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Sammanfattning 

Målet om ett långsiktigt ekologiskt hållbart Sverige kan inte nås utan en hållbar 

transportpolitik och infrastruktur. Järnvägen ses generellt som ett mer miljövänligt 

transportslag och ett ökat nyttjande av denna är därmed viktigt. Det leder dock till ett ökat 

behov av drift, underhåll och viss nybyggnation, samt till behovet av att se till dess 

miljöpåverkande faktorer. En miljöanpassad offentlig upphandling, således en hållbar 

upphandling av dessa entreprenader är ett steg närmare en hållbar utveckling. Syftet med 

miljökrav vid upphandling är att minska järnvägssektorns negativa miljö- och klimatpåverkan, 

och att främja miljöarbetets utveckling. Det miljöarbete som förs inom och emellan 

organisationer är minst lika viktigt då marknadsdrivna insatser ses som ett möjligt 

komplement till lagar och krav. Miljökravens formuleringar görs utefter lagstiftning och en 

rad andra aspekter beroende på beställare och projekt.  

Syftet med studien är att undersöka hur tolkningen ser ut hos beställar- och 

utförarorganisationer för drift, underhåll och nybyggnation av järnväg. En kvalitativ studie 

förs via intervjuer och miljödokument och bearbetas med tematisk analys utifrån perspektiven 

struktur, kultur och processer ur organisationsteorin. Resultatet visar att organisationernas 

tolkningar utav miljökraven i hög grad präglas utav samma faktorer, dock med olika 

tyngdpunkt. Dessa berör miljökravens tydlighet, miljöpolitikens inverkan, kommunikationens 

betydelse, förändring- och läroprocessers effekter och viljan till miljöarbete. Om miljöfrågan 

tas på allvar i toppen av hierarkin inom organisationen, så kan denna förmedlas vidare genom 

deras beslut om vision, mål och strategi. Det ger ett tydligare ramverk där mål och mätbarhet i 

verksamheten realiseras. Detta samtidigt som vilja och förmåga hos alla aktörer förstärks och 

samsynen gällande miljöarbetet kvalitetssäkras. 

Nyckelord: järnväg, miljö, organisation, miljökrav, miljö ”governance”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

Abstract 

The goal for a long-term ecologically sustainable Sweden cannot be reached without a 

sustainable politics of transport and infrastructure. The railway is generally seen as a more 

environmentally friendly transport which leads to the importance of an increased use of it. On 

the other hand, that gives rise to the necessity of rail operation and maintenance, building 

railways and of considering the railways environmental impact. Environmental considerations 

in public procurement, a sustainable procurement, for these activities are a way of getting to a 

sustainable development. The purpose of environmental requirements in public procurement 

is to reduce the railway sectors environmental- and climate impact, and to further encourage 

the work for environmental improvements. Environmentally friendly activities performed by 

organizations are important because market driven efforts are seen as complementary to laws 

and requirements. The formulation of the environmental requirements is made through 

legislation and other aspects depending on the public authority and project.  

This paper aims to examine the interpretations of the environmental requirements made by 

both public- and private organizations within building, operation and maintenance of the 

railway. This is done by the means of qualitative interviews and document analysis, with the 

use of a thematic analysis and the perspectives of structure, processes and culture taken from 

the organization theory. The results show that the interpretations of the environmental 

requirement were all tinged by the same factors, but with different focus. These include the 

clarity of the requirement, environmental politics, communication, changing- and learning 

processes and the will to work for environmental improvements. 

Keywords: railway, environment, organization, environmental requirements, environmental 

governance.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Målet om ett långsiktigt ekologiskt hållbart Sverige uppges inte kunna nås utan en hållbar 

transportpolitik (Prop. 2001/02:20:8). Hållbar infrastruktur och ett välfungerande 

transportsystem anses vara en grundpelare i samhället och essentiellt för dess utveckling 

utifrån flera aspekter (Prop.2001/02:20). Exempelvis återges sysselsättning, tillväxt och 

välfärd samt miljö- och hälsa som viktiga. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av 

utsläppen av växthusgaser, och en omställning utav transportsystemet kan så även bidra till att 

uppnå Sveriges nationella miljömål (Miljömål, 2014). Järnvägen och ett ökat utnyttjande av 

denna är därmed viktigt för miljön. Dock ses att det ökande kapacitetsutnyttjandet och 

uppdagande brister på landets järnvägar, leda till upprepade förseningar och otillfredsställd 

efterfrågan på utökning av trafiken. I slutändan utgör dessa stora kostnader för samhället och 

sedermera miljön. Behovet av ökat drifts- och underhållsarbete samt viss nybyggnation är 

påträngande. Till detta kan läggas utmaningen som kommer med klimatförändringar och 

järnvägsnätets sårbarhet i förhållande till dessa. Detta anpassningsarbete behöver vara 

proaktivt och gälla både befintlig infrastruktur och en framtida utveckling av järnvägen, något 

som betonas i prop. 2012/13:25:11.  

Järnvägen ses generellt sett som ett mer miljövänligt transportalternativ jämfört med 

exempelvis väg- och flygtransporter. Det är dock ingen självklarhet sett till dess indirekta 

miljöpåverkan såsom energianvändning och kemikalieanvändning samt den nästan 

uteslutande användningen av fossila bränslen i material- och produktionsledet. Dessa utgör 

miljöpåverkande faktorer av betydelse då levnadslängden för den svenska järnvägen 

uppskattas vara lång, vilket innebär ett långt fortlöpande drift- och underhållsarbete (Prop. 

2001/02:20; Skeppström, 2002).   

Det är Sveriges miljölagstiftnings (Miljöbalken, 1998:808) syfte och mål att främja en hållbar 

utveckling för att generationer i nutid och framtid ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. 

Alla verksamheter tillika den enskilde i sin vardag, som utför åtgärder som inte är försumbara 

utan kan få betydelse inom balkens skyddsområde berörs av lagstiftningen (Naturvårdsverket, 

2013). Miljöbalken reglerar på så sätt miljöfrågor och miljöhänsyn via bland annat de 

allmänna hänsynsreglerna i kapitel två, tre och fyra. Denna är även kopplad till flera andra 

lagar och fungerar på så sätt parallellt med dessa (Naturvårdsverket, 2013). Som exempel kan 

ges LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Särskilt för transporter ses LUF, 

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(2007:1092), som viktig. Sverige har, genom EU:s strategi för hållbar utveckling 

(Konkurrensverket, 2011), utarbetat en handlingsplan för miljöanpassad offentlig 

upphandling, Skr 2006/07:54. En hållbar upphandling, som det även benämns, ses som ett 

fördelaktigt kompletterande styrmedel som myndigheter och andra enheter som beställare, 

kan använda sig av för att tackla miljöproblem. Tillräcklig miljöhänsyn tillika social hänsyn 

måste tas i beaktande vid upphandling av drift, underhåll och nybyggnation av järnväg. På så 

vis utgör miljölagstiftningen tillsammans med de 16 nationella miljökvalitetsmålen 

(Miljömål, 2014) grunden till utformningen av miljökraven. 
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Ett steg närmare en hållbar utveckling är således att miljökrav ställs för järnvägssektorns alla 

projekt (Regeringen, 2013; Trafikverket; 2014). Miljökrav som ställs vid upphandling syftar 

till att minska järnvägssektorns negativa miljö- och klimatpåverkan, samt att främja 

miljöarbetets utveckling. Lagstiftning och myndighetsarbete är dock inte tillräckligt för att nå 

en hållbar utveckling och minska miljöproblemen. Miljöarbetet inom och emellan 

organisationer är minst lika viktigt och marknadsdrivna insatser framhålls som ett möjligt 

komplement. Hållbar upphandling anses ge ett antal fördelar som tidigt kan skapa incitament 

och stimulera en ökad miljöanpassning och proaktivt miljöarbete (MSR, 2014). 

Organisationers dynamik och kontext leder till intresset att undersöka dess bakomliggande 

drivkrafter och uppfattningar om miljö. 

1.2 Syfte 

Formuleringar av miljökrav ställs utefter lagstiftning och en rad andra aspekter beroende på 

beställare och projekt. Syftet med studien är att undersöka hur tolkningen utav miljökrav ser 

ut hos beställar- och utförarorganisationer för drift, underhåll och nybyggnation av järnväg. 

