flera projekt med olika roller. Ett exempel på det är projektchefen som 

intervjuades även är produktionschef i ett annat projekt. 

Min roll i Zengun är ganska spretig, i nuläget är jag både projektchef i ett projekt 

och produktionschef i ett annat. [Projektchef] 

Varje projekt har sin unika struktur som utformas utifrån vad projektet kräver. Den här 

strukturen är enbart temporär och kommer att splittras efter att projektet är klart. Enligt 

ledningen så är definitionen av ett projekt att det ska ha en start och ett slut, en egen budget, 

en temporär organisation samt ett successivt utarbetande. Successiv utarbetande menar 

ledningen att projektet inte består av en färdig mall, utan projektet måste planeras och 

anpassas under tidens gång. Det innebär att ett projekt kan ses som en tillfällig organisation 

som aldrig är sig lik. Det finns flera variabler som förändras inför uppstarten av ett projekt. 

Enligt ledningens definition av projekt kommer en ny organisationsstruktur att tillkomma vid 

uppstart av ett nytt projekt.  Ett projekt hos Zengun fungerar i stort sätt på samma sätt utifrån 

projektfaserna enligt figur 1. Den största skillnaden på hur projekten genomförs är ifall 

Zengun är en totalentreprenör eller utförandeentreprenör. Både som totalentreprenör och 

utförandeentreprenör behöver Zengun hyra in underentreprenörer för att utföra en del av 

arbetet. I projekten är ungefär 1/5 direkt anställda av Zengun, dvs inte inhyrda som 

underentreprenörer eller konsulter. Det innebär att 4/5 av Zenguns arbete utförts av inhyrda 

tjänster. Underentreprenörerna och konsulterna är utsprida över hela projektet till exempel 

kan projektledaren vara en inhyrd konsult. Varje projekt hos Zengun ser annorlunda ut i form 

av projektstruktur. 

Den viktigaste delen av ett projekt enligt projektchefen är vid uppstarten av projektet, både 

vid anbudsskedet men även precis efter att anbudet är vunnet. För att få utföra projektet 

måste anbudet vinnas, det kräver att Zenguns beräkningar är korrekta, att de uppfyller 

beställarens krav samt är prisvärt för kunden. För att vinna anbudet måste det vara bättre än 

konkurrenterna utifrån beställarens krav. När anbudet är vunnet är uppstarten av projekten 

en utmaning. Eftersom Zengun är en projektorienterad organisation innebär det att 

överlappningen mellan två projekt måste tajmas, så att all personal hinner avsluta sina 

tidigare projekt innan de börjar med ett nytt. Personalen kan vara låsta vid ett projekt 

samtidigt som de är bortlovade till en annan roll i ett nytt projekt. 

Oftast när man startar upp ett projekt så kommer projektet lite för tidigt för att den 

bemanningen man har tänkt sig inte riktigt är klara med det dem håller på med. 

[Projektchef] 

5.2 Hur ser kommunikationen ut idag  
I en projektorganiserad verksamhet sker det tusentals dagliga kommunikationer mellan olika 

aktörer och intressenter. Zengun består av olika led där kommunikationen ser annorlunda ut 

beroende på led och roll. Zengun har tre stora formella informationskanaler, de 

informationskanalerna är veckobrev, möten och intranätet Workplace. Veckobrevet är en 

informationskanal som skickas till alla anställda på Zengun, där VD beskriver övergripande 

information inom branschen, vad som händer inom verksamheten men även sociala nöjen 

informeras här. Veckobrevet är en övergripande lättmottaglig information om hur veckan har 

sett ut. Utifrån intervjuarnas kommentarer ses veckobreven som en positiv 

kommunikationskanal som är en lättmottaglig informationskälla 

Jag tror veckobrevet är en bra start på kommunikationen då den är lite lättsam 

men man får inte ut allting i veckobrev. [Ledning 1] 
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Även om veckobreven är uppskattad av intervjupersonerna så är veckobreven inte en 

tillräcklig informationskanal för att upprätthålla en växande verksamhet. Som ett 

kompletterande kommunikationskanal för veckobreven har Zengun införskaffat ett intranät 

som kallas Workplace. En relativt ny kommunikationskanal hos företaget som uppskattas av 

intervjupersonerna.  Enligt flera intervjupersoner beskrivs Workplace som Facebook fast för 

företag. Alla Zenguns anställda har tillgång till Workplace och den fungerar som en 

informationskanal för branschnyheter såväl som projektinfo, men även sociala nyheter. 

Exempelvis existerar olika grupper som är arbetsrelaterade så som ISO 14001-gruppen men 

det finns även sociala grupper så som Squash gruppen och Zengun IF. Precis som veckobreven 

ses Workplace som en lättsam kommunikationskanal där synen är positiv angående 

kommunikationen. Det är oftast veckobreven eller Workplace som utnyttjas om Zengun ska 

nå ut till alla sina anställda. Veckobreven sammanställs även i ett forum på Workplace, så 

intranätet fungerar även som en sorts sammanställning av all Zenguns kommunikation och 

aktiviteter som är arbetsrelaterat. Det är upp till varje person hur många grupper de ska delta 

i. De anställda styr lite själv över hur stort informationsflödet ska vara. Informationen finns 

tillgänglig för alla och ligger publicerat på Workplace, där de anställda får en notifikation när 

ny information uppdateras eller läggs ut. Det är då upp till varje anställd ifall de vill ta del av 

informationen direkt eller läsa igenom det vi senare tillfällen.  

Den intresserade medarbetaren ser att det blänker till, läser inte men när han 

börjar sakna informationen kan han gå in och se vad som har ändrats och vad som 

har hänt. [Ledning 1] 

I Workplace läggs även mötesanteckningar ut, där möten är den tredje formella 

informationskanalen. Enligt Zenguns interna dokument så finns fyra olika sorters interna 

möten, styrelsemöten, ledningsgruppsmöten, marknadsmöten och informationsmöten. Men 

där intervjupersonerna enbart nämnde informationsmöte som en kommunikationskanal.  

Informationsmöten inom Zengun sker både centralt och i projekten. Centrala 

informationsmöten är glesa möten där hela verksamheten eller affärsenheten samlas och 

informeras om situationen kring företaget. Informationsmöten på projektnivå sker minst en 

gång i månaden där projektchef, produktionschef och ibland affärsenhetschef berättar hur det 

ligger till i projektet. I stora projekt med många aktörer kan det vara svårt att få en helhetsbild 

av vad som pågår.  

I ett stort projekt är det inte säkert att man har koll på helheten i projektet. 

[Projektchef] 

Möten är en återkommande faktor i Zenguns kommunikation, där mötet oftast används för 

att förmedla information till produktionen. Framför allt bokas möten när information ska 

spridas vidare från Zengun till underentreprenörerna.  Informationens storlek och hur viktig 

den är, är avgörande för hur den ska förmedlas. Både ledningen och underentreprenörerna 

ansåg att ett möte är ett enkelt forum där information kan förmedlas snabbt, enkelt och 

tydligt. Det är även enkelt för underentreprenörerna att bekräfta budskapet. 

Beroende på omfattningen av informationen, är det en liten mängd information 

bokas enskilt möte eller genomgång med underentreprenörerna. Är det en större 

mängd information ordnar jag ett informationsmöte med alla involverade. 

[Ledning 2] 

Informationskedjan mellan Zengun och underentreprenörerna är komplex och det är många 

individer på olika nivåer som ska ta del av den. Trots det så uppfattas kommunikationen som 

fungerade av underentreprenörerna. Den information som fås uppfattas som tydlig och god 

enligt underentreprenörerna. 
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Jag är ju projektledare och jag har ju en arbetsledare under mig och under 

arbetsledaren har han en lagbas och där har vi ju informationskedjan. Så 

informationen ska gå från mig, till arbetsledaren till lagbasen och ut till gubbarna. 

[Underentreprenör 1] 

Vid avtalsskrivning med underentreprenörerna finns det tydliga standarder och rutiner som 

underlättar kommunikationen. Underentreprenörerna kommer att följa alla handlingar som 

skrivs in och det ses som ett effektivt sätt att kommunicera ut informationen på. All 

information som står i avtalshandlingar måste följas annars kommer underentreprenörerna 

inte att få betalt. Även underentreprenörerna uttalade sig om att avtalshandlingarna var ett 

tydligt kommunikationsmedel. Avtalshandlingarna är de styrande dokumenten som måste 

uppfyllas om underentreprenörerna ska få betalt. Det är även i avtalshandlingarna dokument 

så som säkerhet, hållbarhet och kvalité finns.  

Enklast är det ju att skriva det i avtalet, det är ju ett hårt sätt att göra det på men 

också ett effektivt sätt att göra det på. Uppfyller ni inte målet får ni inte betalt. 

