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Abstract 

This study sets out to examine how different kinds of organisations work with 
sustainability issues. It compares one private and one public actor, which are 
regarded as forerunners in sustainability work, namely Tetra Pak and the 
municipality of Malmö. Interviews with informants within the organisations form 
the basis for the analysis. The study uses theories regarding differences between 
public and private organisations and examines whether this distinction is relevant 
for our understanding of the cases and for organisational sustainability work in 
general. To structure the analysis, I have processed the theoretical literature and 
extracted three themes. These are: goal complexity; effectiveness or power-
sharing; and management methods. The analysis shows that differences in the 
organisations related to the first two themes are visible, but regarding 
management methods, similarities between the organisations predominate. 
Overall, the study concludes that the theoretical framework contributes to our 
understanding of how sustainability work is organised and can differ between 
different kinds of organisations. The research highlights structural differences 
between public and private organisations and shows how these have concrete 
consequences and create different premises for sustainability work. 
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1 Inledning 

Många röster höjs om att vi måste ställa om vårt samhälle för att kunna leva på ett 
sätt som är ekologiskt hållbart. En av utmaningarna ligger i klimatförändringarna, 
som i många sammanhang beskrivs som den största utmaning världen någonsin 
stått inför (Elander – Uggla 2009:7). För att ta ansvar för miljön och kommande 
generationer, behöver stora förändringar genomföras. 

Idag påverkar flertalet av de varor och tjänster vi köper och använder oss av 
miljön negativt. Om vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle, krävs att de 
organisationer som producerar dessa varor och tjänster betydligt minskar sin 
påverkan. Även om utmaningarna är globala, måste många av lösningar arbetas 
fram lokalt. Men hur kan det gå till i praktiken? 

För att öka förståelsen för organisationers hållbarhetssatsningar har jag valt att 
närmare studera två aktörer som anses vara föregångare i miljöarbete, Malmö stad 
och Tetra Pak. 

De två organisationerna delar flera likheter än att båda anses ha kommit 
relativt långt i hållbarhetsarbetet. Till exempel använder de sig båda av ISO-
certifierade1 miljöledningssystem (Malmö stad 2006:19; Tetra Pak 2010a), 
marknadsför sig utifrån hållbarhetsarbetet (jfr Malmö stad 2010a; Tetra Pak 
2010b) och möter samma utmaning i att hållbarhetsfrågor inte är ett sakområde 
som kan behandlas avskilt från andra, utan ett övergripande tankesätt som måste 
infogas i all verksamhet (jfr Montin 2009:18-21). Organisationerna befinner sig 
också i en liknande omgivning, där medvetenheten växer om de utmaningar som 
ligger i omställningen till hållbarhet, men där det även höjs röster som är 
skeptiska till den miljödebatt som förs. 

Samtidigt befinner sig de två organisationerna på var sin sida av den skiljelinje 
som ofta är den första vi drar när vi kategoriserar organisationer – den mellan 
offentligt och privat ägande. 

Malmö stad och Tetra Pak möter alltså liknande utmaningar och har delvis 
gemensamma och delvis skilda förväntningar riktade mot sig. Men hur går arbetet 
egentligen till? Har de skillnader som vi ofta antar finnas mellan offentligt och 
privat betydelse för hur man arbetar med och talar om hållbarhetssatsningar? 

 
 

                                                                                                                                                   
 

1 Certifiering som visar att en organisation etablerat goda rutiner för systematiskt miljöarbete, 
exempelvis har specificerat mål, använder miljörevision och har en god miljökommunikation 
(Elvingson 2010a). 
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1.1 Frågeställningar 

Skillnaderna mellan offentligt och privat ägande betonas ofta inom vissa 
sakområden, såsom skola och sjukvård. Därför är det teoretiskt intressant att 
undersöka om skillnaderna mellan offentligt och privat även har relevans för 
hållbarhetsarbete. 

Uppsatsen syftar till att belysa och skapa förståelse för hur hållbarhetsarbete 
styrs och samordnas för att bli verkligt i organisationer. För att skapa denna 
förståelse jämför uppsatsen två fall som på ett sätt kan ses som ytterligheter, det 
handlar nämligen om en offentlig och en privat organisation. Studien undrar hur 
Malmö stads och Tetra Paks hållbarhetsarbete kan förstås utifrån det faktum att 
en av organisationerna är offentlig och den andra är privat. 

Trots att uppsatsen snarare konsumerar än prövar teorierna, kan utfallet av 
studien också säga något om teoriernas relevans för förståelse av hållbarhetsarbete 
i olika organisationstyper (jfr Esaiasson et al 2003:41). Uppsatsen frågar därför 
ifall teorierna bidrar med något väsentligt till vår förståelse för hur 
hållbarhetsarbete går till i organisationer. 

1.2 Disposition 

Närmast nedan diskuteras två begrepp som är centrala för uppsatsen, hållbarhet 
och offentliga respektive privata organisationer. Därpå följer en diskussion kring 
två av uppsatsen underliggande teman: Styrning och strukturer. I kapitel två 
beskrivs uppsatsens metod. Därefter ges en kort introduktion till Malmö stads och 
Tetra Paks hållbarhetsarbete, som syftar till att lyfta fram aspekter som har direkt 
relevans för förståelsen av analysen. 

I kapitel fyra, fem och sex behandlas tre teman som vardera består av en teori- 
och en analysdel. Temana handlar om målkomplexitet; maktdelning eller 
effektivitet; samt styrningstekniker. Uppsatsens sjätte kapitel sammanfattar 
resultaten och diskuterar slutsatser och vidare forskning. 

1.3 Begreppsförtydliganden 

Den grundläggande skillnaden mellan offentliga och privata organisationer har 
med ägande att göra. Privata organisationer ägs och styrs av privata investerare, 
medan offentliga organisationer formellt ”ägs” och styrs av valda politiker 
(Jacobsen – Thorsvik 1998:55). För denna uppsats syften är det tillräckligt att 
använda denna relativt enkla uppdelning, men man bör vara medveten om att 
verkligheten är mer komplex och rymmer en mängd mellanformer (ibid.; Allison 
1997:392) som däremot inte kommer att behandlas i denna uppsats. 
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Hållbar utveckling innebär "en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov" och anses normalt kräva att tre aspekter beaktas parallellt: ekonomiska, 
ekologiska och sociala (Elvingson 2010b). Trots medvetenheten om att 
hållbarhetsbegreppet bygger på att alla tre aspekter integreras, kommer denna 
studie enbart att fokusera på organisationernas arbete med ekologisk hållbarhet. 
Detta möjliggör ett större djup samt är en rimligt avgränsningen eftersom 
ekologiska frågor inom organisationerna till stor del hanteras avskilt från de andra 
aspekterna. Miljö- och hållbarhetsarbete kommer att användas synonymt och 
alltså bara syfta till ekologiska aspekter. 

När man ser hållbarhet som ett verksamhetsområde inom organisationer bör 
man vara medveten om dess särdrag från många andra frågor. Hållbar utveckling 
kan snarare ses som ett perspektiv som ska genomsyra andra arbetsområden, än 
som ett sakområde. Detta innebär att beslut som har betydelse för miljöarbetet 
kommer att fattas i många olika sammanhang och av personer som i första hand 
har andra ansvarsområden än miljö (Montin – Hedlund 2009:19; Montin 
2009:20). Hållbarhetsarbete kan i detta perspektiv jämföras med 
integrationsfrågor och jämställdhet, som också är ämnesöverskridande och måste 
implementeras brett för att bli verkliga (jfr ibid.). 

1.4 Styrning och strukturer 

Hela uppsatsen har, mer eller mindre uttalat, ett styrningstema i grunden. Att styra 
handlar om att påverka personers förståelse av samt vilja och förmåga att 
genomföra de uppgifter man vill se utförda. Själva styrningen kan bestå av nästan 
vilka åtgärder som helst (Lundquist 2010). Det tredje temat diskuterar den mest 
konkreta nivån av styrning, och koncentrerar sig på tre olika styrningstekniker (jfr 
Lundquist 1992:74f). Men även de andra temana, som behandlar målkomplexitet 
respektive maktdelning och effektivitet, handlar i ett bredare perspektiv om 
styrning. Att uppsatsen studerar styrning och därmed makt, betyder däremot inte 
att den utgår ifrån att all verksamhet tydligt styrs från ledningen. Tvärtemot har 
utgångspunkten varit att idéer, initiativ och påverkan mycket väl kan komma 
nedifrån i organisationen, snarare än från ledningen. 

Däremot är det inte en slump ifall förslag från verksamheten får genomslag 
eller ej, utan detta underlättas om det finns en tillåtlighet eller uppmuntran från 
ledningen till denna typ av beteenden. Det finns alltid en struktur, mer eller 
mindre hierarkisk, som har betydelse för vem som har inflytande över vem och i 
vilka frågor. 