Detta utifrån temana struktur, kultur och processer. Ambitionen är att studien ska bidra till en 

ökad förståelse för de olika organisationernas uppfattning om miljökrav. 

1.3 Frågeställning   

– Hur tolkas miljökrav utifrån struktur, kultur och processer utav offentliga 

beställarorganisationer respektive privata utförarorganisationer inom järnvägssektorn?  

1.4 Avgränsning  

Studien är begränsad till beställare och utförare för järnvägens drift, underhåll och 

nybyggnation inom Region Stockholm. Stockholm är intressant eftersom det är en storstad, 

och det är även en kuststad som har klassats som känsligt område (Trafikverket, 2012). Två 

beställare och två utförare ingår i studien. Termerna beställare och utförare har valts utifrån 

det teoretiska perspektivet samt för att skapa ett lättare flöde i texten. Hänvisning till och 

benämningen SL och Trafikförvaltningen avser i denna studie samma sak. Val av teori och 

metod är gjord utifrån studiens syfte och givna tidsram. 

1.5 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen inleds med kapitel ett där bakgrund och problemformulering presenteras, vilket 

leder fram till studiens syfte och frågeställning. I kapitel två redovisas och diskuteras tidigare 

forskning under ”Järnväg, miljö och klimat”, som sedan följs av det teoretiska perspektivet 

under ”Organisationer i en föränderlig värld”. Därefter redogörs för valda metod såsom 

datainsamling, urval och analys i kapitel tre som sedan avslutas med en metoddiskussion. 

Resultatet av textanalyser och intervjuer presenteras i kapitel fyra med inledning av en kort 

överblick utav miljökraven, därefter redovisas resultaten uppdelat med beställarna först var 

för sig och sedan följer utförarna var för sig. En inledande presentation av organisationen förs, 

vilket följs av textanalysen och därefter följer resultatet utav intervjun. I kapitel fem 

diskuteras sedan resultaten av textanalyserna och intervjuerna i relation till undersökningens 

syfte och teori. Som avslutning presenteras studiens slutsatser följt av reflektioner och 

rekommendationer samt en metodreflektion i kapitel sex.   
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2 Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv  

Det finns ett stort forskningsfält som behandlar järnväg, miljö och olika påverkansfaktorer för 

miljömanagement. En kort redovisning presenteras i detta kapitel under rubriken ”Järnväg, 

miljö och klimat”. Studiens teoretiska perspektiv, som ligger till grund för analysen av det 

empiriska materialet, grundar sig främst i organisationsteori. Beteckningen organisationsteori 

är ett samlat begrepp för teorier som söker beskriva och analysera organisationer utifrån 

politiska, ekonomiska, antropologiska och psykologiska aspekter. I avsnittet ”Organisationer i 

en föränderlig värld” presenteras även den organisationstrend som kallas ”New public 

management” som specifikt berör offentliga organisationer. 

2.1 Järnväg, miljö och klimat 

2.1.1 Järnvägen och hållbar samhällsutveckling 

Etableringen och utvecklingen av järnvägsnätet och järnvägstrafiken både har och har haft 

stor betydelse för samhällets utveckling och möjligheter. Det kan ses i exempelvis sociala 

faktorer, arbetsmöjligheter och välstånd (Falkemark, 2006; Dahlstrand et al, 2013). 

Transportsystem och tillika förändringar i denna, påverkar således flertalet faktorer som kan 

summeras inom de olika sfärerna av det ekonomiska, sociala, ekologiska och tekniska. 

Intresset för järnvägen och dess för- och nackdelar kan därmed ses och diskuteras ur olika 

perspektiv i samhället. Medborgarnas uppfattning påverkas av alla fyra ovan nämnda faktorer 

men att det i Falkemarks (2006) mening är deras ”mentala kartor” alltså deras uppfattning 

och tolkning av utvecklingen som avgör hur de ser på lösning alternativt vad som är möjligt 

att göra. Dahlstrand et al (2013) framhåller vikten av vad av medborgaren som värderas och 

hur det värderas. Den politiska avvägningen kommer även den ur samtliga sfärer. Dock ses 

här en tyngdpunkt på det kollektivas bästa med lagar och regler i förgrunden och med teknisk 

innovation och rationellt avvägda val som lösning. Diskussionen kan då föras huruvida 

människan i sin natur är rationell, särskilt ur ett miljömässigt perspektiv, samt hur denna 

rationalitet ter sig översatt i organiserade sammanhang/ organisationer av olika slag. Teknisk 

innovation och därmed problemlösning beskriver Falkemark (2006) genom teorin om ”path 

dependence”, stigberoende. Begreppet bygger på att om en viss teknisk lösning får ett positiv 

gensvar, oavsett om analys och värdering skulle påvisa annan som bättre åtgärd, så kommer 

denna att ta överhand och skapa ett slags norm. I boken (Falkemark, 2006) ges exemplet med 

bilism och bensindrivna motorer med att innovation och utveckling av ”renare” motorer har 

skett, dock har systemet genom denna utveckling även skapat en djupare stig, blivit alltmer 

stigberoende.  

Det reflekteras i tidigare forskning över att järnvägen generellt ses som ett miljövänligt 

alternativ jämfört med andra transporter. Dock har det precis som andra transportslag har 

betydande miljöpåverkande faktorer (Dahlstrand et al, 2013; Skeppström, 2002; Lundberg et 

al, 2005). De faktorer som författarna ta upp som miljöfördelar för järnvägen gentemot till 

exempel vägtransporter ses ur energi- och klimathänsyn då den svenska järnvägen drivs av 

elektricitet. Dock innehar även järnvägen indirekt miljöpåverkan genom användningen av 

fossila bränslen, farligt avfall, farliga/giftiga kemikalier samt energianvändningen sett till 
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infrastrukturen i sin helhet, vilket ger negativ effekt på miljö och klimat. Sett till specifikt drift 

och underhåll så inkluderas även buller, vibrationer och risk för markföroreningar av 

betydelse gällande miljöpåverkande faktorer (Dahlstrand et al, 2013; Skeppström, 2002; 

Lundberg et al, 2005).      

2.1.2 Miljöpolitik och miljökrav 

Miljöproblem är inte enbart en fråga för den enskilda, den privata- eller den officiella 

organisationen. Det är en samhällsfråga och därmed även en politisk fråga, med en trend-

utveckling gentemot systematisering och strukturering med rationalism som ambition och 

ledord (Tarschys & Lemne, 2013). Resultat i bemärkelsen prestationer och effekter är något 

som framhålls både för privata och offentliga organisationer. Emmelin & Lerman (2004:128f) 

tar upp att det verkar råda en konsensus gällande en rationell förvaltning, baserad på en 

samlad syn om värderingar och en strävan mot samma konsensus gällande konflikter. Samsyn 

gällande värderingar ska då i mening ge att planering och förvaltning är en kunskapsfråga, att 

producera kunskap som i genomförandet blir en teknikfråga. Det kan dock ifrågasättas vad 

som är rationellt och hur detta hanteras av individer som organisationer, samt vad dessa beslut 

och insatser leder till. Tarschys & Lemne (2013) talar om detta i termer om att i bästa fall kan 

prestationer och effekter av insatser avläsas, men att det i de flesta fallen handlar om att man 

endast berättar vad som gjorts. Miljöpolitiken och dess uppsatta mål riskerar därmed att 

hamna i en tvesitsig riktning av att vara antingen symbolisk i sin betydelse eller att söka vara 

ett faktiskt styrningssätt (Tarschys & Lemne, 2013; Rodrigue et al, 2012).  

”Environmental governance” framhålls som en viktig praktikerutveckling gällande bland 

annat organisationers miljömanagement samt prestations- och utförandeförmåga gällande 

miljöfrågor (Rodrigue et al, 2012). Begreppet kan sägas vara format av och ha kommit ur den 

förändringsprocess som skett mot ett mer integrerat mönster av samhällsstyrning (Weale, 

2009:58f). Detta gäller exempelvis decentralisering av statlig styrning innehållande 

policyutformning, beslutsprocesser och ansvarstagande, mot en bredare involvering av olika 

aktörer oberoende verkningsnivå (Weale, 2009). ”Environmental governance” diskuteras även 

med perspektivet att hantering och beslutstagande snarare handlar om förhandlingar än 

myndighetsåläggande (Adger & Jordan, 2009). Samt att det är organisationernas aktiviteter 

och inneboende mekanismer som ligger till grund för dess miljömanagement, oavsett om det 

handlar om symbolisk prestation eller inte (Rodrigue et al, 2012:125).   