[Projektchef] 

Kommunikationen sker förutom med det som redan är skrivet med mejl, telefon och muntlig 

kontakt. Det är enligt intervjupersonerna den vanligaste kommunikationen där flera tusentals 

formella och informella budskaps förmedlas på dessa sätt. Uppfattningen hur den här sortens 

kommunikation fungerar är varierande inom ledningen.  

 Har hittills aldrig någonsin sett ett stabilt kommunikationssystem, det finns bara 

två lägen. Antingen får folk för mycket information eller för lite information. Jag 

tycker vi har ganska lagom mycket information. [Ledning 1] 

Det är ganska ofta man får höra ”nej men det där har inte jag hört”. [Ledning 2] 

En i ledningen berättade att det var viktigt att ge informationen i skriftlig form och att få en 

bekräftelse på att den har gått fram. Personen förespråkade mejlkommunikation då det var 

möjligt att gå tillbaka och hitta informationen igen men det problematiska med 

mejlkommunikation var just att få bekräftelsen. 

Man vill ju att informationen ska gå fram och få bekräftelse på att informationen 

har gått fram. [Ledning 2] 

De kommunikationskanaler som nämndes vid intervjuerna var alla fokuserade på att 

informationen skulle gå uppifrån och ner det vill säga från ledning och till produktion. VD:ns 

veckobrev, intranätet och mötet är informationskanaler som ledningen eller projektchefen 

använde för att förmedla budskap till produktionen, vilket även är det naturliga flödet i ett 

projekt. En i ledningen ansåg att kommunikationen var fokuserad på det vertikala flödet men 

att det finns stor fördel med att ha ett horisontellt kommunikationsflöde. Personen i frågan 

menar att projekten skulle kunna utnyttja varandras kunskaper.  

Jag tror det är lättare att få ner info från ledningen hela vägen än kanske mellan 

projekten. Jag tror inte att de drar så mycket nytta av varandra mellan projekten 

förutom om det är någon som hoppar mellan projekten. [Ledning 2] 

5.3 Zenguns hållbarhetsarbete 
Synen på Zenguns hållbarhetsarbete skiljer sig mellan de olika intervjupersonerna, begreppet 

hållbarhet tolkas utifrån personernas arbetsområde och erfarenhet. En del utav 

intervjupersoner ansåg att hållbarhetsarbetet bestod av företagets mjuka frågor. Detta 

eftersom de menade att det finns en subjektivitet i bedömningen i hur miljövänlig ett företag 

är. Flera personers ansåg att kartläggningen av hållbarhet inte var en enkel arbetsuppgift. 
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Subjektivitet, systemgränser och osäkerhetsfaktorer spelar stor roll på hur miljöarbetet 

definieras. Ett stort fokus kring Zenguns hållbarhetsarbete utgår från kundens efterfråga. 

Underentreprenörernas hållbarhetsarbete sker utifrån deras kunds efterfrågan. Då det mesta 

av Zenguns hållbarhetsarbete sker ute i projekten så är det även kunden som har stor 

inflytande på till exempel vilka certifieringar som byggnaden ska byggas efter och vilka 

hållbarhetslösningar som ska byggas in i byggnaden. Kundfokus var något som märktes i 

Zenguns miljöplaner, där de var skrivna utifrån lagkrav och kundkrav. I miljöplanerna ingår 

det vilka generella krav projektet har och hur Zengun kan påverka eller uppfylla kraven. 

Budskapet i följande fras återkom i flera intervjuer.  

Hållbarhet handlar mer om att vara flexibel och uppfylla kundens krav. 

[Projektchef] 

I Zenguns hållbarhetsarbete, enligt ledningen, är fokus kring kvalité-, miljö- och 

arbetsmiljöfrågor (KMA- frågor). Ledningens perspektiv på hållbarhet har ett 

helhetsperspektiv, både Zengun som helhet, men även att varje projekt skulle arbeta utifrån 

hållbarhet. 

Man måste nästan definiera hållbarhet först, people-planet-profit in that order, 

översatt till arbetsmiljö, miljö och kvalité om man hårdrar profit och i den 

ordningen. [Ledning 1] 

Enligt ledningen ska fokus i första hand vara på människors säkerhet sedan miljön och till sist 

kvalitén på arbetet. Utifrån KMA-sammanställningarna är det uppenbart att den ordningen 

följs. De flesta dokument i KMA-sammanställningen handlar om arbetssäkerhet, arbetsmiljö 

och nödsituationer. Utifrån ledningens åsikter så har arbetet kring hållbarhetsfrågor varit bra 

och rätt prioriterat från början.   

Vi har kommit långt fram på A, inte lika långt på M och K, mer på M än på K, men 

ur people-planet-profit tänket så är det helt rätt. Jag tycker vi har kommit 

tillräckligt långt på alla tre men främst på A. [Ledning 1] 

Zenguns arbete kring miljöfrågor är ett ständigt pågående och växande ämne. Under de 

senaste åren har flera av intervjupersonerna märkt en förbättring kring miljöfrågorna. Enligt 

ledningen är en förklaring till det att kunderna har fått ett ökat miljö- och hållbarhetsfokus. 

Det har lett till en utveckling av Zenguns hållbarhetsarbete för att uppfylla kundernas krav. 

.. vi har jobbat mer med miljö- eller hållbarprofilerade projekt och då blir vi såklart 

bättre, alla får mer erfarenhet. [Ledning 2] 

Zengun som företag växer, vilket innebär att hållbarhetsarbetet växter då det är fler som 

arbetar och engagerar sig inom hållbarhetsfrågor. En framtida vision hos Zengun är att bli 

ledande inom hållbarhetsfrågor. För att bli det enligt ledningen så krävs det att få ut relevanta 

nyckeltal eller som Zenguns ledning benämner det KPI (Key performance indicator) KPI är 

relevanta nyckeltal som företaget arbetar utifrån och som används vid marknadsföring. Att få 

bort subjektiviteten i mätning av hållbarhetsarbetet anses vara viktigt för ledningen. För att 

kunna med säkerhet presentera hur bra företaget är i hållbarhet måste deras KPI presenteras 

utan subjektivitet. 

Det hoppas ju jag på att se, att det faktiskt trillar ut en KPI för min del. För just nu 

sitter vi mest och gissar på en skala mellan 1–5 hur bra är vi, jag vet inte 

förmodligen 4 för vi gillar ju att vara bättre. Vi vill påstå att vi är bra och få bort 

den subjektiviteten och faktiskt få en tydlighet på var vi är idag och vad som är 

rimligt att nå. [Ledning 1] 
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Alla KPI som presenteras i hållbarhetsredovisningen kommer även att presenteras för 

kunden. Enligt ledningen är hållbarhetsarbete ett krav för att lyckas på marknaden. Finns det 

inget hållbarhetsarbete kommer inga kunder eller underentreprenörer att vilja samarbeta. 

Enligt projektchefen så har hållbarhetsarbetet blivit populärt bland kunderna och 

byggbranschen har ökat fokuset kring det. Det finns en ekonomisk vinning i att bygga med 

certifieringar. Certifieringar innebär en ökad inkomst för kunden. Förutom extern 

kommunikation och marknadsföring kommer KPI att användas vid reflektion över projektens 

hållbarhetsarbete.  

Med referensvärden kan vi jämföra tidigare projekt mellan pågående projekt. 

[Ledning 2] 

Citatet ovan kan även kopplas till Zenguns miljöpolicy och deras ISO 14001 certifiering som 

säger att Zengun ska arbeta för en ständig förbättring. För att nå ständig förbättring enligt 

miljöpolicyn är de små vardagliga åtgärderna lika viktiga som dem stora åtgärderna. Zenguns 

ledning arbetar även med dem små vardagliga förbättringarna, genom att påverka 

medarbetarnas vardagliga val genom till exempel bidrag till alternativa transportmedel såsom 

kollektivtrafik och cykel. Ledningen anser att om de kan påverka medarbetarna vardagliga 

beslut kan det leda till att medarbetarnas beslut på arbetet förändras.  

Hur stor påverkan medarbetarnas transportval har jämfört med det vi gör på 

arbetsplatsen är inte så stor, men jag tror att det handlar om att skicka signaler. 

Det handlar om att trycka på att få folk att tänka likadant på sin fritid och i sina 

transporter till och från jobbet. Jag tror det kan påverka deras beteende även på 

arbetet. [Ledning 1] 

5.4 Rutin för insamling av koldioxiddata 
Enligt Ammenberg (2013) ska en rutin besvara frågorna vem, var, när och hur.  Vem handlar 

om de som ska använda rutinen och vem rutinen gäller för. Det är viktigt att det tydligt står 

vem som har ansvaret för att rutinen genomförs och vem det är som ska utföra rutinen. Var 

syftar både på geografisk plats men även vilken del i verksamheten det gäller för. I det här 

fallet innebär det var i projektets skede rutinen ska utföras. Hur handlar om en beskrivning 

av hur aktiviteten ska genomföras. När innebär vilken tid och hur ofta ska rutinen ska utföras.  