Studien har därmed nära koppling till diskussionen om relationen mellan aktör 
och struktur. Uppsatsen diskuterar ifall två olika strukturer, en offentligt och en 
privat, påverkar aktörers beteenden på olika sätt. I uppsatsen ses organisationerna 
i huvudsak som strukturer inom vilka olika aktörer rör sig. Men organisationerna 
kommer ibland även att behandlas som aktörer (jfr Lundquist 1984:7f), 
exempelvis när sådant som ”organisationernas mål” diskuteras. Att organisationer 
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har mål betyder inte att alla inom dem har samma mål. Det finns öppningar för 
aktörer att driva frågor inom organisationer, och därmed även förändra strukturen 
och aktören organisationen (ibid. s.9). Denna typ av förändringar sker ständigt, 
vilket gör att organisationer inte kan beskrivas som stabila enheter. Eftersom 
uppsatsen gör ett kort nedslag och studerar organisationerna vid en kortare 
tidsperiod, maj till juli år 2010, kan man betrakta strukturerna som relativt stabila 
(Adolfsson – Solli 2009:30). 
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2 Metodologi 

2.1 Värdet av fallstudier 

Eftersom uppsatsen kan betecknas som en fallstudie, vill jag kort diskutera den 
samhällsvetenskapliga relevansen av denna typ av studier. Bent Flyvbjerg menar 
att fallstudier ofta undervärderas som forsknings- och undervisningsmetod. Hans 
resonemang utgår från forskning som visar att den mänskliga lärandeprocessen är 
indelad i flera steg, från nybörjare till expert, och att de skilda stegen kräver olika 
typer av pedagogik. Nybörjare är fokuserade på att lära sig regler för att hantera 
olika situationer, exempelvis läkarstudenter som i början av sina studier lär sig 
regler för hur man bör behandla patienter beroende på deras symptom. Men att 
bara lära sig dessa regler kommer inte att skapa goda läkare. Kunskapen måste 
omsättas i praktik och läkarstudenten måste möta många patienter för att bli en 
skicklig yrkesutövare. Det är just dessa möten med konkreta fall som gör det 
möjligt att utvecklas och nå högre nivåer av professionalitet. Att bli expert på 
något, vare sig det handlar om att ta emot akutpatienter, spela schack eller att 
cykla, innebär att lämna agerande som baseras på regelbaserade val och istället 
agera av erfarenhet och intuition (Flyvbjerg 2001:9ff). 

Flyvbjerg menar att denna förståelse för hur lärande sker har långtgående 
konsekvenser för samhällsvetenskapen. I motsats till konstruktion och inlärning 
av generella teorier, producerar fallstudier nämligen just den typ av 
kontextberoende kunskap som är central för att kunna utveckla expertis (ibid. 71-
73). Man kan därmed inte heller förvänta sig att resultaten av alla fallstudier ska 
gå att sammanfatta i kortfattade självständiga utsagor, svaret kan finnas i själva 
beskrivningen av fallen, eller som Flyvbjerg uttrycker det: ”The narrative itself is 
the answer” (ibid. s.86). 

Att närma sig konkreta fall och skapa fördjupad förståelse för dessa, kan 
därmed ha betydligt större värde för vår förståelse av omvärlden än att försöka 
förklara den utifrån generella regler. Min förhoppning är att denna studie ska ge 
läsaren insyn i hur två olika organisationer praktiskt arbetar med hållbarhet, samt 
att denna insyn även ska kunna bidra till förbättrad förståelse för de teorier som 
används. 
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

Offentliga och privata organisationer studeras ofta separat – kommuner jämförs 
med andra kommuner och företag med andra företag. Jag har därför valt att göra 
en jämförelse mellan dessa studieobjekt och valt en offentlig och en privat 
organisation. Förutom Graham T. Allisons studie (1997), vilken diskuterar 
skillnader mellan ledarrollerna för en direktör inom amerikansk förvaltning och 
vd:n för ett företag, existerar till min vetskap inga fallstudier som gör liknande 
jämförelser mellan offentliga och privata organisationer. Men i teoretisk litteratur 
finns en rad tankar om vad som skiljer dessa typer av organisationer åt. Denna 
studie utgår från bland annat Arvidsson (1998) och Brunsson (1998) som har 
sammanställt en del av dessa tankar. Teoridiskussionen breddas med hjälp av en 
rad andra texter. 

Att privata och offentliga organisationer ofta studeras separat verkar också 
stämma när det gäller hållbarhetsarbete. En typ av litteratur studerar hur offentliga 
organisationer arbetar med miljöfrågor (se exempelvis: Uggla – Elander 2009; 
Bartholdsson 2009), medan företags hållbarhetsarbete behandlas separat och i 
litteratur om Corporate Social Responsibility, CSR (se exempelvis: Grankvist 
2009; Cerne 2009). Detta kan visserligen vara en naturlig följd av att det faktiskt 
handlar om två olika typer av organisationer. Men jag vill använda ett annat grepp 
eftersom jag menar att intressanta aspekter kan belysas och vår förståelse 
förbättras av att göra en jämförelse där den ena organisationstypen ses i ljuset av 
den andra. Jag tror även att det bidrar till att bredda vår förståelse för vad 
hållbarhetsarbete är, att studera två fall som tillhör olika grupper av 
organisationer. 

Ett undantag från att offentliga och privata organisationer studeras separat är 
litteraturen om New Public Management (NPM). NPM kan beskrivas som att 
offentliga organisationer omorganiseras med näringslivet som förebild, vilket 
bland annat har inneburit resultatstyrning och konkurrensutsättning inom offentlig 
sektor (Almqvist 2006:10ff). Litteraturen är intressant och ligger nära mitt 
studieämne. Men för att empiriskt närma sig frågan om ifall denna typ av 
förändring har skett, skulle det krävas material insamlat under en betydligt längre 
tidsperiod än vad jag har tillgång till (jfr Poole et al 2006:1054). 

Jämförelsen mellan organisationerna kan göras på många plan, och vilken 
teoretisk infallsvinkel som används får naturligtvis följder för vilka likheter och 
skillnader man finner. Eftersom distinktionen mellan offentligt och privat ofta är 
den första vi gör när vi bildar oss en uppfattning om en organisation, menar jag att 
det är högst relevant att studera vilken betydelse ägandeformen kan ha i praktiken. 

För att strukturera studien har jag skapat ett analysverktyg som sammanfogar 
kärnpunkter från den teoretiska litteraturen. Verktyget består av tre teman: 
målkomplexitet, maktdelning eller effektivitet samt styrningstekniker. Dessa har 
valts utifrån vilka faktorer som betonas i litteraturen samt utifrån vad jag trott 
kunnat belysa intressanta vinklingar. För att fungera som ett verktyg kan inte alla 
aspekter inkluderas, och bland dem som inte kommer att diskuteras kan nämnas 
skillnader i organisationernas tidsperspektiv samt styrning genom rekrytering. 
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Det tre temana är analytiskt konstruerade. I praktiken är de inte separata och 
självständiga, utan överlappar och är ömsesidigt beroende. Man kan betrakta dem 
som en hierarki av skillnader, där det första temat diskuterar grundläggande 
målstruktur, det andra hur målstrukturen kommer till uttryck i intern 
maktfördelning och det tredje och mest konkreta temat diskuterar vilka 
styrningstekniker som används för att uppnå organisationsmålen. 

2.3 Val av fall 

De två fallen har valts för att vara exempel på offentliga respektive privata 
organisationer och därmed belysa vissa karaktärsdrag (jfr Flyvbjerg 2001:79f). I 
förhoppning om att det ska kunna bidra med intressanta lärdomar har jag valt 
organisationer som anses ha kommit långt i sina respektive hållbarhetssatsningar. 
Malmö stad har till exempel utsetts till Sveriges tredje bästa klimatkommun av 
Naturskyddsföreningen (2010-06-02) och rankats etta i Miljöaktuellts (2010-06-
28) jämförelse av kommunernas hållbarhetsarbete. Tetra Paks arbete med 
energieffektiviseringar lyfts fram som ett gott exempel av Naturvårdsverket 
(2010-05-17). Företaget ingår också i Global Climate Savers Programme, ett 
samarbete med Världsnaturfonden som medför åtaganden om minskade 
koldioxidutsläpp (Världsnaturfonden 2006-02-17). 

2.4 Materialinsamling 

Uppsatsen baseras på offentligt material från organisationerna samt intervjuer 
med anställda. Det är av praktiska skäl inte rimligt att fånga in alla intressanta 
delar av dessa stora organisationer, och eftersom uppsatsen till stor del är 
intervjubaserad medför valet av intervjupersoner en viss avgränsning av vilka 
delar av organisationen som studeras. För att ändå täcka in så stor del av 
verksamheten som möjligt har jag valt informanter på spridda positioner i 
organisationerna. Jag har koncentrerat mig på personer som har samordnande eller 
styrande roller för miljöfrågor eftersom dessa kan förväntats ha god insikt i den 
typ av övergripande frågor som uppsatsen intresserar sig för. Vid varje 
intervjutillfälle har jag frågat informanten om andra relevanta personer att 
intervjua, vilket lett till att jag har kommit i kontakt med personer som spelar en 
viktigare roll än vad deras formella position antyder. 

Intervjufrågorna har i praktiken varit operationaliseringar av analysverktyget, 
men blivit mer konkreta och situationsnära utifrån den förförståelse jag fått genom 
tryckt material och tidigare intervjuer. Frågorna har alltid täckt samtliga tre teman 
men anpassats till vilken position de intervjuade har haft i organisationen. Jag har 
även frågat alla informanter om deras formella roll i organisationen, exempelvis 
ansvarsområden, överordnande och kontakter med kollegor. Svaren på denna typ 
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av frågor har varit betydelsefulla för att kunna ställa relevanta följdfrågor, men 
kommer bara i begränsad utsträckning att redovisas i uppsatsen, eftersom detta 
vore utrymmeskrävande och inte direkt kopplar till frågeställningarna. 