Mål- och resultatstyrningens grunder tas vidare upp av Lundberg (2013), som bärande för att 

Sverige skulle bli först med att upprätta ett ”ekologiskt uthålligt samhälle”. Dessa grunder 

består av att regelbundet följa upp, utvärdera och informera om satta miljömål samt att ge 

förslag på åtgärder för att kunna nå dem. På så sätt anses strategierna kunna leda till 

effektivare miljöarbete samt att uppföljning, utvärdering och utredning kan leda till mindre 

detaljstyrning (Lundberg, 2013:310). Dock diskuteras den kritik som förts fram gentemot 

detta system, om komplexiteten i frågan om ansvarsfördelning och flertalet aktörer inom både 

officiella organisationer som inom näringslivet. Kritiken berör även att det råder otydlighet 

och brist på flexibilitet i målfrågor, att systemet strävar efter en standardisering ”en mall 

passar alla” trots särskiljande i sak och omständigheter (Lundberg, 2013:342).       



 
 
 

5 

 

De svenska miljömålen och transportmålen mot en hållbar utveckling samt det ökade trycket 

från samhällets alla aktörer gällande både miljö- och transportfrågan, leder i sin tur till att 

ansvariga myndigheter och organisationer måste agera. Det vill säga tolka de miljöregler och 

miljökrav som ställs och upprätta samt implementera egna mål och strategier att uppnå dem 

utifrån dessa. Miljöfrågor som i sig kan komma att ändras eller justeras i takt med att 

forskningen kommer fram till nya rön och påverkar kraven. Det kan även ske utefter det att 

människans vanemönster ändras vartefter samhället växer, fossila bränslen blir dyrare osv. 

vilket ställer krav på både politiker och övriga aktörer i samhället gällande miljöattityd, 

agerande och resurshantering. Dessa mål och miljökrav skall sedan föras vidare i 

entreprenörs- och leverantörskontrakt i varierande grad beroende på projekt. Komplexiteten 

ses i bedömningen och utvärderingen av järnvägens och projektens möjliga miljöpåverkan till 

följd av exempelvis projektets tidslängd, stora antal aktörer och vad det kan innebära gällande 

åtgärder (Skeppström, 2002).  

2.2 Organisationer i en föränderlig värld 

2.2.1 Organisationsteori 

Organisationsteorin avser att analysera och beskriva organisationer utifrån struktur och 

styrning, samt normer och beteendemönster (NE, 2014). För att definiera något som 

organiserat talas det om avgränsningar och sortering eller uppdelning av företeelser (Bakka et 

al, 2001). Ett vidare resonemang uttrycker definitionen såsom sammansättningens 

komplexitet och formalisering. I mening om större sociala system bestående av tydlig 

administration gällande arbetsfördelning och regler för interaktion, koordinering samt 

måluppfyllelse (Bakka et al, 2001:18f). Dynamisk i sin grund och uppbyggnad, så är inte 

heller organisationsteorin statisk och exakt utan likvärdiga organisationer består liksom i 

övrigt samhälle utav en sammansättning av individer. Dessa individer har påverkats och 

påverkas av sin bakgrund, omvärld och kontext vilket tillsammans med andra 

omvärldsfaktorer så även påverkar organisationens utformning och förfarande (Bakka et al, 

2001:13).  

Ständiga förutsättliga förändringar gör att både privata som offentliga organisationer 

kontinuerligt behöver anpassa sig. Samtidigt är förändringar inom en organisation en 

förutsättning för en vidare utveckling av miljöarbetet. Som nämnt så förändras även miljön 

och synen på miljö, därmed påverkas så även miljöfrågorna i stort tillsammans med 

tolkningen, utformandet och implementeringen av miljömål, miljöregler och miljökrav. 

Samhälle och organisationer förändras genom bland annat vetenskapliga, teknologiska och 

kommunikativa förnyelser, men även genom människans kompetensutveckling om 

organisationen i sak och kontext (Bakka et al, 2001). Således berörs, påverkas och utformas 

både organisation och medarbetare/funktion av en fortsatt utvecklad självkännedom. Vilket 

krävs för att kunna möta upp och balansera både nya som gamla krav ställda gentemot 

verksamheten.   

Järnvägssektorn (drift, underhåll och nybyggnation) karaktäriseras till viss del av dess 

speciella förutsättningar, såsom tidigare nämnt är tidsramen extensiv och löper under en lång 

tid. Dock sett till faktiska åtgärder i spår så är tidsramen hård då till exempel samhället i stort 

och tågoperatörer i de facto, inte har överseende med stopp eller förseningar i trafiken. 
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Aktörerna i och runt projekten är många, ingen har kontroll över hela projektet och flertalet 

möts aldrig utan arbetar möjligen i olika moment och i olika tidpunkter. Förändringsaspekten 

leder till att organisationers struktur, processer och kultur är viktiga faktorer, vilka påverkar 

de individer och grupper som utgör organisationen.  

Organisationsstruktur 

Idag ter sig strukturella frågor som allt viktigare då raden av möjligheter men även 

förväntningar och krav på organisationen ökar. Det är via struktur som ledning, chefer och 

ledare kan bedöma och besluta om organisationens visioner, mål, strategier och budget 

(Bakka et al, 2001:38f). De faktorer som bland annat berörs är arbets- och ansvarsfördelning, 

vilket innebär fördelning av beslut och befogenheter. Dessa faktorer påverkas av de lagar och 

bestämmelser som finns samt organisationens egen policy och resultatinriktning (Bakka et al, 

2001:38f). I sin tur påverkar faktorerna relationer i organisationen och motivationen hos 

medarbetarna. Här läggs vikt vid att beslut, styrning och arbetsdelning hanteras 

tvärfunktionellt för att skapa legitimitet. Det är viktigt att se helheten i organisationer då den 

uppfattning som ledningen har och ger gällande miljökrav sedermera avspeglar hur övriga 

organisationen kommer att uppfatta miljökraven. Ledningens ansvar ligger som nämnt i att 

skapa en vision och strategi, vilket här berör miljökraven.  

Organisationsprocesser 

Organisationer består i stort av människor och av olika relationer som bildar nätverk med 

olika sorters mönster via olika mål, behov och aktiviteter. Mål kan i de flesta fall bara uppnås 

genom samarbete och synergier, och genom ett organiserat samarbete kan det även göras 

effektivare. När det gäller processperspektivet talas det inom organisationsteorin om 

interaktion och samverkan mellan faktorer såsom psykologi och arbetskontext (Bakka et al, 

2001). Processer beskrivs i kort som upprättade aktiviteter som är strukturerade för att uppnå 

ett visst resultat. Det ger att det måste vara mätbart och att fokus ligger på hur snarare än vad 

som görs. Exempel som ges är upprättande av intern policy, verksamhetsplanering, att se till 

varumärke, utbildning och ansvarsroller samt att implementera arbetssätt.  

Det talas även inom processperspektivet om medarbetarnas och funktionernas perception, 

kommunikation och motivation (Bakka et al, 2001:155ff). Perception talar om hur tankar, 

begreppsbildning, minne och kunskap är relaterade till känslor. Kommunikation belyser 

sändare och mottagare med tyngdpunkt på återkoppling och informationens relevans och 

kanal, för att uppfattas av och möjligen motivera medarbetaren. Motivation ses genom relativt 

enkla faktorer såsom att ett arbete som kräver viss färdighet och/eller har viss betydelse så 

upplevs det som meningsfullt. Därtill ses möjligheten till inverkan, påverkan som 

meningsgivande samt frihet under ansvar och i vilken omfattning som återkoppling sker på 

arbete och resultat. 

Organisationskultur 

Detta kommer igenom i organisationskulturen som knyter an till informella värderingar, språk 

och sammanhållning, samt även till yttre förhållanden såsom offentliga riktlinjer och fysiska 

förhållanden (Bakka et al, 2001:114). Kultur kan beskrivas som ett sätt att se på världen. 