Vid all dokumentationsstyrning är det av extra vikt att dokumenten i frågan kan identifieras. 

Exempel på identifiering är titel eller något dokument ID. Dokumentet ska vara  lättillgänglig 

för alla involverade både de som ska utföra rutinen men även de som delar ut rutinen ska 

enkelt kunna ta fram den. Dokumentet ska vara uppdaterad och märkt med vilken version 

dokumentet är i (Ammenberg, 2013). 

Med Ammenbergs (2013) rekommendationer utvecklades en rutin, där innehållet och 

utformningen utgick från teorier, tidigare forskning, miljöpolicy, tidigare rutiner, krav från 

tidigare och pågående projekt samt uttalande från underentreprenörer och ledningen.  Innan 

rutinen utvecklas måste en beräkningsmodell bestämmas för att kunna veta vilken data det 

är som ska samlas in. 

5.4.1 Jämförelse av beräkningsmodeller och datainsamling 
De beräkningsmodeller som har studeras kommer från tre internationella myndigheter, 

Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC), European Environment Agency (EEA) 

och Environmental Protection Agency (EPA). Dessa myndigheter arbetar främst för att öka 

kunskapen om klimatet för andra myndigheter inom deras regioner, EEA fokuserar på 

Europa, EPA fokuserar på USA och IPCC arbetar för FN. De här myndigheterna klassificerar 

sina beräkningsmodeller utifrån tre nivåer, där nivå 1 kräver minst data och nivå 3 mest. Valet 

av vilken nivå som ska väljas beror på de nationella kraven samt hur mycket data som finns 
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tillgänglig för verksamheten (IPCC, 2006; Winthe & Dore, 2016).  Det som behövs för 

samtliga modeller (se tabell 1) är bränslesorten, bränslemängden och emissionsfaktorerna. 

EPA baserar sina nivåer på bränsleförbrukning medan EEA och IPCC använder sig av 

bränsleförbrukning i nivå 1 och 2 men går över till tidsbaserat beräkning i nivå 3 (EPA, 2016; 

IPCC, 2006; WINTHE & DORE, 2016). Enligt IPCC (2006) är nivå 3 en onödigt komplicerad 

beräkning om endast växthusgaser ska beräknas. När enbart koldioxidutsläpp från 

transporter beräknas ska nivå 1 väljas. Beräkningsmodellerna från EEA, EPA och IPPC har 

sammanställts i tabell 1 utifrån de olika nivåerna. 

Tabell 1: Beräkningsmodeller av koldioxidutsläpp från förbränningsmotorer (EPA, 2016; 

IPCC, 2006; Winthe & Dore, 2016), variablerna förklaras i tabell 2.  

MYNDIGHET NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 

EPA ∑ 𝐵 ∙ 𝐸 ∑ 𝐵 ∙ 𝐸 ∙ 𝑉𝑉 𝐵 ∙ 𝐶𝐶 ∙
44

12
 

EEA ∑ 𝐵 ∙ 𝐸𝐹 ∑ ∑ 𝐵 ∙ 𝐸𝐹 𝑛 ∙ ℎ ∙ 𝑝 ∙ 𝐿𝐹 ∙ 𝐸𝐹 ∙ (1 − 𝐴𝐹) 

IPPC ∑ 𝐵𝑎 ∙ 𝐸 ∑ ∑ 𝐵𝑎 ∙ 𝐸 𝑛 ∙ ℎ ∙ 𝑝 ∙ 𝐿𝐹 ∙ 𝐸𝐹 

 

Vid användning av nivå 1 och 2 kan ekvationen antingen använda volym eller massa som 

enhet. Det är viktigt att alla variabler använder samma enhet det vill säga antingen massan 

eller volymen. Om bränslemängd B inte kan mätas går det att uppskatta bränslemängden 

utifrån sträckan och bränsleanvändningen. Uppskattningen ska enbart användas när det 

saknas underlag för variabeln B (IPCC, 2006).  
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Tabell 2: Variabeldefinitioner (EPA, 2016; IPCC, 2006; Winthe & Dore, 2016) 

VARIABEL FÖRKLARING ENHET 

B Bränslemängd L eller Kg 

E Emissionstal Kg CO2/ GJ  

EF Emissionsfaktor (𝐸 ∙ 𝑉𝑉) Kg CO2/ton bränsle 

VV Värmevärde GJ/ton bränsle 

CC Koldioxid innehåll -  

Ba Bränsleanvändning (𝐵 ∙ 𝑉𝑉) GJ 

n Antal enheter -  

h Antal timmar fordonet är igång h 

p Motoreffekt kW 

LF Lastnings faktor -  

AF Anpassning av försämringsfaktor -  

∑     Beräknas för varje typ av bränsle -  

∑ ∑    Beräknas för varje typ av bränsle och för varje 

typ av fordonsklassificering. 

-  

 

För att få fram emissionsfaktor, värmevärde, koldioxidinnehåll och bränsleanvändning krävs 

det att informationen om bränslesorten finns tillgänglig. EEA har tagit fram en tabell för 

standardvärden som kan ses i bilaga 2.  Lastningsfaktor och anpassning av försämringsfaktor 

utgår från tidigare statistik från arbetsmaskiner. 

5.4.2 Åsikter angående utformningen av rutinen 
Vid utformningen av rutinen samlades åsikter in om rutinens utformning samt 

implementering. Det fanns blandade åsikter om införskaffandet av en rutin. Ledningen 

föredrog en välskriven rutin för att rutinen skulle kunna påverkade andra hållbarhetsfaktorer. 

Ledningen menade att en medvetenhet om koldioxidpåverkan inom företaget skulle kunna 

öka med en rutin. Personen i frågan ansåg att om medvetenheten om den individuella 

miljöpåverkan skulle öka så skulle även bättre beslut tas på arbetsplatsen. Med ökad kunskap 

kan medarbetarna göra ett aktivt val angående hållbarhetsfrågor.  

Alla bra rutiner bidrar till ordning och det blir ordning även på annat. Ordning 

släpar med sig annan ordning. [Ledning 1] 

Implementeringen av rutinen ansågs som en jobbig process men som går att ta sig igenom då 

de är tvungna till att göra det. Förändringsarbetet med införskaffandet av en rutin är inte 

uppskattad då det kräver en förändring i det vardagliga arbetet.  

Alla människor hatar förändring. Folk är vana vid att göra som de brukar så de 

avskyr nya påtager. [Projektchef] 

Alla lär sig ju till slut eftersom man är tvungen att lära sig. [Underentreprenör 1] 
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Hos underentreprenörerna fanns det en oro om att en rutin skulle bidra till mer administrativt 

arbete. De ansåg att det administrativa arbetet hade ökat under de senaste åren och ytterligare 

pappersarbete skulle kunna bli en belastning. 

… om någon skulle föreslå mer pappersarbete så vet inte jag hur varmt välkommen 

det är. [Underentreprenör 1] 

Med årsredovisslagen har ett annat fokus kring just redovisning och dokumentation ökat 

kring hållbarhetsfrågorna. Den nya årsredovisningslagen har inneburit att Zengun har fått 

arbeta mer, framför allt med att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det har inneburit bland annat 

att dokumentationen har uppdaterats och till exempel rutiner har förändrats, tagits bort och 

slagits ihop. Ett exempel på att dokumentation har uppdaterats är Zenguns arbete med 

checklistor för miljökrav. Zenguns underentreprenörer och leverantörer kommer att ta del av 

en checklista av diverse miljökrav såsom miljöledning, avfallshantering, transporter etc. Detta 

görs för att Zengun ska kunna redovisa underentreprenörernas miljöpåverkan inom Zenguns 

projekt. 

Vi har tagit ett nytt ryck om hållbarhetsarbetet och blivit mer medvetna om vad som 

måste göras i och med att det ska redovisa. [Ledning 2] 

… det är väl det jag har märkt, att vi faktiskt har fokus på frågan rent 

redovisningsmässigt. [Ledning 1] 

5.4.3 Vem, var, hur och när 
Frågorna vem, var, hur och när från Ammenbergs (2013) rekommendationer, besvaras 

utifrån beräkningsmodellen enligt tabell 1 och svaren från intervjupersonerna.  

Vem: Den största gruppen som kommer använda rutinen är underentreprenörer och 

anställda som arbetar i produktionen. Ansvaret ligger hos varje individ som använder en 

arbetsmaskin eller ett fordon att rapportera in den information som efterfrågas. Det svåra är 

att få individerna att fylla i när de ska. En person från ledningen berättar om hens erfarenheter 

angående egenkontroller. Egenkontroller innebär att de anställda fyller i checklistor om vad 

som har gjorts. Vid kontroll av egenlistor fylldes dokumenten i efter att arbetet var utfört 

istället för att fyllas i under tiden. 