Under intervjuerna har jag i möjligaste mån inlett frågor kopplade till varje 
tema med öppna och breda frågor för att ge utrymme för spontana svar och 
möjlighet att notera hur de intervjuade betonar och värderar olika aspekter (jfr 
Esaiasson et al 2007:298f). Intervjuerna har ägt rum på platser som informanterna 
själva valt. Alla intervjuer har spelats in så att jag har kunnat lyssna på dem igen. 
Jag har inte upplevt att någon av informanterna har besvärats av inspelningen. Att 
informanterna i stor utsträckning delat med sig av vad de ser som svagheter inom 
organisationerna, ser jag som tecken på att de känt sig bekväma och varit ärliga. 
Jag har tagit mig frihet att göra vissa språkliga justeringar i citaten från 
intervjuerna, men samtliga informanter har haft möjlighet att godkänna citat och 
andra längre stycken där jag refererat till dem. 

2.5 Om metodens lämplighet 

I uppsatsen behandlas intervjupersonerna som informanter, det vill säga som 
källor eller vittnen till de aspekter som jag vill fånga in (jfr Esaiasson et al 
2007:257;357f). Denna metod är användbar för att ge goda skildringar av hur 
specifika organisationer faktiskt fungerar. Men det kräver samtidigt att den 
information som kommer fram granskas utifrån källkritiska principer (ibid. 
s.257f). 

Den grundläggande frågan för källkritiken är i fall informanterna, eller de 
texter som analyseras, ger en sanningsenlig bild av verkligheten. Uppsatsens 
frågeställningar berör ju hur miljöarbetet faktisk ser ut i de två organisationerna, 
men det finns risk att intervjuer och organisationernas egna texter snarare besvarar 
hur vissa individer säger att arbetet går till. Det finns två orsaker till att det kan 
finnas ett glapp mellan svaren på de två frågorna. För det första är det inte säkert 
att informanterna själva har en riktig bild av hur organisationerna faktiskt 
fungerar. För det andra är det inte säkert att informanterna sanningsenligt 
förmedlar sin bild av verkligheten, eller om de har motiv att förvränga den 
(Lundquist 1993:108-113). Utifrån denna skepticism mot vilka resultat man kan 
få genom att använda organisationernas ”eget material” i form av intervjuer och 
texter bör man fråga sig ifall metoden är lämplig för uppgiften. 

Det eventuella glappet mellan hur informanterna upplever organisationen och 
hur de uppger att den ser ut, kan antas vara relativt litet. Det beror på att 
uppsatsens syfte inte har varit att kritiskt granska organisationerna, utan att 
intresset har riktats mot ett område där de har fått god kritik för sitt arbete. I 
organisationer med ett svagt engagemang i hållbarhetsfrågor, hade risken varit 
större att informanterna hade försökt vinkla sina svar. 

Vad gäller hur väl informanternas bild av verkligheten stämmer överens med 
den, menar jag att även det problemet troligtvis är begränsat, men att glappet 
eventuellt kan variera mellan de olika temana. I det tredje temat, som behandlar 
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styrningstekniker, skulle risken kunna vara större än i de övriga. Detta eftersom 
det kan vara svårt för informanterna att avgöra vilka styrningstekniker som 
faktiskt får genomslag. Å andra sidan kan deras uppfattning om vilka 
styrningstekniker som är viktiga, vara intressanta i sig. Upplever informanterna 
exempelvis att informationsspridning är en viktig styrningsteknik, så är det troligt 
att denna också kommer att användas i stor utsträckning – även om det inte är 
detta som faktiskt påverkar de anställdas beteende. Trots att detta problem 
eventuellt finns, har jag valt att ha med detta tema, då jag menar att det är viktigt 
för förståelsen för styrning i sin helhet att också diskutera hur de mer konkreta 
styrningsteknikerna ser ut. Bästa sättet att hantera det eventuella problemet med 
glapp mellan verkligheten och materialet är att vara medveten om det så att man 
kan hålla en källkritisk blick och dubbelkontrollera de utsagor som verkar osäkra. 

Jag menar att metoden är lämplig för uppgiften men att det är viktigt att vara 
medveten om dess eventuella brister för att hantera dem under materialinsamling 
och analys. Att inte kunna nå fram till en absolut säker bild av verkligheten bör 
inte vara argument för att inte försöka närma sig den. 
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3 Presentation av organisationer och 
informanter 

3.1 Malmö stad 

Malmö är Sveriges tredje största stad och kommunen har under mandatperioden 
2006-2010 styrts av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet (Malmö stad 2010b). Från den politiska delen av organisationen 
har jag intervjuat Elisabeth Hellman (V) som är ersättare i miljönämnden och 
Anders Rubin (S), som är kommunalråd med ansvar för boende- och 
stadsmiljöfrågor. Kommunalråden i Malmö stad har formellt en något oklar roll i 
att bereda Kommunstyrelsens ärende, men är i praktiken mycket dominanta i 
kommunens beslutsfattande (AR2; Malmö stad 2010c). Jag har även intervjuat 
Åsa Abrahamsson som arbetar på miljöförvaltningen och Carin Antonson som är 
miljösamordnare på Västra innerstaden stadsdelsförvaltning.  

Jag vill också ge en kort bakgrund till Malmö stads miljöprogram eftersom det 
kommer att diskuteras i uppsatsen. Kommunfullmäktige i Malmö stad antog i 
december 2009 ett nytt miljöprogram för staden, då det förra blivit inaktuellt. Till 
skillnad från det förra programmet, och det dessförinnan, som båda omfattar drygt 
100 sidor, är det nya miljöprogrammet inte detaljerat och precist utan kortfattat 
och visionärt (jfr Malmö stad 1998; Malmö stad 2003; Malmö stad 2009). 
Bakgrunden till dessa stora skillnader är en komplicerad process där 
miljöförvaltningen, i samförstånd med miljönämnden, under ett drygt år (Wendel 
2009) arbetade fram ett nytt miljöprogram, som liknande de två tidigare 
programmen. När programförslaget var färdigt framkom att det inte var den typ av 
program som kommunstyrelsen och kommunalråden efterfrågade. Efter politisk 
debatt arbetades därför programmet om, och sammanfattades till ett övergripande 
program på enbart 15 sidor. Nästa steg i arbetet är att precisera mätbara nyckeltal 
utifrån miljöprogrammet, detta arbete styrs av miljönämnden. Åsa Abrahamsson, 
som alltså är anställd på miljöförvaltningen, blev projektledare för 
miljöprogrammet när det skulle formuleras om (ÅA). 

                                                                                                                                                   
 

2 Samtliga hänvisningar till intervjuerna sker med informanternas initialer på detta sätt, en utförlig 
referenslista finns i stycke 8.1. 
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3.2 Tetra Pak 

Tetra Pak producerar system för att processa, förpacka och distribuera livsmedel 
och har cirka 4000 anställda i Sverige (Tetra Pak 2010c). Ruben Rausing 
grundade företaget med idén om att en förpackning ska spara mer än den kostar 
(Tetra Pak 2010d). Uppsatsen fokuserar på verksamheten i Sverige och 
framförallt i Lund, men avgränsningen mot andra delar av organisationen är svår 
att göra och styrs, som beskrivits ovan, delvis av vilket material jag har haft 
tillgång till. 

På Tetra Pak har jag intervjuat Erik Lindroth som är tillförordnad miljöchef 
för Tetra Pak Sverige AB. Posten innebär ansvar för samordning av det svenska 
miljöarbetet samt för marknadsrelaterade miljöfrågor i Norden och Baltikum. 
Andra nyckelpersoner i Tetra Paks miljöstyrning är de miljöfunktionärer som 
finns på varje bolag som verksamheten är fördelad mellan (Tetra Pak 2010e). Ett 
av bolagen är Tetra Pack Packaging Material som tillverkar förpackningsmaterial 
och där jag har intervjuat miljöfunktionären Admira Mesic. Jag har även 
intervjuat Magnus Lundberg som är miljöfunktionär på Tetra Pak Packaging 
Solutions AB, som utvecklar och producerar system för behandling och 
förpackning av livsmedel (Tetra Pak 2010c). Miljöfunktionärerna har till uppgift 
att driva och hålla samman miljöarbetet. De sammanträder fyra gånger om året 
tillsammans med miljöchefen för att utbyta erfarenheter, bli informerade om 
förändringar i miljölagstiftning och tillsammans driva miljöförbättringar. Tetra 
Pak har också halvdagars miljöutbildningar som riktar sig till alla anställda i 
företaget (Tetra Pak 2010e). 
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4 Tema 1: Målkomplexitet 

I de följande kapitlen kommer jag att presentera tre teman som vardera består av 
en teoridel och en analysdel. Efter respektive teoretisk del följer alltså en analys 
där de båda organisationernas miljöarbete beskrivs utifrån den aktuella teoridelen 
samt jämförs med varandra. 