Definitionen kan ses som en samling övertygelser, normer och värderingar som delas i och av 
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människorna i organisationen och som påverkar deras beteende. En kultur som främjar anses 

skapa värden och normer, vilka återspeglar organisationens förväntningar på hur man skall 

arbeta och vad man vill åstadkomma. 

Med förändring tillkommer en ständig anpassning av organisationen och för det krävs en 

kontinuerlig läroprocess (Terrvik, 2001). För att miljöarbetet ska utvecklas och för att kunna 

minska ”rummet” mellan vision och verklighet, så behöver organisationen utvecklas. Det blir 

möjligt genom medarbetarnas lärande, vilka omsätter, genomför och utför arbetet. I den 

mening att individerna i organisationen lär med tid samt genom främjande och stimulans. 

Med andra ord ses utbildning och vägledning för medarbetare som nyckeln till att nå 

förståelse och kunskap om hur och varför en förändring och ett förändrat sätt är nödvändigt. 

Det ger förutsättningar även kopplat till miljökraven då förståelse, kunskap och därmed 

information kan delas mellan medarbetare och funktioner. Lärandet och utvecklingen får 

spelrum i såväl ledning som i planering och ledarskap, som inom organisationskulturen 

(Terrvik, 2001). Problem som kan skönjas är, som Terrvik (2001) uttrycker det, när lärandet 

sker på basis av ”trial and error”. Att söka lösning på problem genom att pröva sig fram och 

inte genom att exempelvis fråga annan som möjligen kan besitta kunskapen och därmed 

sprida den, vilket kan leda till att funnen kunskap inte heller den leds vidare. 

2.2.2 New public management 

Teorin om New Public Management växte fram under 1980- 1990- talet med avseendet att få 

den offentliga sektorn att efterlikna företagsvärldens system och funktion i olika avseenden 

(Almqvist, 2012). Målstyrning inom olika organisations- och styrmodeller såsom 

resultatstyrning samt beställar-/utförarmodeller tog form med tyngd på begrepp såsom 

decentralisering, marknad, resultat och kunder (Almqvist, 2012; Larsson, 2013). Almqvist 

(2012) menar att decentraliseringen av den offentliga sektorn främst handlade om att öka 

demokratin, i mening att politiken, organisationen och medborgarna skulle komma närmare 

varandra. I linje med tidigare författare i Tarschys & Lemne (2013) om mål- och 

resultatstyrning, så konstaterar även Larsson (2013) att det handlar om trender. Att fokus, 

effekter och resultat sedda utifrån ett mer rationellt och rationaliserande perspektiv var en 

samling idéer lånade av näringslivet med ett marknadsefterliknande syfte. Det argumenteras 

dock att tonvikten på målresultat och utvärderingar riskerar att tränga undan kvalitativa och 

svårmätbara ambitioner och värden (Larsson i Tarschys & Lemne, 2013). Genom att betona 

marknadsefterlikning, privatisering och medborgaren som kund, separeras politiken ifrån 

produktionen och förvaltning och förvaltare blir istället beställare och utförare (Larsson samt 

Sohlman i Tarschys & Lemne, 2013).  

Förespråkare för New Public Management argumenterar att denna resulterar i ett icke-

hierarkisk och icke-byråkratisk arbete och att det är organisationens vision, strategi och 

målformulering som styr (Almqvist, 2012). Det kan således ses som en kontrollfråga. Några 

av de övergripande argumenten för detta framhålls vara dels ett inre effektivitetsargument, 

som menar att organisationens resurser brukas effektivare. Dels tas ett yttre 

effektivitetsargument upp vilken menar på att organisationens förmåga att snabbt kunna 

reagera och anpassa sig vid externa förändringar. I motivationsargumentet framhålls att 

decentralisering bidrar till att de som arbetar inom organisationen får ett större makt- och 
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manövreringsutrymme och därmed en ökad motivation. I det sista, kompetensargumentet, 

framhålls att en decentraliserad organisationsstruktur främjar en utveckling och ett 

tillvaratagande av kompetens på alla nivåer. Förutom kontroll så diskuterar och analyserar 

Almqvist (2012) två andra centrala begrepp, såsom konkurrensutsättning och 

kontraktsstyrning. Konkurrens är marknadens egna reglage genom att utbud och efterfrågan 

styr, vilket i slutändan ska leda till produktionseffektivisering och maktförflyttning. 

Kontraktstyrningen går hand i hand med konkurrensutsättningen i mening att konkurrens 

främjar en bredare marknad av verksamheter med olika typer av service, tjänster och 

specialiteter.   
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3 Metod 

Studiens syfte är att undersöka beställare- och utförarorganisationers tolkning av de miljökrav 

som ställs vid en upphandling. Grunden för studien bygger på ett hermeneutiskt perspektiv 

vilken hör hemma i det konstruktivistiska paradigmet. Det innebär att förståelse söks uppnås 

genom att tolka innebörden i data såsom texter och intervjuer (Chilisa & Kawulich, 

2012:54ff). Den metod som utefter syftet med undersökningen ansågs som mest lämplig, var 

att genomföra en kvalitativ studie genom kvalitativa intervjuer. Som ett komplement till 

intervjuerna genomfördes även en textanalys av organisationernas policydokument eller 

likvärdigt dokument. I förhållande till studiens syfte är det viktigt att söka se mening och 

motiv sett utifrån olika aktörer, typer av datamaterial och med kompletterande metoder 

(Wagner et al, 2012). En tematisk analys genomfördes för all samlad data. 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Textanalys 

Textanalys kan vara ett hjälpmedel för att studera och belysa olika områden, såsom 

samhällsvetenskapliga områden (Silva, 2012). Organisationernas policydokument eller 

liknande, kan enligt Silva (2012:141), principiellt klassificeras som ett officiellt dokument. Då 

denna är publicerad i en öppen kanal för allas åtkomst. Genom att granska hur 

organisationerna via deras hemsidor och dokument kommunicerar kring miljöarbete, ges en 

översiktlig bild gällande aktörernas perspektiv och förhållning angående organisation och 

miljö. 

Urval och tillvägagångssätt 

Urval för textanalysen gjordes utifrån aspekten att se till studiens trovärdighet genom att 

granska organisationens officiella uttalanden gällande miljöfrågor. Vid en första överblick 

över respektive organisations hemsida, kunde mer eller mindre direkta val göras för att få 

fram information om dess miljöarbete. På vissa utav hemsidorna återfanns på första sidan en 

rubrik om miljö, hållbar utveckling eller miljöpolicy. Liknande rubrik kom på andra hemsidor 

fram efter att ha följt och klickat via andra rubriker först. Efter att ha navigerat runt i var 

organisations hemsida valdes policydokumentet hos beställarna samt liknande dokument hos 

utförarna för textanalys. Dessa dokument är något som var verksamhet upprättar dock i olika 

omfattning och utifrån olika grundkrav, oberoende om det är en officiell eller en privat 

organisation. Det som skiljer dem åt är dock dokumentets benämning och omfattning. För att 

komma åt valda dokument för textanalysen hänvisas till länkar via referenslistan.  

3.1.2 Intervju 

Kvalitativa intervjuer är karaktäristiska på så sätt att enkla och raka frågor kan ställas som kan 

ge upphov till komplexa och mångsidiga svar (Trost, 2005). Det kan ge en större potential i 

sökande av förståelse och kunskap om de olika aktörernas uppfattning, resonemang och 

attityder i förhållande till miljökraven. Med en kvalitativ studie öppnas möjligheten att gå ner 

på ”djupet” och titta närmare på drivkrafter och kontext gällande miljökrav och valda 

organisationer. Att göra personliga intervjuer ger möjligheten att kunna observera och ta in 
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andra subtila intryck annat än enbart det som sägs (Nieuwenhuis & Smit, 2012). Genom att 

föra kvalitativa intervjuer kan varje organisations representerade uppfattning urskiljas och 

reflekteras över i senare analys och diskussion.  