… jag gick ut och kollade egenkontroller så fick jag kommentaren ” ja, vänta en 

stund jag ska bara fylla i den”. [Ledning 2] 

En KMA-ansvarig, som utför stickkontroller ska också ingå i rutinen för att kontrollera att rätt 

information fylls i vid rätt tillfälle. Till slut ska det yttersta ansvaret ligga hos ledningen då det 

är där rutinen kommer ifrån samt det är där all data ska sammanställas. Idag finns det ett 

delegeringskontrakt som innebär att personen som delegerar och den som tar emot 

arbetsuppgiften skriver under att personen i frågan har rätt kompetenser samt att alla 

relevanta dokument har mottagits.  

Zenguns produktion består av många personer och där kedjan av produktionen är komplex 

kommer det att finnas svårigheter med implementering av rutinen. En systemgräns måste 

bestämmas vid utformning av rutinen, eftersom Zenguns underentreprenörer i sin tur kan ha 

underentreprenörer och kedjan fortsätter. Byggindustrin i dagsläget består av komplexa 

kedjor av flera olika aktörer som specialiserar sig inom sin bransch eller område. 

Att skapa en rutin är större än bara mäta transporter. Det kräver att våra 

underentreprenörer har en rutin för deras arbete och deras underentreprenörer. Vi 

måste ställa krav på våra underentreprenörer att dom har en rutin och dom måste 

ställa krav på sina underentreprenörer. [Projektchef] 
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Zengun som fortfarande håller på att växa kommer ha det svårt att ställa allt för unika och 

komplexa krav på sina underentreprenörer. Enligt Projektchefen så måste de större företagen 

arbeta för att förändra branschen och där Zengun följer deras arbete. 

Att förändra en bransch är svårt för oss, det kräver att ett större företag börjar. 

[Projektchef] 

Enligt underentreprenörerna kommer en enkel och lättanvänd rutin kunna tas emot. Rutinen 

kommer att uppskattas ytterligare ifall arbetet med rutinen kan gynna 

underentreprenörernas egna interna hållbarhetsarbete. Underentreprenörerna kan se en 

fördel med rutinen men är inte helt övertygade över hur mycket rutinen kommer att bidra till 

det interna hållbarhetsarbetet. 

Var: Främst kommer datainsamlingen ske kontinuerligt ute i produktionen, men en del kan 

samlas in vid ett tidigt skede till exempel vid avtalsskrivning. I dagsläget håller ett dokument 

på att utvecklas hos Zengun som ska kartlägga underentreprenörernas och leverantörernas 

miljöpåverkan i produktionen. Underentreprenörerna fyller i vilka områden som kommer att 

beröras i deras arbetsgång som sedan hänvisar till vilka dokument som de ska ta del av. I det 

här dokumentet kan en rutin implementeras för att kravställa att rutinen genomförs. Även 

bränsledeklaration (se bilaga 4) kan sammanställas i dokumentet. 

Hur: Frågan hur besvaras delvis under kategorin var, att inrapportering av rutinen sker via 

dokumenten under var. Inrapportering av bränslemängd är dock ett kontinuerligt arbete som 

måste ske varje gång ett fordon eller maskin tankas. Mängden bränsle ska sammanställas i ett 

dokument som skickas till ansvarig person hos Zengun. Den ansvariga personen är en ny 

person i varje projekt. I rutinen har N.N skrivits istället för ansvarig person, se bilaga 3. 

När: När arbetet ska utföras står delvis beskrivet under var dvs vid uppstart av ett nytt 

projekt/avtal. Insamlingen sker även kontinuerligt under projektets gång, men där 

sammanställning av dokument bör ske månadsvis och skickas till ansvarig person. Kontroller 

av dokumentation bör ske vid stickprovskontroller eller miljöronder. Ansvaret på 

stickprovskontroller ligger hos KMA-ansvarig. 
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6 Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån de valda teorierna 

och tidigare forskning.  Studiens forskningsfrågor kommer att ligga till grund för 

diskussionens struktur.  

6.1 Hur bör rutinen utformas för att säkerställa att data som 
genereras är valid och enhetlig i en decentraliserad 
organisation? 

Valet av beräkningsmodell har varit nivå 1 från IPCC och EEA, dessa beräkningsmodeller är 

samma men myndigheterna har olika benämningar på dem. Eftersom IPCC arbetar för FN 

går det att se influenser på beräkningsmodellerna för EEA och EPA, det är en av 

anledningarna till att IPCC och EEAs beräkningsmodell har valts. Som kan ses i tabell 1 så är 

alla beräkningsmodeller av nivå 1 bränslebaserade. Det går även att se att EPAs nivå 2 har 

samma beräkning som EEA och IPCC nivå 1.  Winthe & Dore (2016) nämner att deras 

beräkningsmodeller är kompatibel och komplementerar IPCCs beräkningsmodeller. 

Eftersom IPCC är en myndighet som arbetar för FN är det också därför både EEA och EPA 

beräkningsmodeller har influerats från den. EEA och IPCC har liknande beräkningsmodeller 

på nivå 2 och nivå 3, där nivå 3 är tidsbaserad och enligt Zhang et al. (2016) och Frey et al. 

(2010) är tidsbaserad faktor osäkrare vid beräkning av enbart växthusgaser. Även IPCC 

(2006) menar på att nivå 3 inte är nödvändig vid beräkning av koldioxidutsläpp. EPAs 

beräkningsmodell uteslutes eftersom EPAs nivå 2 är samma som EEA och IPCCs nivå 1. Enligt 

Zenguns miljöledning så ska en så hög lägsta nivå som möjligt etableras, utifrån det valdes 

EPAs modell bort. Enligt både EEA och IPCC så ska nivå 2 väljas om utsläppen räknas som 

en nationell nyckelfaktor annars kan nivå 1 väljas. Enligt både IPCC (2006) och Winthe & 

Dore (2016) så innebär nationella nyckelfaktorer de faktorer som prioriteras inom landet och 

som har en signifikant betydelse på de nationella mätningarna. IPCC (2006) diskuterar vidare 

hur viktigt det är med att vara konsekvent med sin modell för att få likvärdig data och framför 

allt jämförbar data. Detta då det oftast finns fel inom beräkning av koldioxidutsläpp och att 

det är ett långsiktigt arbete som ska göras under flera år. De årliga resultaten bör jämföras 

mot varandra för att kontrollera validiteten och det är skillnaden mellan redovisningsår som 

bör vara fokus. 

Utifrån nivå 1 och tabell 2 måste bränslesorten och bränslemängden samlas in för att kunna 

beräkna koldioxidutsläppen. Utifrån bränslesorten kan emissionsfaktorerna och 

värmevärden tas fram med hjälp av en tabell och omvandlingsfaktorer enligt bilaga 2. 

Tabellen i bilaga 2 är utformad efter EPAs emissionsfaktorer. Emissionsfaktorerna mellan 

myndigheterna varierar vilket beror på att olika nationer tar fram emissionsfaktorerna på 

olika sätt. EPA valdes för att det är en europeisk myndighet och arbetar för alla europeiska 

länder, vilket gör att emissionsfaktorerna är framtagna utifrån Europa (Winthe & Dore, 2016). 

Tabellen i bilaga 2 är för standardvärden för Europa och bör uppdateras när information om 

specifika bränslen samlas in. För att få ett helhets värde av koldioxidutsläppen måste både ett 

kontinuerligt insamlingsarbete av bränslemängden och insamling av bränslesorten utföras. 

Det finns en osäkerhetsfaktor vid insamlingsarbetet vid mätning av bränslemängden. 

Eftersom bränslesorten kan samlas in en gång av en person så minskar risken för mänskliga 

felfaktorer. En viktig aspekt utifrån resultatet var att om rutinen är enkel och tydlig skulle den 

kunna tas emot på ett positivt sätt ute i produktionen. Det här kan beskrivas utifrån Malténs 

(1998) kommunikationsmall, att budskapet kodas i form av rutinen och kommer tolkas av de 

som läser rutinen. Om budskapet är kodat på ett enkelt och tydligt sätt kan mottagarens 

tolkning underlättas. De viktigaste av Malténs faktorer är i det här fallet erfarenheter och 

attityder. Rutinen måste skrivas på ett tydligt sätt utifrån målgruppens förutsättningar, det 
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här är enligt Ammenberg (2013) en av de viktiga aspekterna att tänka på vid kommunikation 

kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Eftersom synen på Zenguns hållbarhetsarbete är olika 

inom företaget, bör syftet med rutinen vara tydlig och specifik. Produktionen kan ha ett annat 

perspektiv på hållbarhetsarbete än vad ledningen har. Vid utformningen av rutinen försökte 

flera perspektiv intas för att förstå olika individers perspektiv angående insamling av 

koldioxiddata. Som Hallgren & Ljung (2005) skriver så är det viktigt att kunna ta den andra 

personens perspektiv vid kommunikation kring miljöfrågor. För ledningens del, som har det 

yttersta ansvaret för att rutinen genomförs på ett korrekt sätt, behöver de vara varsamma och 

ha ett så kallat mångperspektiv som Hallgren & Ljung (2005) beskriver det, för att minimera 

risken för feltolkning av syftet med rutinen. Om alla grupper kan inta varandras perspektiv 

gällande rutinen skulle arbetet med rutinen underlättas. Underentreprenörernas perspektiv 

var att de skulle få mer administrativt arbete samt att dokumentationen hade ökat de senaste 

åren. Det är viktigt att påpeka det som Hallgren & Ljung (2005) lyfter fram angående 

Neckerkuben, att det ena perspektivet är inte mer korrekt än det andra. I det här fallet så är 

underentreprenörernas perspektiv lika viktig som ledningens.  