4.1 Teori: Ett mål eller många? 

En skillnad mellan privata och offentliga organisationer är vilka mål 
verksamheten har. Eftersom företags överlevnad bygger på lönsamhet står 
ekonomiska mål i centrum (Brunsson 1998:257f). Även om lönsamhet inte 
behöver vara det enda målet för företag, är det grundläggande eftersom den är 
avgörande för företagets fortsatta existens (Adolfsson – Solli 2009:27; Arvidsson 
1998:222). För offentliga organisationer ser situationen annorlunda ut. De 
förväntas vara ”allmännyttiga” och vara till för alla utom den själv, vilket i 
praktiken innebär att den ska uppfylla en mängd mål, såsom god sjukvård, 
ekologisk mångfald och gott företagsklimat (Brunsson 1998:257f). Offentliga 
organisationer har skapats för att de efterfrågats av medborgare eller av en politisk 
ledning, och organisationens fortlevnad beror inte på lönsamhet, utan på fortsatt 
mandat från politiska organ (Adolfsson – Solli 27; Arvidsson 1998:222). 

Offentliga organisationers komplexa situation leder ofta till att det skapas 
målkonflikter där olika mål står mot varandra (Arvidsson 1998:222ff). Målen är 
dessutom ofta kontinuerliga i offentlig sektor, vilket gör det svårt att mäta 
måluppfyllelse. Istället för att precisera vad man ska ha uppnått efter en viss 
tidsperiod, blir målformuleringarna ofta mer av typen: ”Vi ska bedriva...” 
(Jacobsen – Thorsvik 1998:56). Företags tydliga målsättning innebär att de har en 
måttstock att utvärdera verksamheten mot, som inte är lika tydligt för offentliga 
organisationer (Brunsson 1998:264; Allison 1997:388ff). 

I jämförelse med privata har offentliga organisationer också fler krav på hur 
arbetsprocesser ska gå till. De ska inte bara leva upp till kostnadseffektivitet, utan 
även likabehandling, förutsägbarhet och deltagande (Jacobsen – Thorsvik 
1998:55). Det är alltså inte bara vad man uppnår, utan också hur man uppnår detta 
som är intressant. Inom det offentliga är det ofta just medlen, och inte målen, som 
är det politiskt intressanta och kontroversiella (Brunsson 1998:264). 

Med utgångspunkt i denna teoretiska infallsvinkel vill jag undersöka om det är 
så att Tetra Pak har ett tydligt grundläggande mål med sin verksamhet, medan 
Malmö stad har en mer komplex målbild, och vad dessa skillnader i så fall innebär 
för hur man ser på och arbetar med miljöfrågor. 
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4.2 Målkomplexitet i Tetra Pak och Malmö stad 

4.2.1 Skillnader eller likheter mellan organisationerna 

På Tetra Paks hemsida framgår att miljöhänsyn är en grundläggande stomme för 
företaget. Man samarbetar med Världsnaturfonden, har satt ambitiösa mål om att 
minska sina koldioxidutsläpp och satsar på återvinning (Tetra Pak 2010d). Det 
verkar som om teoridiskussionen ovan ger en förenklad bild när det hävdas att all 
verksamhet bedöms efter lönsamhet. Men vid intervjuerna blir det tydligt att just 
så är fallet. För Tetra Pak går starkt miljöarbete hand i hand med, och sker inom 
ramen för, vad som är ekonomiskt lönsamt. ”Bra miljöprestanda är bra business” 
och ”en viktig del av vår konkurrenskraft” som Erik Lindroth uttrycker det (EL). 
Magnus Lundberg har en liknande uppfattning och säger ”att arbeta med 
miljöfrågor är ett sätt att tjäna pengar, eller i alla fall sänka sina kostnader” (ML). 

I intervjuerna med Malmö stad kommer en lång rad målkonflikter upp. 
Elisabeth Hellman i miljönämnden ser motsättningarna på en hög strukturell nivå. 
När jag frågar henne vilka hinder som finns för miljöarbetet, säger hon att 
”övergripande är det jakten på tillväxt, hela konsumtionssamhället” (EH). 
Exempelvis nämner hon det nya köpcentret Entré där hon menar att kommunen 
medvetet överskridit nationella miljökvalitetsnormer för NOx-värden (EH). Både 
Anders Rubin och Åsa Abrahamsson diskuterar att det kan finnas målkonflikter 
även inom begreppet ekologisk hållbarhet, såsom mellan förbättrad luftkvalitet 
och förtätning av bebyggelse (AR; ÅA). Antonson menar att vissa är mycket 
engagerade i miljöfrågan, medan andra medarbetare prioriterar andra frågor 
högre, vilket ibland visar sig i skilda åsikter om hur ekonomiska medel ska 
fördelas (CA). 

Inom Malmö stad märks alltså en tydlig medvetenhet om målkonflikter mellan 
miljömässiga värden och andra. När jag däremot frågar Magnus Lundberg på 
Tetra Pak ifall han upplever att han kan få igenom frågor där det ekonomiska och 
det miljömässiga inte går hand i hand svarar han spontant: ”Har du något förslag 
på en sådan fråga? Jag vet inte riktigt vad det skulle vara” (ML), och när jag 
frågar Erik Lindroth om man inom företaget tycker att det är försvarligt att välja 
utifrån miljö när det finns alternativ som är bättre ur ekonomisk synpunkt, inleder 
även han sitt svar med att han har ”svårt att se vad det skulle kunna vara” (EL). 
Att anställda på Malmö stad respektive Tetra Pak uttrycker sig så olika när det 
gäller relationen mellan miljöhänsyn och andra mål, visar tydligt att det finns 
stora skillnader i hur man ser på frågorna, och att detta är kopplat till 
komplexiteten i organisationernas målbild.  

Under intervjuerna på Tetra Pak nämns också verksamheter som inte ger 
någon direkt återbetalning, exempelvis företagets satsningar på system för 
återvinning av kartongförpackningar (se Tetra Pak 2010d; EL). Miljöchefen Erik 
Lindroth säger: ”Vi satsar mycket pengar på det. De pengarna går aldrig att räkna 
hem i ökad försäljning eller ökat värde, det är pengar som vi måste spendera för 
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att överhuvudtaget trovärdigt kunna prata miljö. Det blir ett tröskelargument, […] 
en kostnad för att kunna vara i business överhuvudtaget” (EL). Jag menar att detta 
visar på att även i satsningar där det inte finns en uppenbar lönsamhet, finns de 
ekonomiska resonemangen i botten. Lindroth säger vidare att ”vissa ser att det är 
konflikt mellan affärsmässighet och att göra bra grejer. Men jag ser att dessa hör 
ihop, och de måste höra ihop.” Han betonar att allt arbete måste ske på 
affärsmässig grund ”annars blir det välgörenhet. Om vi har bra med pengar ett år 
kan vi stötta någon, men nästa år om det blir tuffare ryker dom pengarna. Men om 
vi ser att vårt samarbete med organisationen adderar värde till vår produkt så ökar 
chanserna att vi kan fortsätta även om det går dåligt.” (EL) 

Inom Tetra Pak verkar alltså grundinställningen vara att det ekonomiska och 
ekologiska går hand i hand. Men att man inte ser särskilt många konflikter mellan 
miljö och ekonomi tror inte jag beror på att sådana frågor inte förekommer. Det 
beror troligare på att dessa helt enkelt inte blir aktuella, eller att man har 
anledning att tala om dem som om det inte fanns intressemotsättningar. De 
anställda som arbetar för att driva miljöfrågor känner till grundpremisserna i 
företaget, och föreslår helt enkelt inte åtgärder där miljönyttan går ut alltför 
mycket över ekonomisk lönsamhet. Miljöfunktionärerna Lundberg och Mesic 
säger båda att de aldrig brukar få nej till de förslag på miljösatsningar som de 
lägger fram, men de tar båda in ekonomiska resonemang i sina svar. Lundberg 
säger exempelvis att en av anledningarna till att han inte blir nekad medel är att 
miljösatsningar ofta går hand i hand med god kvalitet, och att det är det långsiktigt 
mest lönsamma alternativet (ML) och Mesic menar att när hon vill göra större 
satsningar måste dessa motiveras med analyser av vilken återbetalning de ger 
(AM). Något som är återkommande i samtliga intervjuer, både på Tetra Pak och i 
Malmö stad, är att de intervjuade i sina arbetsuppgifter drivs av en personlig 
övertygelse om vikten av miljöfrågorna, oberoende av organisationens 
övergripande mål. På Tetra Pak verkar de som arbetar med hållbarhetsfrågor 
använda en viss typ av argument, i regel ekonomiska, för att påverka 
organisationen. 

4.2.2 Målkonflikter i processen kring Malmös miljöprogram? 

Vi vänder åter blicken mot Malmö stad för att diskutera Malmös miljöprogram ur 
ett målperspektiv. Trots den komplicerade processen kring miljöprogrammet 
menar både Abrahamsson på miljöförvaltningen och kommunalrådet Rubin att det 
i slutänden fanns en stor enighet om innehållet. Alla politiska partier utom 
Sverigedemokraterna ställde sig bakom det (ÅA; AR). Jag menar att detta visar att 
trots att det funnits meningsskillnader har dessa egentligen inte varit resultat av 
målkonflikter. Diskussionerna kan snarare kopplas till avsnittet i teorin ovan, att 
det kontroversiella i offentliga organ ofta handlar mer om hur något ska göras än 
vad som ska göras. 