Tillvägagångssätt 

De källor som används i studien är utifrån intervjuer av representanter för de olika beställar-

/utförarorganisationerna, efter en urvalsprocess som specificeras nedan. När intervjumaterialet 

togs fram valdes semikonstruerade intervjuer och tematisk analys. Detta för att kunna hålla en 

tydlig linje med frågor som är relevanta för studien, samtidigt som flexibilitet vidhålls för att 

öppna upp för en djupare diskussion och följdfrågor. Respondenten ges större utrymme och 

förhoppningen är att det skall ge svar med extra eftertanke och plats för egna åsikter. En 

intervjuguide grundad på studiens syfte och frågeställning utformades i linje med de olika 

teman som ur teorin identifierats som relevanta för undersökningen och för analysmetoden. 

Ett följebrev till ett urval organisationer upprättades och skickades via mail till aktuella 

respondenter (se Bilaga 1).  

Initialt skickades ett antal intervjuförfrågningar ut via mail till respondent för att upprätta 

kontakt. Därefter etablerades ytterligare kontakt och upplägg för intervju i efterföljande 

mailkonversation. De respondenter som ej svarat inom ett par dagar söktes då kontaktas  

genom att ringa upp dem.   

Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna. Intervjun inleddes 

genom att berätta om syftet med studien. Av etiska skäl gavs respondenten möjligheten att 

innan intervjun startade, ge uttryck för exempelvis anonymitet och huruvida intervjun fick 

spelas in. Något som också tas upp av Nieuwenhuis & Smit (2012:133). Respondenten 

informerades även om möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen och om rätten att dra 

tillbaka sin medverkan. Samråd fördes även om att kunna återkomma med kompletterande 

frågor om något skulle anses som oklart.       

Urval  

Studiens syfte och därmed val av intervjurespondenter, riktar sig mot beställar-

/utförarorganisationer inom drift, underhåll och nybyggnation av järnväg inom region 

Stockholm. Utefter min förförståelse och avgränsning valdes organisationer ändamålsenligt. 

Urval av intervjurespondenter gjordes icke-sannolikhetsbaserat, inom den kvalitativa 

metodens erkännande av- och inkluderande av forskarens bias (Laher & Botha, 2012:92). 

Valet av respondenter är därmed medvetet inte objektiva. De är ändamålsenliga och utgörs av 

respondenter med en viss funktion i organisationen och med ämneskunskap relevant för 

studien (Laher & Botha, 2012:93).   

Bortfall vad gäller respondenter kan påverka studiens representativitet. Inledningsvis söktes 

ytterligare respondent för intervju dock utan framgång. Studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet anses ändå uppnås via de respondenter som deltagit samt genom att en utförlig 

beskrivning av studiens metod och genomförande förts (Laher & Botha, 2012:94). 

Utformning Intervjuguide 

Då en semi-strukturerad intervjumetod är vald, utformades öppna ämnesspecifika frågor. Det 

för att söka hålla en rödtråd genom intervjun och för att få svar av relevans för studien 
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(Nieuwenhuis & Smit, 2012:133). Något generella frågor med anknytning till miljökrav 

utformades ur olika vinklar samt med valda temana struktur, processer och kultur i 

förgrunden. Det skapar möjlighet för att följa upp med följdfrågor beroende på respondentens 

tankegångar (Trost, 2005:50f). Frågorna behövde således inte ställas i en specifik ordning, 

utan större vikt lades vid att få respondenten att öppna upp sig och att intervjun skulle vara 

följsam. Till att börja med fastställs bakgrundsfakta såsom organisationens- och 

respondentens namn och funktion. Därefter följer öppna frågeställningar med viss struktur 

över ämnesområdet att ställas. Detta ger att ytterligare specifika frågor kan ställas för att täcka 

in ämnet och sedan avrunda det. En fråga som ställdes mot slutet var, om respondenten fick 

önska fritt vad skulle de då vilja framföra? Respondenterna tillfrågades avslutningsvis om de 

hade något ytterligare som de ville tillägga eller fråga om i anslutning till ämnet och studien. 

Etik 

Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades respondenterna om samtycke angående 

deltagande i studien och möjlighet till inspelning. Det gällde även rätten till anonymitet och 

om något skulle anses vara konfidentiellt samt möjligheten till korrigering i respondentens 

transkriberade material. Information om syftet med studien och användning, bearbetning samt 

publicering gavs även inför varje intervju samt i avslutande reflektering efter genomförd 

intervju. Syftet med studien är inte att döma om något kan anses vara rätt eller fel. Integritet 

ska bevaras, hos enskild individ, grupp och organisation. Studien skall genomföras och 

presenteras utifrån faktorer som respekt, rättigheter, medgivande, sekretess och anonymitet 

(Ogletree & Kawulich, 2012). Det viktiga är att i resultatdelen tydligt redogöra för vilken 

tolkad fakta som hör ihop med vilken organisation. Det görs utan att nämna individer som 

respondenter per se, och utifrån tydliggjorda begränsningar för att i möjligaste mån undvika 

tendensiösa resultat (Trost, 2005).  

3.2 Analys 

En tematisk analys är användbar ur olika infallsvinklar beroende på vad det är som studien 

ska besvara eller leda till (Kawulich & Holland, 2012:231). I denna undersökning söks 

förståelse och insikt i olika organisationers tolkning av miljökrav. Tillsammans med valda 

teoretiska perspektiv ledde till valet av tematisk analys. Den teoretiska referensramen har i 

huvudsak varit grund för analysens övergripande teman men står även i linje med det 

empiriska materialet. Det innebär att studien är mer deduktiv än induktiv. Bearbetningen av 

respektive data fördes därmed genom att strukturera det insamlade materialet under olika 

teman och utröna resultatet därefter (Kawulich & Holland, 2012:231). Dessa övergripande 

teman utgjordes av struktur, kultur och processer, inom vilka det nedskrivna och sedermera 

bearbetade materialet sattes in. En översiktsbild över tankeprocessen visas nedan. 
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Figur 1: Figuren visar att de olika temana med miljökravet i dess mitt alla påverkar- och påverkas av varandra. 

Egenkonstruerad ritning. 

I processen med att analysera intervjumaterialet inom de olika temana, synliggjordes även 

svårigheten med att helt separera de tre från varandra. Det då mycket av det som sagts i sak 

skulle kunna sättas in i flera utav temana. Därmed har utgångspunkten för analys och resultat 

berott på den tolkning som gjorts om vart tyngdpunkten i det sagda har lagts utav 

respondenten.  

3.3 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod och analys är svårare att duplicera då det handlar om att samla data i 

”verkligheten”, i respondentens dagliga miljö (Nieuwenhuis & Smit, 2012:126). Vilket gör att 

stor vikt läggs vid att försäkra studiens trovärdighet och tillförlitlighet kopplat till resultatets 

pålitlighet (Nieuwenhuis & Smit, 2012:137). Dessa två ord ses som mer aktuella att använda i 

kvalitativ forskning och reliabilitet samt validitet ses mer hemmahörande inom den 

kvantitativa forskningen (Nieuwenhuis & Smit, 2012:137; Trost, 2005:113).  

Med valda vetenskapliga synsätt har syftet varit att försöka förstå och tolka det som 

respondenterna säger samt dokumentens mening och mål, både genom inlevelse men främst 

via ett holistiskt perspektiv. Detta då ett kvalitativt tillvägagångssätt kan ses som subjektivt i 

förhållande till den kvantitativa metoden som då representerar objektivitet. Fokus och intresse 

har därmed lagts vid vad som har sagts snarare än hur ofta, även om detta i sin tur kan ses 

vara av relevans. Det som gäller för denna studie är att söka grund för kvalitet i studien. För 

att försäkra studiens tillförlitlighet och trovärdighet i möjligaste mån, så har beaktande och 

hänsyn tagits till flera för studien genomgående faktorer. Dessa inberäknar att förförståelse 

och etiska överväganden följt arbete som en röd tråd och en utförlig beskrivning utav varje del 

i metodens tillvägagångssätt har tillförts (Kawulich & Holland, 2012:243).  

Reliabilitet kan beskrivas som i vilken mån en undersökning kan upprepas (Mentz & Botha, 

2012:80). Då en kvalitativ metod är vald för studien, är det svårare att utföra en exakt likadan 

studie och med samma resultat. Något som skulle höja reliabiliteten. Vilket även påverkar 

studiens validitet, att mäta det som studien avser att mäta och hur pass tillämpliga och 

verklighetsförtrogna dess resultat är (Mentz & Botha, 2012:80ff).   