Zenguns organisation består av en komplex organisationsstruktur som bygger på 

underentreprenörer och deras organisationsstrukturer.  Det här är enligt Clegg et al. (2007) 

definitionen av decentraliserad organisation. Enligt Clegg et al. måste förtroendet inom en 

decentraliserad organisation vara högre då ansvaret förskjuts till flera olika personer eller 

enheter. Rutinen kommer att genomföras av både Zengun och Zenguns underentreprenörer, 

det betyder att arbetet måste säkerställas på olika sätt. Risken med en rutin som kräver att 

medarbetarna tar eget ansvar är att uppgiften kan utformas i sista stund. Det ökar risken för 

att fel värden skrivs in eller att värdena som lämnas in är påhittat. Den här typen av arbete 

skulle Clegg et al. (2007) definieras som delegering av arbetet. Det är viktigt för den som 

delegerar att ha vetskapen om att personen som får arbetsuppgiften har tillräckligt med 

kunskap och kompetens för att utföra arbetsuppgiften. Zengun kontrollerar det här genom ett 

delegeringskontrakt som skrivs på både av personen som delegerar uppgiften och av personen 

som ska utföra arbetsuppgiften. Det här sker inte på produktionsnivå utan mellan till exempel 

projektledare och KMA-ansvarig. Det är viktigt att medarbetarna som ska samla in 

koldioxiddata har kunskapen om vad det är som ska göras. Enligt Shen & Tam (2002) är 

avsaknaden av utbildade personer ett problem vid arbete med miljöledning. Som Ammenberg 

(2013) påpekar, kräver delegering av en uppgift att personen som delegerar har yttersta 

ansvaret och att rätt kunskap och kompetens finns. Idag fungerar delegeringen av arbetet till 

underentreprenörerna via avtal, det är ett enkelt men hårt sätt att delegera en uppgift, 

eftersom underentreprenörerna inte får betalt om de inte utför uppgiften korrekt. För ett 

växande företag som Zengun är så bör kravställningen ske försiktigt, då det är svårt att 

förändra en bransch som ett litet företag. Det här kan tolkas som det Strannegård & Eriksson-

Zetterquist (2011) menar angående imiterande isomorfism, där mindre företag försöker 

eftersträva att likna de större företagen. Zengun som inte är marknadsledande inom 

branschen vill avvakta och låta de större företagen förändra branschen.  

6.2 Hur fungerar den interna kommunikationen och lärandet 
i en decentraliserad organisation  

Kommunikationen i Zenguns verksamhet består av flera komplexa kedjor som hänger ihop 

på olika sätt. För att kunna analysera kommunikationen har Zenguns interna kommunikation 

delats in i två delar. Den centrala kommunikationen som sker i Zengun som verksamhet och 

projektkommunikationen som sker i projekten. Med den centrala kommunikationen menas 

informationsflödet från ledning ut till företaget så som veckobrevet och Workshop. 

Informationsflödet uppfattades fungera bra när budskapet gick vertikalt uppifrån och ner, 

men mindre bra när flödet var horisontellt, det vill säga mellan projekten. Enligt Ammenberg 

(2013) är det viktigt vid kommunikation angående miljön att både ha ett horisontellt och 
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vertikalt perspektiv. Resultatet i 5.2 visar på att uppfattningar kring den horisontella 

kommunikationen inte fungerar lika bra. Kommunikationen kring hållbarhetsarbetet och 

rutinen har fokuserat kring det vertikala informationsflödet, Workshop, veckobrev och möte 

som informationskanaler, som ska förmedla ut information.  

Malténs (1998) kommunikationsmodell med nyckelfunktionen feedback är en ständig 

pågående process i Zenguns verksamhet. En viktig faktor i Zenguns dagliga kommunikation 

är att skicka iväg ett budskap, till exempel som ett mejl och att en bekräftelse om att mejlet är 

mottaget och att informationen är förstådd fås tillbaka. Här påpekar Hallgren & Ljung (2005) 

att alla individer har ett stort behov av att få bekräftelse på att budskapet har mottagits och 

förståtts. All kommunikation som sker på projektnivå i Zengun genomgår Malténs (1998) 

kommunikationsmodell. Den lättaste formen av feedback är i form av muntlig 

kommunikation person till person där flera signaler kan avläsas. Det är också ett av de 

vanligaste kommunikationsmedlen inom verksamheten, möten stora som små. Med hjälp av 

Malténs definition av feedback kan även Hallgren & Ljungs (2005) problematik kring 

perspektiv undvikas. Genom feedback kan sändaren av budskapet uppfatta om mottagaren 

har rätt perspektiv eller inte. I ett projekt hos Zengun är det flera yrkesgrupper som ska 

samarbeta och där fokuset är på personens egen arbetsuppgift. Stora informationsmöten där 

projektledare, produktionsledare och affärsenhetschef informerar om projektets olika roller 

är ett sätt att försöka öka yrkesgruppernas perspektiv för varandra. Det kan tolkas som att 

informationsmöten ökar det Hallgren & Ljung menar med mångperspektiv. Det här leder till 

att missförstånd mellan de olika yrkesgrupperna i projektet kan minska.  

Den komplexa kommunikationskedjan som finns i ett projekt hos Zengun är ytterligare en 

anledning till att lägga energi på kommunikationen. Utöver Zenguns egna komplexa 

organisationsstruktur så ingår det externa organisationsstrukturer som ska integreras i 

kommunikationen. Både kunder och underentreprenörer måste ta del av budskapet. 

Underentreprenörerna har i sin tur flera led i sin organisationsstruktur där budskapet ska gå 

via många mottagare som tolkar budskapet, som i sin tur blir en sändare som kodar. En av 

intervjupersonerna berätta om hur viktigt det var att få ner budskapet i skrift. Det säkerställer 

att budskapet som förmedlas innehåller sin ursprungskodning. En annan viktig funktion som 

Zengun har, som bidrar till deras kommunikation, är deras intranät Workplace som används 

som en samlingssida där all information publiceras. Det möjliggör för den intresserade eller 

den osäkra att gå tillbaka och se vad som informerades om under till exempel 

informationsmötet eller i ett av veckobreven. Ammenberg (2013) skriver att 

kommunikationen bör förmedlas genom många forum och genom olika sätt då människor är 

skapade på olika sätt och tar emot information på olika sätt. Det här är även sammankopplat 

till Hallgren & Ljungs (2005) perspektiv. Då olika människor tar emot budskap på olika sätt 

på grund av deras inre perspektiv. Zengun använder sig av flera olika kommunikationskanaler 

när viktiga budskap ska förmedlas. En risk med Zenguns kommunikation är att de stora 

kommunikationskanalerna, veckobreven och Workshop blandar arbetsrelaterat och 

fritidsrelaterade ämne i samma forum. Det finns annars en risk att den arbetsrelaterade 

informationen försvinner genom att mottagarens fokuserar på det sociala. Det här kan 

kopplas till Hallgren & Ljungs (2005) metafor angående Neckerkuben.  Två individer kan se 

samma bild eller i det här fallet läsa samma meddelande, men att det tolkas på olika sätt. Men 

utifrån resultatet så ses dem här kommunikationskanalerna som ett lättsamt 

kommunikationssätt som uppskattas på grund av blandningen mellan branschnyheter och 

sociala nyheter. Det finns en fördel med det här då det kan få medarbetaren att kontinuerligt 

läsa informationen.  
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6.3 Vilka utmaningar existerar vid implementering av en ny 
rutin, samt vad krävs för att undvika dem 

Utifrån resultatet så framgår det att människor ogillar förändring, framför allt en förändring 

som inte på ett märkbart och direkt sätt underlättar människornas arbete. Om Engeströms 

(2014) tredje generations verksamhetssystem appliceras på Zenguns verksamhet och mer 

specifikt, Zenguns verksamhet som ska implementera den här rutinen. Subjektet är 

organisationen Zengun som arbetar med hållbarhetsredovisning, objektet är insamling av 

koldioxiddata, där resultatet syftar till att påverka Zenguns hållbarhetsarbete. Artefakten i det 

här fallet är rutinen, regler är bland annat de styrande lagar så som 

hållbarhetsredovisningslagen. Gemenskapen kan vara både vara ledningen och 

produktionen. Arbetsdelningen är organisationsstrukturen eller relationen mellan kund och 

underentreprenad. Det andra systemet som integrerar med Zengun är till exempel 

underentreprenörernas verksamhet eller kundernas verksamhet som kan studeras enligt figur 

6. Skillnaden på grannverksamheten och Zenguns verksamhet är att i grannverksamheten har 

objektet och subjektet byt plats, så i figur 6 är produktionen objektet och ledningen är 

subjektet. 