Att man sluppit svåra målkonflikter i formuleringen av det nya 
miljöprogrammet uppfattar jag som ett resultat av ett medvetet val från 
kommunledningen. Rubin verkar mena att enigheten berodde på att man höll 
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målen på en generell nivå: ”Är man för detaljerad så hamnar man i långa 
detaljdiskussioner”. Han tillägger att det första programförslaget ”inte var fel ur 
åtgärdssynpunkt, men ur ledningsperspektiv är det viktigt att skilja handling från 
tanke” (AR). Att slippa politiska diskussioner på central nivå, verkar alltså ha 
varit en av anledningarna till att man valde att omarbeta miljöprogrammet och 
göra det mer övergripande. Det verkar däremot troligt att de konflikter man 
undvikit snarare har förskjutits än försvunnit. Eftersom man valt att precisera 
målen i programmet längre ner i organisationen (ÅA), finns det en risk att 
konflikter uppstår där istället.  

Utifrån en situation där den centrala ledningen var medveten om att det fanns 
potentiella målkonflikter designade man alltså en process där man medvetet 
undvek frågor där målkonflikter kunde bli tydliga. Strategin verkar också har 
lyckats med tanke på den breda politiska uppslutningen kring det nya 
programmet. Trots att egentliga målkonflikter alltså inte uppstod, präglade 
medvetenheten om dem ändå arbetet, och ledde till att processen anpassades för 
att, åtminstone på central nivå, undvika dem. 

4.2.3 Sammanfattning 

I Malmö stads hållbarhetsarbete finns, precis som den använda teorin lyfter fram, 
tydliga exempel på målkomplexitet. Teorin har även relevans för vår förståelse av 
Tetra Pak. Trots att organisationen har en mängd målsättningar och satsar medel i 
projekt som inte vid första anblick ger ekonomisk återbetalning, finns de 
ekonomiska resonemangen ständigt närvarande i miljöarbetet och skapar en 
grundläggande måttstock för verksamheten. 

Målbildens komplexitet har också konkreta följder för organisationerna. För 
de som driver miljöfrågor inom Tetra Pak innebär det att de till stor del 
argumenterar för miljösatsningar i ekonomiska termer och satsar på de projekt 
som beräknas ge ekonomiska vinster. I fallet Malmö stad kan man se hur rädslan 
för att inte kunna skapa enighet gällande det nya miljöprogrammet var en faktor 
bakom att man valde att designa en arbetsgång där beslut om specifika nyckeltal 
försköts neråt i organisationen. Man undvek därmed, till och med politikerna 
själva, att ta upp frågor i den politiska ledningen, eftersom de där förväntades leda 
till svårlösta konflikter. 
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5 Tema 2: Maktdelning 

5.1 Teori: Maktdelning eller effektivitet? 

Organisationers målkomplexitet är nära kopplat till den interna organiseringen 
och ansvarsfördelningen. För företag är det centralt att producera varor eller 
tjänster till ett pris som kan möta efterfrågan. För att uppnå den effektivitet som 
krävs för detta kommer organisationsprincipen att bygga på enighet och främja 
samordnad handlingsförmåga inom organisationen. Det råder i regel inga större 
meningsskiljaktigheter mellan ägare, styrelse och företagsledning om 
organisationens huvudsakliga mål (Arvidsson 1998:227f) och alla som rekryteras 
förväntas ställa upp på företagets målsättningar (Brunsson 1998:259f). 

Trots att detta kan låta som självklarheter, följer organiseringen i offentliga 
organisationer andra principer. För dessa är det centralt att avspegla en rad olika 
intressen och uppfattningar som finns hos väljarna, partier, klienter och 
allmänheten (Arvidsson 1998:228). Organisationerna kommer att vara uppbyggda 
runt konflikt snarare än samstämmighet och effektivitet, och man kommer 
medvetet att rekrytera personer som inte delar de värderingar som andra i 
organisationen har. Ett exempel på detta är hur styrelser och nämnder rekryteras 
för att representera olika partier och normer (Brunsson 1998:260). Därmed är det 
inte ovanligt att beslut som fattas blir oklara och återspeglar oenigheter och 
kompromisser (Jacobsen – Thorsvik 1998:56). I organisationer som representerar 
inkonsistenta normer och värderingar kan inbördes motsägelsefulla beslut fattas i 
olika delar av organisationen. Det kan också leda till att det skapas skillnader 
mellan vad man säger, vilka beslut man fattar och vad som faktiskt genomförs 
(Brunsson 1998:261f). 

I denna offentliga organisationsstruktur kan alltså flera olika intressen 
representeras, dels av olika individer, dels av olika organ inom organisationen 
som alla har viss bestämmanderätt (Adolfsson – Solli 2009:26f). Allison gör en 
jämförelse med företag och menar att där är det en individ som innehar posten 
som direktör, men i politiska system är den funktionen delad mellan en mängd 
konkurrerande institutioner och individer som kan ha olika intressen (Allison 
1997:389). 

Sammanfattningsvis begränsas den centrala ledningens autonomi i offentlig 
verksamhet av denna maktdelning, medan privata organisationers ledning verkar 
ha större autonomi och bättre förutsättningar för effektivitet och samordning. 
Utifrån detta vänder jag mig nu till materialet för att se om dessa skillnader finns, 
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samt för att försöka se vad det har för konsekvenser för organisationernas 
miljöarbete. 

5.2 Maktdelning och effektivitet i Tetra Pak och 
Malmö stad 

Liksom teorin om skillnader mellan offentligt och privat lyfter fram är det tydligt 
att Malmö stad rymmer många olika uppfattningar om miljöarbetet. Ett exempel 
är synen på kommunens roll som opinionsbildare, där det inom miljönämnden 
finns politiker som helt vill ta bort detta arbete, vilket skulle ha stora 
konsekvenser för miljöförvaltningen (ÅA). Ett annat exempel är att det i många år 
har funnits beslut om att staden inte ska utvidgas på åkerjorden utanför Malmö, 
eftersom den hör till den bästa sortens jordbruksmark i världen. Hellman menar 
att kommunen trots detta fortsätter att ge tillstånd för att expandera bebyggelsen 
(EH). Att det finns så skilda uppfattningar om miljöarbetet representerade i de 
politiska organen, kan antas ge mindre stabilitet samt en osäkerhet om hur arbetet 
kommer att se ut under kommande mandatperioder. 

I exemplet med Malmös miljöprogram märks också att det saknats en tydlig 
samordning och att de styrande organen rymmer flera olika åsikter. Detta har 
resulterat i den bristande effektivitet som visas i att förvaltningarna under ett drygt 
år (Wendel 2009) arbetat med att ta fram ett miljöprogram, som när det kom till 
kritan inte efterfrågades av den centrala ledningen. Åsa Abrahamsson på 
miljöförvaltningen uttrycker förvåning över den låga graden av samordning: 
”fram tills vi fick göra omtag på detta [miljöprogrammet] så trodde jag ändå att 
det var en tydligare kommunikation mellan kommunstyrelsen, kommunalråden 
och nämnderna. Men […] efter det förstår jag att det är nog inte så.” (ÅA) Även 
om den invecklade processen kring miljöprogrammet var en engångshändelse, 
visar  detta konkreta fall hur den maktdelning som finns inom Malmö stad kan få 
väldigt påtagliga följder. Turerna kring programmet stämmer väl in på den bilden 
som teorin ger, att offentliga organisationer inte är designade med effektivitet och 
samordning som främsta värden. 

Eftersom Tetra Pak har mindre information offentlig än Malmö stad är det 
svårare att få en heltäckande bild av organisationens interna maktfördelning, men 
jag finner inga tecken som tyder på att ledningens autonomi begränsas. Tvärtom 
verkar beslut från ledningen genomföras, vare sig det handlar om större 
omorganisationer eller om att alla kontor ska källsortera sitt avfall (ML). Mesic 
visar på detta genom att säga att det klokaste för att få igenom ett förslag i hela 
företaget är att gå till ledningen: ”Om man har stöd därifrån, får man det lätt att nå 
ut i resten av organisationen” (AM). Mesic menar även att miljöarbetet är 
effektivt över lag (AM) och trots att miljöfrågorna skiljer sig åt mellan bolagen, så 
har man prioriterat samordning i och med sammanträdena för miljöfunktionärerna 
som äger rum varje kvartal (AM; EL). Lindroth menar också att man har en tydlig 
gemensam målbild om vart man vill i miljöarbetet (EL). Det breda samförståndet 



 

 18 

kring målbilden skapar en annan stabilitet för Tetra Pak än vad man kan förvänta 
sig i Malmö stad, där det finns en inbyggd osäkerhet kring vad som sker vid nästa 
mandatperiod (ÅA). 