En av metodens nackdelar kan vara att val av dokument görs selektivt och med motiv samt 

bias. Detta kan ses både utifrån forskarens perspektiv och utifrån 

respondentens/organisationens perspektiv, vilken har författat och publicerat texten. Det kan 

även ses i relation till intervjuerna och valda respondenter. Icke-sannolikhets urval av 

respondenter genererar ingen generaliserbarhet på så sätt att representativiteten av 

Miljökrav 

Struktur Processer 

Kultur 
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populationen begränsas (Laher & Botha, 2012:94). Då endast ett fåtal intervjuer hann 

genomföras inom tidsramen för c-uppsatsen så valdes respondenter med befattning som 

kräver kunskap inom ämnesområdet för studien. Med det avsågs att ändå utfå kvalitet på 

responsen gällande ämne och syfte utifrån ett väl avtäckt frågeområde av relevans för studien 

(Trost, 2005:122f). Det gäller även för att söka större säkerhet i studiens slutsatser, då 

tolkningen av materialet berörs av författarens/forskarens eventuella förförståelse och bias 

(Nieuwenhuis & Smit, 2012:137). Generaliserbarhet eller överförbarhet av studien kan ändå 

anses möjlig, i samband med ovan nämnda om utförligt beskriven studie och med 

förförståelse och etik som en röd tråd. Det i den mån att personer och organisationer i 

liknande positioner som de valda respondenterna kan relatera till och förstå tolkning och 

resultat av studien.   

Förförståelse 

Kvalitativ forskning kan bland annat kännetecknas för att den bygger på människors tolkning 

av sin sociala kontext och verklighet. Förförståelsen som kan påverka uppsatsen kan därmed 

bestå av tidigare erfarenheter och föreställningar. Dessa kan komma ur antingen egna tidigare 

upplevda och tolkade händelser. Eller bestå utav information, kunskap och erfarenheter som 

erhållits via andrahandsinformation, via en andra personer eller via litteratur och så vidare. 

Min förförståelse kommer utav båda grenarna men främst utifrån den praktik som tidigare 

genomfördes på Strukton Rail. Därmed, och med tidigare utlagt om valda vetenskapliga 

synsätt och medvetenhet om subjektiva bias, ligger så även mina egna tolkningar och 

värderingar till grund för studien. Det omfattar således både urval och kriterier för 

datainsamling, som analys och sedermera diskussion. Medvetenhet om människors tolkningar 

och min roll i detta arbete, är något som jag har lagt vikt vid i alla delar utav studien. 
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4 Resultat 

Kapitlet inleds med en överblick av de miljökrav som beställare och utförare har att förhålla 

sig till och som de alltså måste tolka och omsätta i sin verksamhet. Därefter redovisas 

resultatet av den bearbetade analysen utifrån de tidigare fastslagna temana; Struktur, 

Processer och Kultur. De första respondenterna består av beställarna Trafikverket och SL, 

med inledning av textanalysens resultat följt av resultatet av intervjuerna. Därefter följer 

analyserna av utförarna Strukton Rail AB och VR Track, utifrån samma premisser som för 

beställarna. Denna inbördes ordning är ställd för att lätt kunna följa resultatet och sedermera i 

diskussionen, det är således inte en prioriteringsfråga. En kort presentation görs inledningsvis 

av var organisation.   

Miljökrav 

Syftet med miljökrav vid upphandling är att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan 

av järnvägssektorn. Att kraven bland annat ska leda till en förbättrad luftkvalitet, 

energieffektivisering samt minskad användning och spridning av kemikalier (Trafikverket, 

2012). Miljökraven omfattar utförarens organisation och verksamhet som bedrivs inom 

aktuellt kontrakt, samt alla aktuella underleverantörer. Exempel på de miljökrav som ställs 

återges som minimi-krav och generella miljökrav av både Trafikverket (2012) och SL 

(muntligt 2014-04-04). Dessa inkluderade bland annat krav på systematiskt miljöarbete, 

miljöplan, drivmedel, fordon och arbetsmaskiner, avfallshantering samt kemikaliehantering. I 

vissa projekt anges även objektspecifika krav då entreprenaden exempelvis berör, eller kan 

komma att beröra känsliga områden såsom naturvärden, vattenskyddsområden och tät 

bebyggelse. Skärpta krav på hydraulolja i arbetsfordon och bullernivå är exempel på dessa. 

4.1 Trafikverket  

Trafikverket bildades 2010 och består av flera tidigare verk såsom Banverket och Vägverket 

med flera, och har cirka 6500 anställda sammanlagt vid olika kontor runt om i landet. 

Trafikverkets ansvar är att långsiktigt planera infrastrukturen och däribland järnvägstrafiken 

som inkluderar drift, underhåll och nybyggnation. Samhällsutvecklingen kräver att 

transporterna fungerar och målet med ett tillgängligt och säkert transportsystem med hänsyn 

till miljö och hälsa kräver ett nära samarbete med det övriga samhället. (Trafikverket, 2014). 

4.1.1 Textanalys  

I detta avsnitt presenteras resultatet utav analysen för att se till beställarens uppfattning om, 

och förhållning till miljö utifrån organisationens miljöpolicydokument.  

Struktur 

Trafikverkets miljöpolicy inleds med formuleringen att organisationen ska leda 

transportsystemets utveckling på så sätt att det minskar dess negativa påverkan på miljö och 

hälsa. Att de ska verka för att samhällets upprättade miljömål nås inom specifikt klimat, hälsa 

och landskap via uttalade åtgärder. Trafikverket uttrycker att alla inom organisationen har 

ansvar för att leda utvecklingen av ett ”miljömässigt hållbart transportsystem” tillsammans 
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med samarbetspartners och kunder. Detta ska ske genom att följa lagar, förordningar, 

bestämmelser och andra krav samt genom att vara uppmärksamma.   

Processer  
Trafikverket uttrycker att de ska föra en miljöanpassad utveckling av infrastrukturen genom 

att integrera miljöhänsyn i sitt dagliga arbete och arbetssätt. Det ska ske i all utveckling av 

infrastrukturen och i samverkan med andra parter, i enlighet med Trafikverkets 

åtgärdsprinciper, den så kallade fyrstegsprincipen. Dessa talar om hur de ska gå tillväga efter 

att ett behov i transportsystemet har identifierats. När överväganden och beslut som påverkar 

miljön har tagits uttrycker Trafikverket att de ska kommunicera detta. Specifika åtgärder som 

ska vidtas är energieffektivisering av transportsystemet för begränsad klimatpåverkan. Därtill 

att minska luftföroreningar, buller och användning av farliga ämnen samt att bibehålla och 

stärka natur- och kulturvärden.     

Kultur 

Trafikverkets fyrstegsprincip uttrycker organisationens vilja att arbeta. Det utifrån de yttre 

riktlinjer och krav som ställts samt utifrån de val och värderingar som Trafikverket åtagit och 

engagerat sig i. Ansvar åläggs alla inom organisationen, att dagligen arbeta integrerat med 

miljöhänsyn och de uttrycker att lärande av erfarenheter ska ske för att ständigt förbättras.  

4.1.2 Intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav intervjustudien med beställaren för att ge en bild av 

organisationens tolkning av miljökrav. 

Struktur 

Trafikverket har olika verksamhetsområden som bland annat jobbar med att översätta 

omvärldens krav in i Trafikverket, byggande och upprätthållande av byggda projekt. 

Respondenten berättar att det finns generella miljökrav och utifrån projekt så kan även 

objektspecifika miljökrav finnas. Att kravställandet kan ses utifrån vad de ska styra och 

utifrån vilken utgångspunkt. Respondenten uttrycker att det har skett en översyn av de 

generella miljökraven och det till viss del gällande de objektspecifika kraven. Men att det 

dock återstår mycket arbete med ”att se över och förändra kraven gentemot fastställda 

kriterier”. Att det idag finns krav som är ”otydliga, dåligt motiverade och alltför detaljerade 

m.m.”. Specifika kriterier skulle kunna utröna om kraven är rimliga eller inte, och på så sätt 

sålla bort krav som inte motiverar eller är motiverade. Respondenten anser att de har kommit 

en bit på väg genom de nya generella miljökraven från 2012. Det genom att inte detaljstyra 

över hur något ska åstadkommas utan att sätta krav på exempelvis emissioner och hur mycket 

du får släppa ut. Skillnaden med de nya miljökraven jämfört med de gamla, menar 

respondenten är systematiken i kravställandet. Ledstjärnor i framtagandet har varit att de ska 

vara enkla, begripliga, uppföljningsbara, leda till miljönytta och vara färre till antalet samt 

syfta till vad som ska åstadkommas.  