 

Figur 6: Engeströms tredje generations verksamhetssystem applicerat på Zengun, fri tolkning 
av Engeström (2014) 

Engeström (2014) talar om motsättningar inom systemet, det kan även kopplas till 

implementeringen av den här rutinen. Alla Engeströms fyra motsättningar kan kopplas till 

Zenguns verksamhet, vilket tyder på möjligheter till expansivt lärande. Engeströms första 

motsättning kan ses utifrån fallet med figur 6. Objektet i det här fallet är insamling av 

koldioxiddata. Detta görs för att förbättra Zenguns hållbarhetsarbete, men samtidigt så kan 

Zengun använda objektet för att ta fram KPI och marknadsföra sitt företag. Det finns både ett 

bytesvärde och ett användarvärde i objektet.  Om Engeströms loop för att främja expansivt 

lärande appliceras här, kan det anses att vara det första steget  (se figur 7), som innebär 

uppkomsten av ett problem (Engeström, 2001). I det här fallet kan tolkningen vara att 

tillägget i årsredovisningslaget innebar att Zengun var tvungen till att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete. Det innebar att verksamheten var tvungen till att förändra sitt arbetssätt. 

Den primära motsättningen kan tolkas som att individens behov, som i det här fallet är 

Zengun, inte motsvarade omvärldens behov, i det är fallet årsredovisningslagen. Det andra 

steget i loopen enligt figur 7 är den dubbla motsättningen, där motsättningen analyserades. 

Resultatet av den analys ledde bland annat till utformningen av rutinen. 

Den andra motsättningen går direkt att koppla till implementeringen av rutinen. Då rutinen 

innebär att arbetsfördelningen som i det här fallet är produktionen måste förändring sitt 



30 
 

nuvarande arbetssätt. Citatet ” Alla lär sig ju till slut eftersom man är tvungen att lära sig” 

visar på att underentreprenörerna har förändrat sitt arbete eftersom de är tvungna till det. 

Vilket är ett konkret exempel på Engeströms (2014) andra motsättning. Det här indikerar 

även på det tredje steget enligt loopen (se figur 7): nya modeller och arbetssätt utformas, i det 

är fallet rutinen. Rutinen, som kan ses som artefakten kan sedan påverka de andra noderna.   

Den tredje motsättningen går också att koppla till implementeringen av rutinen. Det innebär 

att det gamla arbetssättet försvårar etableringen av den nya rutinen eftersom rutinen innebär 

förändring i det gamla arbetssättet. Att underentreprenörerna måste börja mäta 

bränsleanvändningen kan ses som en liten åtgärd, men som resultatet visar på har 

dokumentationsgraden generellt ökat de senaste åren. Ytterligare en administrativuppgift 

ansågs som negativ förändring. Det är även den tredje steget i loopen enligt figur 7. 

Fjärde motsättningen kan ses om underentreprenörernas verksamhet ses som 

grannverksamheten. Både Zenguns objekt och underentreprenörernas objekts är samma, att 

samla in koldioxiddata. Motivet och syftet varierar dock mellan Zengun och deras 

underentreprenörer. Zenguns syfte är att förbättra företagets hållbarhetsarbete och samla in 

information till en KPI. Underentreprenörernas syfte och motiv är att uppfylla kundens krav. 

Det vill säga att samla in koldioxiddata för att få betalt enligt avtalet. När rutinen är 

implementerad kommer en reflektion mellan Zengun och underentreprenörerna att ske. 

Eftersom verksamheterna har olika motiv till varför de samlar in koldioxiddata sker en 

reflektion mellan verksamheterna utanför deras systemgränser. Det kan även ske en 

reflektion mellan Zengun och Zenguns kunder. Det innebär att Zengun kommer att reflektera 

över hur bra rutinen fungerar med hjälp av en grannverksamhet. Det här är även det sista 

steget i loopen enligt figur 7 och betyder att när Zengun har kommit hit så har ett expansivt 

lärande skett.  

 

Figur 7: Expansivt lärande hos Zengun, fri tolkning av Engeström (2014) 

Eftersom verksamhetssystemet som analyseras ska analyseras som helhet och är i ständig 

rörelse är det svårt att beskriva var och hur långt Zengun har kommit. Behovsstadiet är att 

Zengun måste redovisa sitt hållbarhetsarbete och där rutinen som utvecklas i denna studie 
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enbart är en del av hela Zenguns hållbarhetsarbete. Pilarna i loopen ska ses som dubbelpilar, 

vilket innebär att en rutin kanske inte fungerar och då måste Zengun gå tillbaka ett steg i 

loopen och börja om. De största utmaningarna i nuläget är  implementeringen av rutinen det 

vill säga andra och tredje motsättningen utifrån Engeströms verksamhetssystem. 

Hållbarhetsredovisningslagen trädde i kraft 2017, det innebar att Zengun har arbetat med det 

här i drygt ett år och fortfarande har en lång bit kvar innan cykeln har genomgåtts. När Zengun 

har redovisat sitt resultat för första gången ska utvärdering av resultatet ske.  

6.4 Hur kommer rutinen att påverka företagets 
hållbarhetsarbete och lärande? 

Zengun hållbarhetsarbete utgår från begreppet ständiga förbättringar, vilket både avspeglas i 

deras miljöpolicy och deras iso 14 001 certifiering. Ständig förbättring hos Zengun innebär att 

stora såväl som små handlingar ska utvecklas och bli bättre, det innebär att varje individ tar 

ett ansvar för det egna och verksamhetens hållbarhetsarbete. Varje medarbetare är med och 

påverkar Zenguns ständiga förbättringar. Genom att utveckla en rutin som engagerar fler 

medarbetare i hållbarhetsarbetet ökar även kunskapen om hållbarhetsarbetet (Ammenberg, 

2013). Ledningen försöker påverka sina medarbetare genom personförmåner där ledningen 

anser att de små vardagliga förändringarna kan påverka de stora förändringarna. Det här kan 

ses som att ledningen försöker arbetar för att minska miljöpåverkan vilket Ammenberg (2013) 

påpekar är en bra start för ett lyckat hållbarhetsarbete. Genom att ledningen försöker påverka 

sina medarbetare genom förmåner skapar de en positiv syn kring hållbarhetsarbetet. Det här 

kan även utifrån Clegg et al. (2007) beskrivas som normativ isomofism. Individer inom en 

viss organisation med viss bakgrund förväntas vara på ett visst sätt med en viss grupp. 

Zenguns syn på hållbarhetsarbete är att handlingar stora som små, påverkar och ska tas 

hänsyn till. När Zengun hyr in en person för att utföra ett arbete kan den normativa isomofism 

sprida sig till den personen, dvs att den inhyrda personen förväntas leva upp till Zenguns 

normer.  

Zenguns hållbarhetsarbete sker decentraliserad framförallt inom projekten. Det här kan ses 

som att Zengun är en sjöstjärna som Ammenberg (2013) talar om. De viktiga organen är 

fördelade i sjöstjärnans armar, i det här fallet projekten eller affärsenheterna. Med en rutin 

kommer delaktigheten i Zenguns hållbarhetsarbete att öka. Genom att fler personer tar del av 

hållbarhetsarbetet så ökar kunskapen kring hållbarhetsfrågorna (Ammenberg, 2013).  I och 

med att Zenguns hållbarhetsarbete sker i varje projekt och efter kundernas krav så ser 

hållbarhetsarbetet olika ut i projekten. Zenguns hållbarhetsarbete är kund fokuserat och 

utformas efter det kunden efterfrågar. Clegg et al. (2007) menar att det här kan leda till en 

tvingande isomorfism det vill säga att kunden ställer krav på att bygget ska byggas med en 

viss certifiering.  

Som förklarat i avsnitt 6.3 kan Engeströms (2014) expansivt lärande ske vid implementering 

av rutinen. Ett exempel som visar att Zengun redan har påbörjat det expansiva lärandet är 

citatet ” ... vi har jobbat mer med miljö eller hållbarprofilerade projekt och då blir vi såklart 

bättre, alla får mer erfarenhet.”. Det innebär att Zengun har arbetat med fler kunder som 

kräver hållbarhetsarbete och för att uppnå kundernas krav har de varit tvungna att lära och 

anpassa sitt arbetssätt. Det här ses även som tvingande isomorfism (Clegg, et al., 2007). 

Zengun behöver anpassa sitt arbetssätt för att göra sina kunder nöjda och för att behålla dem. 