5.2.1 Sammanfattning 

Liksom teorin lyfter fram finns i Malmö stad många tecken på att makten är delad 
mellan olika delar av organisationen, vilket leder till att beslut som motsäger 
varandra fattas i olika delar av kommunen. Detta får konsekvenser för 
miljöarbetet, bland annat i att beslut som är taget om att man inte ska expandera 
staden inte respekteras i alla organ som har beslutanderätt. I Tetra Pak finns 
däremot inga tecken på att ledningens autonomi skulle försvagas av att andra delar 
av organisationen har maktbefogenheter. Vill ledningen genomföra 
miljösatsningar, verkar de också genomföras. I Malmö stad finns också en 
osäkerhet om vart hållbarhetsarbetet är på väg eftersom motsägelsefulla intressen 
finns representerade i ledande organ, till skillnad från Tetra Pak, där man har en 
tydlig och gemensam målbild. 
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6 Tema 3: Styrningstekniker 

6.1 Teori: Perspektiv på styrningstekniker 

6.1.1 Tre typer av styrning 

Detta tema diskuterar konkreta styrningstekniker och använder Evert Vedungs 
kategorisering av styrning i tre olika former: administrativ styrning, som använder 
regler, bestämmelser, planer eller direktiv; informativ styrning, som utnyttjar 
argumentation, utbildning, propaganda eller upplysning; och ekonomisk styrning, 
där styrningen sker med hjälp av budgetering, belöningar, priser, avgifter eller 
subventioner (Arvidsson 1998:231; Vedung 1998:29ff). Ekonomisk styrning 
medför materiell belöning eller bestraffning för en viss typ av handlingar, till 
skillnad från informativ styrning där endast kunskap, argument och 
rekommendationer förmedlas. Varken informativa eller ekonomiska styrmedel är 
tvingande, vilket skiljer dem från administrativ styrning som de styrda är tvungna 
att följa (Vedung 1995:3f). 

Vedung använder framförallt kategorierna för att studera policyinstrument, det 
vill säga staters styrningsförsök av samhället (Vedung 1998:50), men de fungerar 
även för att studera intern styrning i organisationer (jfr Arvidsson 1998: 231). 
Anledningen till att jag använt just Vedungs uppdelning är att den i grunden är en 
kategorisering av makt (se Vedung 1998:51) och dessutom erbjuder tillräckligt 
övergripande teman för att möjliggöra rättvisa jämförelser mellan två relativt olika 
organisationer (jfr ibid. s.22-27). Hade kategoriseringen varit i fler och mer 
specifika kategorier, hade likheter mellan organisationerna troligen varit svåra att 
finna. 

Samtliga tre former av styrningstekniker, ekonomiska, informativa och 
administrativa, förekommer i både offentliga och privata organisationer. Men 
Arvidsson menar att ekonomisk styrning dominerar i företag medan offentliga 
organisationer oftast använder kombinationer av informativ och administrativ 
styrning (Arvidsson 1998: 231). Efter en fördjupad teoretisk diskussion om 
ekonomisk styrning ska jag därför undersöka vilka styrningstekniker som används 
i de båda organisationerna. 
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6.1.2 Ekonomisk styrning och omgivningens roll 

Offentlig verksamhet finansieras framförallt av skattemedel, vilka kommer in 
centralt till exempelvis en kommun. Fördelningen av medel mellan avdelningar 
blir därför med nödvändighet vad Arvidsson kallar ”budgetkopplad” (Arvidsson 
1998:225f) och budgetprocessen blir en central aktivitet (Brunsson 1998:258; 
Adolfsson – Solli 2009:28). I företag finns däremot möjligheten att istället göra 
fördelningen ”marknadskopplad” och låta avdelningar få egna resultatkrav 
(Arvidsson 1998:226). Därmed kommer de enheter som gör bäst resultat i 
produktion eller försäljning också genom ökade intäkter eller minskade kostnader 
att få större resurser. Företag har ofta vissa avdelningar som är budgetkopplade, 
exempelvis de som har hand om forskning och utveckling, lokaler, ekonomi och 
databehandling. Budgetkoppling medför att en avdelning inte per automatik får 
mer resurser att röra sig med om den förbättrar sin verksamhet. Det omvända är 
ofta sant – ju sämre resultat man gör, desto större behov kan det hävdas att man 
har av mer resurser (Brunsson 1998:258). 

Att finansieras med skattemedel medför alltså att den interna 
fördelningsprocessen med nödvändighet blir budgetkopplad (Adolfsson – Solli 
2009:21;28). Men det finns fler skillnader. Kunder spelar nämligen en annan roll i 
styrningen av företags verksamhet än vad medborgare spelar för myndigheter. 
Eftersom företag är beroende av att kunder efterfrågar dess produkter till ett 
rimligt pris, finns det i grunden ingen motsättning mellan företagsledningens och 
kundernas vilja. Man kan se det som att företagsledningen får god hjälp av 
kunderna med att styra organisationen (Brunsson 1998:263f). I offentliga 
organisationer ser situationen annorlunda ut. Där finns inte ett lika tydligt 
samband mellan den som betalar för en tjänst, och den som får del av den. 
Skattemedlen kommer in från en stor grupp människor, och den som tar del av 
tjänsterna har inte per automatik större rätt att påverka organisationen än vad 
andra medborgare har. Den ”styrhjälp” i form av feedback som företag får genom 
att den som betalar för en vara eller en tjänst är samma person som efterfrågar 
den, finns alltså inte för ledningen av offentliga organisationer (ibid.; Arvidsson 
1998:225f). 

Utifrån diskussionerna ovan ska jag därför vända mig till organisationerna för 
att se ifall miljöarbetet skiljer sig åt på grund av att de omger sig med kunder 
respektive medborgare, samt vilka olika styrningstekniker som används i 
miljöstyrningen. 
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6.2 Styrningstekniker i Tetra Pak och Malmö stad 

6.2.1 Ekonomisk styrning och omgivningens roll 

Den skillnad som teorin beskriver mellan budgetkopplade respektive 
marknadskopplade fördelningsmekanismer har inte relevans för skillnaderna 
mellan de studerade organisationerna, där Tetra Paks miljöarbete, i likhet med 
Malmö stads, får medel tilldelade genom en budgetprocess. Men materialet och 
den använda teorin stämmer bra överens när det gäller skillnader i 
feedbackmekanismer. Inom kommunen består feedback från omgivningen i ökat 
eller minskat stöd från väljarna. Men enligt kommunalrådet Anders Rubin är det 
svårt att plocka politiska poäng för gott miljöarbete, eftersom det enbart verkar 
vara Miljöpartiet som vinner väljarstöd när miljöfrågor kommer på agendan (AR). 

Tetra Pak får däremot tydlig feedback från sina kunder och märker lättare 
vilka satsningar som efterfrågas. Företaget har exempelvis börjat använda FSC-
märkt3 råvara i vissa av sina produkter, och får konkret positiv feedback genom att 
kunder väljer att köpa detta dyrare förpackningsmaterial (AM). Detta är alltså 
samma mekanism som beskrivs i teoridelen ovan, att ledningen får styrhjälp då 
det är samma aktör som fattar beslutet vad det är värt att betala för varan, som 
faktiskt får del av den. Om medborgarna i Malmö däremot vill att staden ska göra 
större miljösatsningar, kommer detta inte per automatik att följas av ökade 
intäkter, och därmed inte ge en lika tydlig styrsignal. 

6.2.2 Ekonomisk styrning i organisationerna 

Vi vänder oss nu åter till de tre typerna av styrningstekniker och börjar med att 
studera hur ekonomisk styrning används i organisationerna. Eftersom miljöfrågor 
och ekonomi går hand i hand för de flesta frågor som blir aktuella för Tetra Pak, 
fungerar också ekonomisk styrning i hållbarhetsfrågor. Lundberg menar att det är 
lätt att få igenom miljöhänsyn eftersom det också sparar pengar, och säger: ”att 
arbeta med miljöfrågor är ett sätt att tjäna pengar [...] och därför går det att jobba 
aktivt med dessa frågor. Alla avdelningar har budgetansvar och kostnadsställen 
och det finns mål på dem att minska sina kostnader, att jobba med miljö minskar 
dessa kostnader” (ML, min kursivering). Eftersom miljöarbete ses som något man 
vinner ekonomiskt på, har ekonomiska styrningstekniker andra förutsättningar i 
Tetra Pak än i Malmö stad, där miljösatsningar i regel ses som utgifter. 

                                                                                                                                                   
 

3 FSC, Forest Stewardship Council, är en märkning av träprodukter som garanterar hållbart 
skogsbruk (FSC 2010). 
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Däremot verkar det inte som att fördelningen av medel inom Tetra Pak, själva 
budgetprocessen, har särskilt stor betydelse för styrningen av miljöarbetet. 
Miljöchefen Lindroth menar nämligen att de medel som fördelas till konkreta 
miljösatsningar inte har så stor betydelse för miljöarbetet, ”det viktiga är att miljö 
är en del i allt annat vi gör” säger han och menar vidare att om man ser på 
miljöarbetet som ett separat område, finns risken att det tilldelas en alltför liten 
summa pengar, men om det integreras i all verksamhet kan det i slutänden bli mer 
hållbarhetsarbete (EL). På detta sätt tonar Lindroth indirekt ner betydelsen av 
fördelningen av budgeten som en styrningsteknik, eftersom även andra medel kan 
användas för att driva frågorna framåt.  