Respondenten menar att en del av problematiken kring kravställandet kan härledas till att 

organisationen från början bestod av sammanslagna verksamheter (Banverket och Vägverket) 

och att det har bestått av olika regioner. Utöver detta så återfinns flera hundra projektledare 

och ett femtiotal miljöspecialister inom Trafikverket. Vilka är mer eller mindre involverade i 
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olika projekt och ställande av miljökrav. Respondenten berättar att Trafikverket just nu 

arbetar i projekt som samlar alla dess verksamhetsområden i samverkan kring miljökrav, 

genom så kallade funktionsgrupper. Det för att reda ut hur det ser ut idag, var Trafikverket 

står och vad de vill åstadkomma osv. Dessa grupper ska i förlängningen, i framtiden, ha koll 

på ”sitt” område samt agera stödfunktion åt varandra och på så sätt jobba över 

verksamhetsområdena. Respondenten menar att detta samt en framtida möjlighet att 

miljöklassa infrastrukturen, kan leda till att de som beställare kan beställa en bra miljökvalitet. 

Kraven kan då ses som en strategi för hur Trafikverket ämnar nå målen. I mening vad de vill 

åstadkomma och det i synergi med miljökrav från andra verksamhetsområden och skeden. För 

att kunna göra det så anser respondenten att Trafikverket måste sätta ner foten för vad som 

ska tillåtas och inte när det gäller miljö, samt att definiera vad som är en bra miljökvalitet. Ett 

exempel som ges över problematiken idag är att miljösidan inte ”spelar på samma sätt som de 

andra spelarna gör”. I mening att de inte sätter krav utan mål om vad som ska åstadkommas. 

Respondenten menar att samhället beställer ett projekt, att någonting ska genomföras och det 

renderar i en viss summa pengar. Kraven säger dock inget om vad som ska presteras. Ett 

ställningstagande skulle då vara att ställa krav på miljökvalitet utifrån vissa kriterier. 

Kravpaketet, som respondenten uttrycker sig, styrs i grunden utav lagstiftning, direktiv, 

riktlinjer och praxis. De styrs utav miljöpolitiken, av de sexton satta nationella 

miljökvalitetsmålen, vilka Trafikverket säger att de ska bidra till. Men det, menar 

respondenten, kan göras på olika sätt och i olika grad och anser det som självklart att vilja 

beställa en bra miljökvalitet i projekt. De svårigheter som kan ses är att i ena änden av kedjan 

finns de nationella miljökvalitetsmålen och i andra änden finns de reella projekten som ska 

miljöanpassas. De nationella målen kan te sig väldigt abstrakt menar respondenten, och 

Trafikverket arbetar idag med att kunna översätta dessa till projektnivå. Lyckas de med att 

beskriva önskvärda tillstånd (kvaliteter) på projektnivå anser respondenten att Trafikverket 

kommer att ligga i framkant.   

Processer  
Respondenten tror att många av de miljökrav som tidigare ställts, har gjorts utifrån det att man 

kan ställa miljökrav. Att det har varit viktigt att detaljstyra vissa delar, eller så många delar 

som möjligt. Frågan har då inte ställts huruvida miljökravet leder till den miljönytta som är 

tanken med kraven och om miljökravet funkar i förhållande till utföraren. Utgångspunkten 

måste vara, enligt respondenten, att ställa krav för att förändra och förbättra miljöprestandan 

(tillstånd). Leder inte kravet till detta så kan funderingen kretsa kring kravets nödvändighet 

och om det överhuvudtaget borde stå med. Trafikverket ämnar bli en mer renodlad 

kravställare och att fokusera på att i framtiden upphandla en funktion, en miljöprestanda. 

Respondenten menar att miljökravens karaktär och utformning hittills i stor utsträckning har 

bestått utav termer om hur man ska göra för att uppfylla dem och inte vad som ska uppfyllas. 

Vilket motverkat entreprenören att finna innovativa lösningar utan tvingas följa Trafikverkets 

koncept. Detta är något som nu styrs om och det ska huvudsakligen vara entreprenören som 

ska kunna lösa och utveckla tekniken för hur man löser olika ting. Kraven behöver dock ses 

över i samband med att en del eller ett projekt är färdigställt. Respondenten menar att det idag 

är oklart om, och hur miljökrav som är ställda inom ett projekt sedan kan följa med in i nästa 

fas.  
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Hur uppföljningen ser ut idag är något otydligt. Respondenten menar att det i vissa projekt 

följs upp väldigt bra medan det i andra inte gör det. Uppföljning ses ofta som en kontroll av 

exempelvis fordon och bränsle, men inte om själva miljönyttan är uppnådd. Respondenten 

uttrycker att uppföljning ligger på projektledare som gör detta tillsammans med 

miljöspecialister, men att det inte en gemensam strategi för det. Detta ingår i det projekt som 

nu förs och som ska ge svar på hur uppföljningen ska genomföras och vilka kriterier ska lyftas 

fram. Här nämns miljönytta och relevans som en slags uppföljning samt vikten av att göra 

kontroller i projekt, vilket också är en del i Trafikverkets projekt. Kontroller och uppföljning 

är viktiga både för att utförarna ska veta var Trafikverket står, vad de tillåter och inte. 

Samtidigt som det är viktigt för att det ska vara ”fairplay”, att inte riskera att vissa utförare 

kan kalkylera med att koll och kontroll inte görs och då inte lever upp till kraven. Det är inte 

bra bland annat ur aspekten att det finns de som vill föra ett miljöarbete och leva upp till 

kraven. Här anser respondenten att Trafikverket måste se till så att dessa inte missgynnas. 

Efter att de nya miljökraven infördes 2012 så avser Trafikverket att skicka ut en enkät som 

riktar sig till både utförare och beställare samt till projektledare och miljöspecialister. Det för 

att försöka täcka upp vad det är som fungerar och vad det är som inte fungerar. Att skapa en 

samverkande dialog så att åsikter, mål och krav blir tydliga för alla parter.  

Något som inte har varit i fokus tidigare utan mest varit med på olika sätt i andra miljökrav, är 

klimatkrav. Dessa ska tas fram nu framöver men respondenten framhåller dess komplexitet, 

att det svåra med dessa är vad man sätter krav på. Det vill säga krav på påverkan, effekt 

och/eller konsekvenser. Här ger respondenten exempel på att buller kan ses som en 

påverkans- och effektaspekt, medan klimat ses som en konsekvensaspekt. 

Kultur 
Respondenten uttrycker att miljöarbetet och miljökraven handlar om trovärdighet. Att det 

måste finnas en balans i krav och utförande gällande kostnad/merkostnadsaspekter och miljö-

/nyttoaspekter. Från miljösidan kan allting te sig jätteviktigt och kan då tappa både 

trovärdighet och det som verkligen är viktigt att åstadkomma. Respondenten anser det 

förståeligt om det kan tyckas vara ”overkill”, och att Trafikverket kan ses som jobbiga och 

ifrågasätta vad de egentligen vill. Särskilt om man kan tillåta vissa saker och sedan vara 

jättepetiga och byråkratiska i andra. Respondenten menar på att kravställande och sedermera 

uppföljning även bör ses som ett givande och tagande. Att Trafikverket ska vara hårda 

gällande krav inom exempelvis känsliga områden, och att de kan vara mindre hårda när det 

inte är ett sådant.  

Respondenten menar att svårigheten och komplexiteten med klimatkrav och dess utformning, 

även är påtaglig inom organisationen. Detta då de inte alltid talar samma språk, i bemärkelsen 

att det beror på vad man lägger in för mening och värde i ordet. Respondenten berättar att det 

har uttryckts att det största motståndet till denna framtida utveckling troligtvis kommer att 

mötas inom organisationen. Det kan handla om vanan att jobba på ett visst sätt, med ett visst 

ansvar och om det sedan förändras så väcker det starka känslor och det blir en kulturfråga. 