Resultatet från rutinen kommer att innebära att ett KPI kommer tas fram, utifrån figur 7 kan 

en reflektion av KPI leda till expansivt lärande som innebär att företaget får syn på var 

utsläppen är som störst. Det kan i sin tur leda till en strävan att minska KPI. Både KPI och 

hållbarhetsredovisningen kan används som ett externt kommunikationsmedel till kunder och 

underentreprenörer (Ammenberg, 2013). Det kan öka företagets marknadsvärde framförallt 

inom hållbarhet och därmed få arbeta med fler miljö- och hållbarhetsprofilerade kunder.   
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras analysen och där syftet besvaras. Rapporten diskuteras utifrån 

ett generellt perspektiv där även metodkritik och rekommendationer diskuteras. 

Rapportens två syften har varit att ta fram en rutin för insamling av koldioxiddata och 

undersöka i vilken utsträckning rutinen kan bidra till företagets hållbarhetsarbete. Det andra 

syftet ha varit att kartlägga den interna kommunikationen kring hållbarhetsarbetet i en 

decentraliserad organisation och undersöka hur kommunikationen kan underlätta rutinens 

implementering.  

Som analyseras i 6.2 har en rutin tagits fram (se bilaga 3) med hjälp av Ammenberg (2013) 

samt tabell 1. Ett stort fokus har varit kring kommunikationen och hur rutinen förmedlar sitt 

budskap. Malten (1998) och Ammenberg (2013) har legat till grund för att utforma en tydlig 

och lättanvänd rutin som underentreprenörerna nämnde i resultatet. Strukturen på rutinen i 

bilaga 3 kan användas i andra sammanhang än insamling av koldioxiddata från mobila 

förbränningsenheter. Största problemet med att säkerställa data som genereras är att få 

medarbetarna att fylla i kontinuerligt. För att lyckas med det ska rutinen implementeras via 

avtal för att få underentreprenörer att uppfyller kraven som ställs. Ytterligare en åtgärd som 

ska säkerställa validiteten av rutinen är att ha stickprovskontroller som kontrollerar att 

informationen enligt bilaga 4 fylls i. 

Kartläggning av kommunikationen fokuserade mest på det vertikala flödet, där veckobreven, 

Workshop och möten var återkommande kommunikationskanaler när det gäller 

hållbarhetsarbete. En intressant upptäckt var att kommunikationen horisontellt det vill säga 

mellan projekten inte används. Det här är även något Aramo-Immonen & Porkka (2009) har 

upptäckt i sin studie om projektbaserade organisationer.  

Enligt resultatet och analysen är tydlighet och lättanvänt ett återkommande begrepp som 

benämns när utveckling av rutinen diskuterades. Det är även begrepp som Ammenberg 

(2013) tar upp när utformning av rutin och miljöledningssystem ska utformas. Tydlighet kan 

ses som Granberg & Ohlsson (2014) skriver om att språket används som ett förmedlande 

instrument, vilket grundar sig i Vygotskijs (1999) teorier. Rutinen presenteras med hjälp av 

språket för att förmedla information och bidra till kunskap. Vad en lättanvänd rutin innebär 

är något varken litteraturen eller resultatet besvarar, men utifrån intervjuerna är det blandade 

åsikter om vad det innebär. Enligt underentreprenörerna vore det optimalt med så lite 

dokumentation som möjligt, men där ledningen vill ha tillräckligt mycket dokumentation för 

att få underlag till sina koldioxidberäkningar och nyckeltal.  

Problematiken med rutinen uppstår främst vid implementering av rutinen. Utifrån 

Engeströms (2014) verksamhetsystemsteorier så uppstår det olika motsättningar inom 

Zengun när de ska implementera rutinen. Som figur 7 visar är det tredje och fjärde steget som 

är svåra. Gammalt arbetssätt försvårar nya idéer.  Shen & Tam (2002) och Sverige bygger ab 

(2017) visar i sina studier att intresset hos underentreprenörerna är ett hinder för arbetet med 

miljöledning, vilket även  denna studie visar även på samt förklarar det utifrån Engeströms 

(2014) teori. Kravställning om rutinen i avtalet är en enkel lösning på arbetet kring rutinen. 

Utifrån resultatet och analysen så bör implementeringen ske på ett lättsamt sätt via Workshop 

eller veckobrevet. Dels för att synen kring hållbarhetsarbete ser olika ut beroende på individ 

och yrkesområde men även för att det är via Workshop och veckobreven övergripande 

information förmedlas.  Ytterligare en utmaning vid implementering av den här rutinen är att 

säkerställa att underentreprenörerna utför det efterfrågande arbetet. Kravställning kring 

avtal är det enklaste sättet att genomföra detta. En svårighet kring det här är att avtalet skrivs 

i början av projektet. Det innebär att implementeringen av rutinen kommer att ske succesivt 
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över en längre tidsperiod för att få med sig alla underentreprenörer då det är svårt att krav 

ställa underentreprenörer på något som inte ingår i avtalet.  

Motsättningar vid implementering kommer troligen att uppstå, men utmaningen ligger i hur 

Zengun hanterar dessa. Om Zengun arbetat och diskuterar motsättningarna kan ett expansivt 

lärande ske där resultatet kommer leda till att Zengun får fram KPI på sitt koldioxidutsläpp 

samt en ökad medvetenhet om projektens koldioxidpåverkan. Förutom att KPI ska ingå i 

årsredovisningen så kan KPI hjälpa Zengun med deras hållbarhetsarbete. Även om den här 

studien har fokuserat kring framtagning av KPI från transporter och arbetsmaskiner kan 

rutinutformningen och Engeströms (2014) expansivt lärande appliceras på de övriga delarna 

en hållbarhetsredovisnings ska innehålla det vill säga miljö, sociala förhållande, personal, 

respekt för mänskliga rättigheter och motverkan av korruption. Som i figur 7 sker samma 

process ifall det är ett ökat hållbarhetsarbete eller arbete för motverkan av korruption som är 

syftet med Engeströms verksamhetssystem.  

Rutinens bidrag till Zenguns hållbarhetsarbete är att ta fram siffra som i sin tur kan påverka 

hållbarhetsarbetet.  För att uppnå ständig förbättring behövs mätetal på hur det ligger till för 

att sedan kunna reflektera. Det är viktigt att förmedla informationen från nyckeltalen till alla 

medarbetare så även de har en möjlighet till att reflektera över sin påverkan. Utan nyckeltalen 

blir det svårt att påverka medarbetarnas arbetssätt. Rutinen samlar in material men det är 

när materialet sammanställs och förmedlas ut som en påverkan kan ske. Först måste 

hållbarhetsarbetet redovisas, sen utvärderas och till sist förbättras för att ha en möjlighet till 

ständig förbättring Utifrån Engeström (2014) expansivt lärande kan rutinen påverka 

hållbarhetsarbetet. Grossart (2008) har också kommit fram till att rutiner bidrar till 

organisationers hållbarhetsarbete, framför allt om organisationen begränsas av strikta 

miljöregler. Shen & Tam (2002) lyfter fram aspekter som ledningen utifrån olika 

byggentreprenörer anser att en miljöledning bidrar till. Bidrag till en bättre miljö samt att 

företagets marknadsvärde ökar, är faktorer som miljöledning bidrar till, vilket även denna 

studien visar på med hjälp av den framtagna rutinen. 

7.1 Metodkritik 
Den här studien grundar sig i kvalitativt datamaterial som främst har samlats in via intervjuer 

och dokument. Under studiens gång har tolkningar och urval skett utifrån författarens 

perspektiv, erfarenheter och vad som ansågs relevant för studien. Med ett annat metodval 

skulle ett annat resultat kunna fås. Andra frågor och analysmetoder skulle kunna användas 

vid den här studien. Med det sagt kan den här studien ses som ett specifikt perspektiv av ett 

större sammanhang. Fokus har varit på deltagarnas uppfattning och erfarenheter kring 

kommunikation och hållbarhetsarbetet. För att få en inblick i hur uppfattningarna ser ut i 

många olika led skedde valet utav intervjudeltagare utifrån vad författaren ansåg vara som ett 

representativt urval som hade stor inverkan på studien. Problematik med urvalet var antalet 

deltagare och mer specifikt antalet av underentreprenörer. Då det fanns en tidsbrist både hos 

författaren men även hos deltagarna försvårades urvalet. Genom fler representanter från 

underentreprenörerna skulle en djupare inblick av deras uppfattning kunna fås vilket skulle 

ökat validiteten. Även då tidsbristen fanns hos underentreprenörerna genomfördes 

intervjuerna med dem via mejl och telefon. Som har diskuterats i 4.2 finns det både fördelar 

och nackdelar med mejl och telefonintervjuer. Då det ansågs viktigt för författaren att få 

intervjua personer utifrån flera olika organisatoriska led användes ändå intervjuerna med 

underentreprenörerna. Eftersom studien utgick från att samla in data om personernas 

uppfattning och erfarenheter så har valet av intervjumetod varit rätt enligt författaren. 