Detsamma, det vill säga att fördelningen av budgeten inte har så stor betydelse 
som styrningsteknik för hållbarhetsarbetet, verkar gälla även för Malmö stad. 
Detta beror troligtvis på hållbarhetsarbetes speciella karaktär, det vill säga att det 
inte är ett avgränsat sakområde, utan ett förhållningssätt som ska genomsyra all 
verksamhet (jfr Montin 2009:20). Enligt budgeten är de ekonomiska ramarna för 
verksamheterna i Malmö stad överordnade de mål och riktlinjer man ska uppfylla 
(Malmö stad 2010a:37). Men när jag frågar kommunalråd Anders Rubin ifall 
fördelningen av budgeten har stor betydelse för miljöarbetets utformning och takt, 
ger han däremot ett tydligt ”nej” till svar. Han menar att det är en sådan liten del 
av pengarna som går till uttalade miljösatsningar, att miljöarbetet snarare blir en 
verksamhetsutvecklingsfråga inom budgetramar för andra verksamheter. Han 
tillägger att för det ekologiska hållbarhetsarbetet ”är inte budgetfrågorna det 
dominerande problemet.” (AR) Även Elisabeth Hellman i miljönämnden menar 
att budgeten har begränsad betydelse vid styrningen av miljöarbetet. Hon menar 
att även om budgeten alltid styr, så är det inte medlen som primärt begränsar 
arbetet (EH). 

Subventioner och bestraffningar för olika typer av beteenden är också en typ 
av ekonomisk styrning, men även detta är svårt att finna stöd för i någon av 
organisationerna. Elisabeth Hellman nämner miljöanslag och miljöpriser, men 
eftersom dessa är väldigt begränsade kan de enligt mig inte ses som ekonomiska 
styrmedel, utan snarare som informativ styrning där man lyfter fram goda initiativ 
som en signal till organisationen att miljöengagemang uppmuntras. 

Ingen av informanterna, varken på Tetra Pak eller i Malmö stad, nämner 
spontant ekonomiska styrmedel när jag frågar efter vad som är det viktigaste 
verktyget för att förverkliga miljöarbetet. Samtliga sju informanter betonar 
administrativa eller informativa styrningstekniker starkare, vilka vi nu vänder oss 
till. 

6.2.3 Administrativ och informativ styrning i Tetra Pak 

Vid samtliga intervjuer på Tetra Pak nämns olika former av administrativa 
styrsätt, framförallt kopplat till att flera av bolagen är ISO-14001 certifierade, 
vilket innebär att man utvecklat system för att göra kontinuerliga 
miljöförbättringar (Elvingson 2010a). Lundberg verkar vara den som lägger störst 
vikt vid administrativ styrning. Han betonar bland annat tydligt den påverkan som 
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företagets globala mål om att minska sina koldioxidutsläpp har för arbetet inom 
organisationen (ML; se Tetra Pak 2010f). 

Mesic betonar vikten av administrativ styrning. När jag frågar henne vad hon 
tycker är det viktigaste verktyget för att få igenom större fokus på miljöfrågor, 
säger hon ”jag tror att kampanjerna är väldigt viktiga” och beskriver 
informationsaktiviteter, kopplade exempelvis till utfasningen av glödlampor och 
Earth Hour, som man anordnat inom bolaget. Hon betonar också 
miljöutbildningarna som alla anställda ska genomgå. Enligt henne bidrar dessa 
inte bara till att utbilda personalen på golvet, utan ger även henne möjligheter att 
fånga upp förbättringsförslag och ta dem vidare i organisationen (AM). 

Erik Lindroth betonar ännu starkare vikten av information som 
styrningsteknik. När jag frågar honom vad han menar är det viktigaste verktyget 
för att få igenom miljöarbetet i hela organisationen, säger han: ”Det viktigaste, 
alla kategorier, är kompetens [...]. Utan kompetens har folk inte förståelse för vad 
man snackar om. Nummer ett är att öka personalens kompetens på området. Men 
det handlar inte om att skicka ut power point-presentationer eller stå och 
undervisa. Egentligen tror jag det handlar om att skapa en aptit för frågorna.” När 
jag frågar vidare hur man sprider den aptiten svarar han att ”det handlar mycket 
om att hitta vägar att involvera folk, […] vi har strategier för att kommunicera 
internt genom internmedia och att ordna olika aktiviteter” (EL). 

6.2.4 Administrativ och informativ styrning i Malmö stad  

Malmös miljöprogram innehåller visioner för ett hållbart Malmö. Vid 
intervjutillfällena kvarstod ännu arbetet med att välja ut nyckeltal för att kunna 
mäta måluppfyllelse och att fördela ansvarsområden inom organisationen. Jag 
menar därför, att ifall miljöprogrammet har styrande funktion i detta skick, så 
skulle det vara som informativ styrning. Om miljöprogrammet däremot får 
betydelse först när målen har preciserats, så tyder det på att administrativ styrning 
har större betydelse. Jag sökte därför svar på ifall informanterna såg 
miljöprogrammet som styrande i denna första form, eller först när målen 
preciserats och ansvarsområden fördelats tydligare. 

Utifrån denna fråga blir det tydligt att både Antonson, Abrahamsson och 
Hellman starkt betonar betydelsen av mål som är mätbara och konkreta, och 
därmed vikten av administrativa styrningstekniker. Hellman menar att det är 
”oerhört centralt” för att programmet ska bli verklighet att de bryts ner till mål 
som kan utvärderas och följas upp. Abrahamsson menar att det mer konkreta är 
viktigt för att programmet ska leva vidare, och föreslår att programmets mål tas in 
som prioriterade områden i Malmö stads budget, vilket skulle medföra krav på 
alla nämnder att redovisa vad man gjort i förhållande till målen vid varje 
delårsrapportering (ÅA). Antonson säger att ”det är min personliga tanke att dessa 
nyckeltal [som tas fram för miljöprogrammet] kommer att påverka en hel del vad 
de olika förvaltningarna kommer att arbeta med” (CA). 

Men även informativa styrmedel verkar vara centrala i staden. Enligt 
miljöförvaltningen är ”[k]lok kommunikation [...] ett effektivt styrmedel för vår 
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verksamhet” (Malmös miljöförvaltning 2010:18). Även i Malmös Energistrategi 
betonas informativa styrmedel, såsom utbildning av personalen i eco-driving och 
information om energieffektiviseringsåtgärder (Malmö stad 2010d:7f). Hellman 
säger att informationsspridning ”är centralt” (EH). Antonson stämmer in och 
menar att ”[d]et viktigaste verktyget är att hitta rätt sorts 
kommunikationsplattform, så att man hittar rätt ställe att börja en dialog” (CA). 

Anders Rubin lägger betoningen något annorlunda än de övriga informanterna 
i Malmö stad. Han beskriver att politikerna ville etablera ett nytt tankesätt i staden 
som svar på industrikrisen då Malmö förlorade många av sina stora arbetsgivare. 
”Då var vi väldigt noga med att inte sätta upp en massa mål. Vi satte igång ett 
visionsarbete för att få ingång tankarna på folk. Men vi beslutade medvetet att inte 
slå fast en vision. Om vi hade gjort det hade folk börjat karva i denna och 
diskutera om man skulle ha det ena eller det andra. Det var vi inte intresserade av. 
Vi ville bara att folk skulle ha tillåtlighet att tänka lite visionärt. När idéerna sedan 
flöt förbi kunde vi fånga de bästa” (AR). Rubin visar här att han är tveksam till att 
använda administrativa styrningstekniker, och betonar betydelsen av informativ 
styrning: ”Vi hade aldrig kunnat ha så mycket solenergi [...] om inte någon annan 
hade gjort det. Det är inte så att vi sitter uppifrån och säger att vi ska göra detta. 
Vi har varit tydliga med allmänna riktlinjer och allmän förståelse, och utifrån det 
har det skapats en förståelse för att det finns öppningar och möjligheter från vår 
sida att jobba aktivt med miljöfrågor” (AR). Rubin lägger alltså mindre betoning 
på det administrativa och mer på informativa styrningstekniker än övriga 
informanter. Detta behöver egentligen inte innebära att han inte uppskattar 
konkreta mål, utan kanske enbart att dessa mål bör formuleras längre ut i 
organisationen. 

6.2.5 Sammanfattning 

För att återkoppla till teoridiskussionen ovan, verkar det faktum att Tetra Pak 
omger sig med kunder och Malmö stad med medborgare faktiskt göra skillnad för 
den interna styrningen. Ett exempel är hur Tetra Pak tydligt känner av efterfrågan 
på hållbar råvara i sina produkter. Tetra Pak verkar därmed, precis som teorin 
menar, få tydligare feedback från omgivningen än vad Malmö stad får. 