Ett annat tillvägagångsätt för den här studien hade kunnat vara att utveckla rutinen i början 

för att få återkoppling på innehållet vid intervjutillfällena. På det sättet skulle en rutin kunna 

tas fram på ett iterativt sätt. Den här metoden valdes inte eftersom författaren saknade 
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kunskaper kring rutinen och beräkningsmodeller i början av studien samt på grund av att 

tiden var en begränsande faktor. 

Som Kvale & Brinkmann (2014) säger är reliabiliteten och validiteten i en intervjustudie svår 

att bekräfta.  Intervjuaren kan ha påverkat intervjupersonens svar. Ett misstag som 

upptäcktes vid transkriberingen som intervjuaren gjorde var att det vid flera tillfällen ställdes 

multipla frågor.  En multipel fråga innebär att intervjuaren ställer flera frågor under ett 

frågetillfälle (Bjørndal, 2005). Alla frågor besvarades men oftast fick den ena frågan mer 

utförligare svar än de andra. Hur det här påverkar resultatet ger inte Bjørndal svar på.   

Som både Denscombe (2014) och Kvale & Brinkmann (2014) nämner så ger kvalitativ 

forskning relativ låg reliabilitet och validitet eftersom tolkningen av intervjuerna ser 

annorlunda ut om någon annan skulle ha gjort det. Utifrån Denscombe (2014) har 

intervjupersonerna haft möjlighet att ta del av transkriberingen för att säkerställa validiteten 

av intervjuerna. Det finns en risk att analysen av transkriberingarna hade sett annorlunda ut 

ifall en annan person än författaren hade utfört dem, vilket både Denscombe (2014) och Kvale 

& Brinkmann (2014) menar att det är en faktor som kvalitativa undersökningar inte kan 

undvika. 

Att kunna applicera studiens resultat i ett större sammanhang är svårt eftersom studien 

utspelar sig i en specifik miljö, med ett fåtal utvalda personer under en viss tidsperiod. Istället 

för att få stor mängd data har studien fokus varit på att få en djupare förståelse kring ett 

specifikt fall, det vill säga studien kan ses som en liten delmängd utav det stora 

forskningsområdet. 

7.2 Vidare forskning 
Den här studien har haft ett fokus kring utveckling av en rutin, implementering av rutinen 

och där kommunikation ha varit i fokus. Vidare forskning inom samma område skulle kunna 

vara att följa upp implementering av rutinen. Till exempel hur arbetet med insamling av 

bränslemängden fungerar, det skulle även vara intressant att undersöka hur nyckeltalen 

påverkar hållbarhetsarbetet. När organisationen väl har lyckats beräkna sina 

koldioxidutsläpp hur reflektionen ser ut och hur medarbetaren påverkas av att den 

informationen.  

7.3 Rekommendationer 
I första hand bör fokuset kring rutinen vara att samla in data och se till att implementeringen 

av rutinen går korrekt till. Därefter ska koldioxidutsläppen beräknas. Till slut bör Zengun 

utvärdera beräkningen och rutinen för att kunna förbättra sitt hållbarhetsarbete.  

Kommunikationen mellan projekten bör ses över och användas på ett effektivare sätt. Det 

finns kunskap att hämta i hur andra projekt arbetar och hur kundernas kravbild ser ut. Ett 

arbete där kommunikationen mellan projekten lyft skulle kunna gynna framtida projekt. 

Implementering av rutinen kommer att ta tid. Var tydlig med att förklara för medarbetarna 

varför rutinen ska användas. Hur den ska användas samt hur underentreprenörer kan dra 

nytta av rutinen. 

Som nämnts tidigare så bör emissionsfaktorer från bilaga 2 utvecklas och ses över så att 

istället för generella emissionsfaktorer så ska specifika emissionsfaktorer för de bränslesorter 

som finns i produktionen tas fram.  
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8 Slutsats 

Studien har medfört till framtagning av en rutin där rutinen i nuläget inte kommer att ha 

någon påverkan på hållbarhetsarbetet. Rutinens påverkan på hållbarhetsarbetet kommer att 

ske när rutinen är implementerad och etablerad i Zenguns verksamhet. Rutinen i sig kommer 

inte bidra till hållbarhetsarbetet utan det är den data som genereras som har en påverkan. 

Zengun måste först samla in och sammanställa nyckeltal för att sedan kunna reflekteras och 

utvecklas inom deras hållbarhetsarbete.  

Implementeringen av rutinen för Zenguns anställda bör ske långsamt genom att introducera 

det via Workplace och veckobrev. Genom att låta de anställda läsa och ge återkoppling kan 

motsättningarna för implementeringen minska. Implementeringen av rutinen för 

underentreprenörer bör ske via avtal för att säkerställa att det genomförs, problemet med det 

är att avtal skrivs enbart vid uppstart av projekt. Zenguns projekt kan pågå upp till 10 år vilket 

försvårar implementeringen hos underentreprenörerna. Även här bör rutinen testas och låta 

underentreprenörer ge återkoppling.   
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10 Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 
 

Din position och roll i företaget/projektet 

Beskriv Zenguns hållbarhetsarbete 

Beskriv din uppfattning om hållbarhetsarbetet 

Har du uppfattat någon förändring sedan hållbarhetsredovisningslagen? 

Beskriva hur kommunikationen inom Zengun fungerar 

Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 

Hur följer du upp arbetet som sker under dig? 

Vilka utmaningar tror du existerar vid implementering av en den här rutinen? 

Vilka fördelar tror du rutinen kan bidra med? 

Övrigt? 
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Bilaga 2, Emissionsvärde 
 

TABELL I EMISSIONSVÄRDE FÖR KOLDIOXIDEKVIVALENTER (Winthe & Dore, 2016) 

 

Källa:  

 Tabell ii Omberäkningsvärde koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2017) 

Växthusgas Uppvärmningspotential  

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

 

  

Bränsle Emissionsfaktor*värmevärde Utsläpp Enhet 

Diesel 3160 CO2 Kg/ton bränsle 

0,083 CH4 

0,0135 N2O 

Bensin tvåtakt 3197 CO2 

0,665 CH4 

0,059 N2O 

Bensin fyrtakt 3196 CO2 

17,108 CH4 

0,017 N2O 
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Bilaga 3, Rutin för insamling av koldioxiddata från transporter 
och arbetsmaskiner 
 

 

 
 
 

Process ID Nummer Fastställd av  Datum     
Projekt/avdelning  Projektnummer   . Ersätter datum 

     
 

 

Rutin för insamling av koldioxiddata från transporter och arbetsmaskiner  

Omfattning 

Rutinen gäller för alla arbetsmaskiner som används i Zengun ABs produktion. Den gäller även 

samtliga transporter in och ut från arbetsplatsen. 

Ansvar 

Huvudansvar för att rutinen är Zenguns miljöledningen som också ansvarar för att den hålls 

aktuell.  

Syfte 

Rutinen syftar till att få ett enhetligt arbetssätt vid insamling av koldioxiddata från 

arbetsmaskiner och transporter inom Zengun ABs projekt. 

Utförande 

Vid uppstart av nytt projekt ska dokumentet Maskiner och fordon på arbetsplatsen 

genomläsas och Bränsledeklaration fyllas i och skickas N.N hos Zengun AB.  

Vid varje tillfälle som drivmedel tankas ska mängden och bränslesorten dokumenteras och 

sammanställas i dokumentet Bränsledeklaration.  

Vid transport till flera entreprenörer dokumentera följande i den mån det går. 

1. Registreringsnummer på fordonet  

2. Sträckan mellan startpunkt och destination för projektet 

3. Start och slut destination 

4. Genomsnittlig bränsleförbrukning 

Dokumentationen ska sammanställas i dokumentet N.N.  
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Bilaga 4, Bränsledeklaration 
 
Fråga 1 

VÄNLIGEN ANGE REGISTRERINGSNUMMER PÅ DE FORDON SOM ANVÄNDS I 

PROJEKTET. 

 

 

Fråga 2 
VÄNLIGEN ANGE VILKET BRÄNSLE SOM ANVÄNDS VID TRANSPORTER I 

PROJEKTET 

 

 

Fråga 3 
VÄNLIGEN ANGE VILKET BRÄNSLE SOM ANVÄNDS I ARBETSMASKINERNA I 

PROJEKTET 
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Arbetsmaskiner 
 

BRÄNSLE FORDON MÄNGD BRÄNSLE I 

LITER 

   

   

   

 
Transporter 
 

 

  

BRÄNSLE FORDON MÄNGD BRÄNSLE I 

LITER 
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Transporter med fler stopp 

  

STARTSTATION SLUTSTATION GENOMSNITTLIGT 

BRÄNSLE-

FÖRBRUKNING 

FORDORN STRÄCKA I 

KM 
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