I teoridelen lyftes också fram att ekonomisk styrning skulle vara den mest 
betydelsefulla för företag, medan offentliga organisationer ofta använder 
kombinationer av informativ och administrativ styrning. Materialet pekar däremot 
mot att informativ och administrativ styrning har störst betydelse för 
hållbarhetsarbetet i båda organisationerna. Även om teorins utsaga om skillnader i 
användning av styrningstekniker inte visade sig stämma, var själva 
kategoriseringen av styrningstekniker i administrativa, ekonomiska och 
informativa användbar, eftersom den skapade en logisk struktur och möjliggjorde 
jämförelsen. 
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7 Avslutning 

7.1 Slutsatser och diskussion 

Tetra Pak och Malmö stad ses båda som förebilder inom hållbarhetsarbete. Den 
här studien har visat att det faktum att den ena är en offentlig och den andra en 
privat organisation gör skillnad för hur de arbetar med och talar om miljöfrågor. 
Skillnader i organisationernas målkomplexitet och interna maktfördelning skapar 
olika organisatoriska logiker, och dessa får konkreta följder för hållbarhetsarbetet. 
Ett exempel är hur man talar om miljösatsningar, där informanterna på Tetra Pak 
fokuserar på synergieffekter mellan miljösatsningar och ekonomisk lönsamhet, 
medan informanterna på Malmö stad betonar hur andra intressen inom 
organisationen står i motsats till hållbarhetsfrågor. Ett annat exempel är att det 
finns skillnader i tillvägagångsätt för att få igenom satsningar – i Tetra Pak är det 
effektivt att söka stöd från ledningen, medan man i Malmö stad håller frågor på en 
lägre nivå för att undvika politiska diskussioner. Uppsatsen har även studerat hur 
konkreta styrningstekniker används inom organisationerna, och där funnit större 
likheter än skillnader – båda organisationerna verkar framförallt använda sig av 
administrativ och informativ styrning. 

Man skulle kunna beskriva de personer som arbetar med miljöfrågor i de olika 
organisationerna i liknande termer. Samtliga informanter är personligt övertygad 
om relevansen av hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt för att dessa ska få större 
utrymme i organisationerna. Men trots att deras arbetsuppgifter har liknande 
syften – att påverka organisationernas inriktning, är deras arbetssätt anpassat till 
de olika organisationsstrukturer de befinner sig i. I Tetra Pak, som är en privat 
organisation, kan detta exempelvis innebära att personer med miljöansvar i regel 
fokuserar på förslag som är ekonomiskt lönsamma och använder ekonomiska 
argument för att få igenom dessa. Inom Malmö stad kan den offentliga 
organisationslogiken medföra att det skapas en osäkerhet om vad ledningen vill, 
och framförallt vad den kommer att vilja framöver, eftersom många olika 
intressen finns representerade. 

Studien har alltså identifierat faktorer som skapar olika logiker för 
organisationernas hållbarhetsarbete. Eftersom skillnaderna har visat sig få 
konkreta följder för arbetet, är medvetenheten om dessa högst relevant för att 
förstå hur hållbarhetsarbetet går till. Uppsatsen visar att även inom hållbar 
utveckling, som kan ses som ett perspektiv snarare än ett sakområde, slår 
skillnaderna mellan de olika organisationsstrukturerna igenom. 
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Uppsatsen har inte syftat till att avgöra vilken av organisationerna som är bäst 
på eller har störst förutsättningar för att lyckas med sina hållbarhetsambitioner. 
Men genom att studera organisationerna har uppsatsen indirekt belyst olika 
premisser för arbetet i de två organisationerna. Ett exempel är att 
hållbarhetsengagemanget hos Tetra Pak är mer direkt beroende av att 
omgivningen efterfrågar hållbara produkter eller tjänster än vad miljöarbetet i 
Malmö stad är. Även inom Malmö stad skulle hållbarhetssatsningarna antagligen 
minska på sikt om man inte kände stöd från invånarna, men denna koppling 
verkar inte vara lika tydlig eftersom feedback från medborgare inte är lika direkt 
samt för att satsningar som inte ger ekonomiska intäkter lättare kan försvaras 
inom offentlig verksamhet. Malmö stads hållbarhetsarbete kan också antas vara 
mer beroende av att de anställda har en vilja att engagera sig i frågorna, eftersom 
ledningen har mer begränsad makt över organisationen. 

Eftersom premisserna bygger på grundläggande skillnader mellan offentligt 
och privat, är det rimligt att tro att de skulle ha betydelse även i andra fall än de 
studerade. Detta betyder självklart inte att andra faktorer inte är betydelsefulla. 
Man kan exempelvis tänka sig att företags storlek och öppenhet samt ifall det 
handlar om en kommunal eller statlig offentlig organisation kan spela stor roll för 
hur hållbarhetsarbetet sker i praktiken. Men trots att många faktorer inverkar, 
lyste ägandeformen igenom i hållbarhetsarbetet i de två organisationerna. Studien 
visar därmed hur dessa grundläggande strukturer kan få konkreta följder, och det 
är svårt att se att man skulle kunna kringgå dessa i andra organisationer. 

Uppsatsen fokuserar inte på New Public Management, men resultatet har ändå 
vissa följder för den diskussionen. Det är en sak att NPM kan få genomslag i att 
användningen av styrningstekniker kan designas för att likna varandra. Men 
studien lyfter fram mer grundläggande skillnader mellan offentliga och privata 
organisationer, såsom målkomplexitet och maktdelning, och det är inte alls lika 
troligt att dessa egenskaper kan förändras. Eftersom studien har visat att dessa 
skillnader får konkreta konsekvenser i det dagliga arbetet, finns det också gränser 
för hur nära dessa två typer av organisationer kan komma varandra. 

Sammanfattningsvis har teorierna om skillnader mellan offentliga och privata 
organisationer visat sig ha hög relevans för vår förståelse för hur hållbarhetsarbete 
styrs i olika organisationer. Studien belyser skillnaderna och visar hur de kan få 
konkreta konsekvenser för hur man talar om och arbetar med hållbarhetsfrågor. 
Jag menar att förståelse för dessa olika logiker är högst relevant när vi vill förstå 
andra fall. Om vi studerar andra organisationer utan denna förståelse, kommer vi 
troligtvis inte att förstå hur eller varför vissa saker sker, eller inte sker. 

7.2 Vidare forskning 

Jag anser att metoden har varit väldigt givande för att besvara frågeställningarna. 
Analysverktyget har haft en lagom hög abstraktionsnivå för att kunna 
konfronteras med materialet och temana har bidragit till att fånga in intressanta 
aspekter i båda organisationerna. Framförallt har det varit betydelsefullt att arbeta 



 

 27 

med intervjuer. Under dem har det framkommit en rad intressanta aspekter som 
har varit osynliga i skriftligt material, men nödvändiga för att besvara 
frågeställningarna. Men det finns naturligtvis andra tänkbara sätt att närma sig 
frågeställningar om hållbarhetsarbete i organisationer. Jag vill därför nedan 
diskutera idéer till forskningsdesigner för fortsatta studier, som inkluderar val av 
intervjupersoner, teoretisk infallsvinkel och fall. 

I denna uppsats har jag intervjuat personer med uttalat miljöansvar. Valet 
berodde på att de personerna kunde antas ha en övergripande förståelse för de 
frågor som uppsatsen intresserar dig för, vilket också visade sig vara fallet. Om 
man vill gå vidare med studierna av organisationerna skulle det vara intressant att 
intervjua personer med andra ansvarsområden än just miljö, eftersom de kan 
tänkas ha en annan syn på hållbarhetsfrågor. Exempelvis kan man förmoda att fler 
målkonflikter skulle framkomma i Tetra Pak om man vänder sig till andra 
personer, eftersom det igår i de miljöansvarigas strategi för att få igenom sina 
idéer att lägga fram dem som om det inte finns målkonflikter. Att vidga materialet 
på detta sätt skulle därför kunna lyfta fram skillnader inom, såväl som mellan, de 
studerade organisationerna. 

Teorin om hur olika styrningstekniker används, visade sig ha styrkor såväl 
som svagheter. Styrkan låg framförallt i att den skapade hanterbara kategorier som 
möjliggjorde jämförelsen mellan organisationerna. Men teorins utsaga om att 
administrativa och informativa styrningstekniker används i offentlig sektor, 
medan ekonomisk styrning används i företag, stämde inte överens med den 
faktiska situationen i fallen. Jag fann att informativ och administrativ styrning 
dominerar i båda organisationerna. Materialet pekade däremot mot att det finns 
skillnader i betoningen av olika styrningstekniker på olika nivåer i 
organisationerna. Ju mer centralt informanterna satt placerade, desto större vikt la 
de vid informativa, till skillnad från administrativa, styrningstekniker. Det skulle 
vara intressant att, med hjälp av fler fall, utveckla teorin för att bättre kunna 
studera dessa tendenser. 

Jag har även funnit en likhet mellan organisationerna som skulle vara 
intressant att studera närmare. Grunden för båda organisationernas 
hållbarhetsarbete verkar nämligen ha lagts tidigt, men då inte i form av 
miljöengagemang, utan i andra syften. I Malmö stad kommer det relativt starka 
miljöarbetet ur en moderniseringsprocess som startades för att få staden ur den 
industrikris som drabbat Malmö hårt. I Tetra Pak verkar grunden för det starka 
miljöarbetet finnas i dess grundare Ruben Rausings affärsidé om att 
förpackningarna ska vara ekonomiska och spara mer än de kostar. Denna tanke 
har sedan legat till grund för energieffektivisering och andra miljöåtgärder. Det 
skulle vara intressant att jämföra dessa två fall med fler organisationer för att se 
ifall det är ett genomgående drag hos organisationer som anses kommit långt i 
miljöarbete att deras arbete är utkomsten av en process som har pågått längre än 
vad det först ser ut som. Det skulle också vara intressant att diskutera vad detta i 
så fall säger om möjligheterna för snabba omställningar till hållbarhet hos andra 
organisationer. 
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