Respondenten uttrycker att det fortfarande finns en diskussion inom Trafikverket om vad som 

är möjligt och vad som inte är möjligt. Bland annat med hänvisning till det specifika i varje 

projekt och möjligheten att vara deltagande i funktionsgrupperna samtidigt som ursprungliga 
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arbetsuppgifter ska skötas. Respondenten menar att det viktigt att förstå att de är inne i en 

process där mycket av det befintliga vänds på, vrids på och rivs upp. Respondenten menar att 

det sannolikt kommer att klarna alltmer vartefter samordningen av miljösidan och de 

funktionella grupperna tar form. Dock ser respondenten att det överlag finns en stark positiv 

vilja gällande miljöfrågor inom Trafikverket. Uppföljning i projekt är en fråga som 

respondenten uttrycker har ”hamnat mellan stolarna”, att det är osäkert om det finns ett 

gemensamt regelverk för det. Men understryker samtidigt att det ändock finns många 

projektledare och miljöspecialister som anser det viktigt och därmed tar egna initiativ för 

detta.  

Respondenten framhåller att det viktiga för framtiden är att kraven blir en del i, ett 

komplement till, förverkligandet av de mål som de ska ha i Trafikverket. Att de ska vara 

motiverade, rimliga och väl avvägda i förhållande till både miljöaspekter, teknik, ekonomi 

och till samhälle. Trafikverket har en vilja att göra så gott som möjligt, och ett sätt är genom 

miljökvalitet. Att välja att arbeta med miljöklassning och det i samråd och i samverkan med 

andra aktörer inom väg och järnvägssektorn.    

4.2 AB Storstockholms Lokaltrafik, SL 

Sedan årsskiftet 2013 har uppdraget och de uppgifter som SL tidigare skötte förflyttats till 

Trafikförvaltningen som ligger under Trafiknämnden inom SLL, Stockholms läns landsting. 

Utåt sett är SL fortfarande dess varumärke och samlingsnamn för den allmänna 

kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen består av cirka 600 anställda. SL har ett övergripande 

ansvar för Stockholms läns kollektivtrafik och har även ansvar för stora delar av dess 

infrastruktur. Mål och vision för verksamheten är att skapa en ”attraktiv kollektivtrafik i ett 

hållbart transportsystem” genom kollektivtrafikslösningar som underlättar och förenklar 

Stockholms läns vardagspendling. (SL, 2012:3). 

4.2.1 Textanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav analysen för att se till beställarens uppfattning om, 

och förhållning till miljö utifrån organisationens miljöpolicydokument. 

Struktur 

SL inleder sin miljöpolicy genom att uttrycka att de ska ”fortsatt vara” det miljövänligaste 

valet för resor och en föregångare för transportsektorn när det gäller miljö. Organisationen 

uttrycker att de ska följa tillämplig lagstiftning och andra ställda krav samt att följa och 

utveckla egna satta mål och krav. Såsom ständig miljöeffektivisering och höga krav på 

leverantörer och entreprenörer. Detta ska ske i samverkan inom organisationen och 

tillsammans med arbetspartners och kunder för en bättre miljö. SL:s miljöledningssystem, 

ISO 14001, verkar även det för målet om minskad miljöpåverkan. 

Processer 

SL ska ha god insikt i verksamhetens påverkan på miljön och därmed ”kunna ställa relevanta 

miljökrav”, och samverka för utveckling och uppföljning av trafik och infrastruktur. SL 

uttrycker att de med hög kompetens inom miljöfrågor ska leda och följa trafik och 

infrastruktur. Detta så att resultatet blir en utveckling för minskad fossil användning, 

minskade luftföroreningar, buller och vibrationer. De ska även verka för ökade 
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kretsloppsandelar och bästa produktval. Arbete ska företrädesvis föras där verksamhetens 

största miljöpåverkan sker och miljöarbetet ska ständigt förbättras vilket 

miljöledningssystemet ses ligga till grund för.  

Kultur  
SL beskriver sig som en organisation i framkant och som främsta resealternativet inom 

miljöområdet. Med en inre sammanhållning med hög kompetens och god insikt, arbetar 

organisationen aktivt för ett miljöanpassat transportsystem. Det för att fler resenärer som 

väljer att resa kollektivt snarare än med bil, minskar transportsektorns miljöbelastning. 

Genom att lägga tyngd på arbetet där den största miljöpåverkan är och ställa höga miljökrav, 

uttrycker SL att de i samklang och i samverkan med sin omgivning ”kan utgöra en positiv 

kraft för en bättre miljö”. 

4.2.2 Intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav intervjustudien med beställaren för att ge en bild av 

organisationens tolkning av miljökrav. 

Struktur 

SL är en del i Trafikförvaltningen som är ett förvaltande organ inom SLL. Gemensamt inom 

SLL finns ett aktuellt miljöprogram som heter ”Miljöutmaning 2016”. Programmet behandlar 

gemensamma mål och förvaltningsspecifika mål, samt ett antal styrande miljömål. 

Respondenten berättar att förutom lagstiftning så är de även en kollektivtrafikmyndighet med 

ett eget trafikförsörjningsprogram. Även där återfinns miljömål vilka ser till ett längre 

perspektiv, 2020-2030. De är inte exakt samma som de andra målen men harmoniserar med 

dem, menar respondenten. Utifrån dessa kommer miljömål som enbart kan uppnås genom att 

ställa miljökrav i upphandling, då all trafikdrift sker utav externa entreprenörer.  

När det gäller miljökrav så finns det ingen standardmall. Respondenten uttrycker att det beror 

på att det finns så pass många olika aspekter att se till, men att det finns ett antal kvalitetskrav 

som minimi-nivå. Respondenten menar att kraven definieras av pågående miljöprogram och 

vilka mål organisationen ska nå och när. Här måste ses till och jämföras hur statusen ser ut nu, 

hur långt de har kommit och områdets förutsättningar. Sedan finns det ett antal standardkrav, 

verksamhetskrav, över hur miljöarbetet måste skötas berättar respondenten. Exempelvis att ett 

aktivt och systematiskt miljöarbete förs i form av miljöledningssystem, vilket de gärna ser är 

certifierat. Därtill ses val av kemikalier och produkter, vilka förbjudna ämnen som finns samt 

bullerfrågor. 

Just när det gäller spårupphandling menar respondenten, att de själva äger delar utav spåren 

och många utav fordonen. Vilket kan ses som en fördel gentemot exempelvis busstrafiken, där 

ett nytt avtal kan innebära ny utförare och att ett antal hundra bussar måste till någonstans 

ifrån. Ett avtal är oftast om åtta år och då kan kravet vara att det inom den tiden ska ha hundra 

procent förnybar el för att uppnå miljömålet. För spårtrafiken där de själva äger mycket utav 

fordonen, så menar respondenten att det i dessa avtal istället kan byggas in incitament. 

Exempelvis i form av ersättningsmodeller och viten. Det handlar om affärsutvecklingsfrågor 

samt att miljö och ekonomi får en balans om vad som är kostnadseffektivt och inte, vilket ger 

grund för incitament.  
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Processer  
Respondenten beskriver de steg som sedan leder fram till miljökrav i upphandling. En 

förstudie krävs för att se till vilka krav som ska ställas, hur man kan vidareutveckla området 

som ska upphandlas och vilka lärdomar som kan dras av de kontrakt som löper ut. Efter det 

ska man vara på det klara med vilka krav som ska ställas och sen genomförs upphandling. 

Inom trafikförvaltningen så finns olika avdelningar som har ansvar för olika delar av 

upphandlingen och projekten. En instans har sakkunskapen och kompetensen för vilka krav 

som ska ställas och hur de ska formuleras till upphandlingen. En andra har ansvaret för 

administrationen och juridiken i förhållande till upphandlingen. En tredje instans har ansvaret 

för själva förvaltningen av upphandlingen och projektet samt driften av trafiken.  

Respondenten uttrycker att kommunikation är en ständig utmaning och att det är viktigt att se 

till ett gemensamt erfarenhetssystem så att det inte blir ett personberoende system. Överlag 

finner respondenten att kommunikationen fungerar bra. Dock kan det, beroende på projekt, 

alltid finnas rum för förbättring. 

Viktigt i kravställandet framhåller respondenten, är att de som beställare mer och mer går över 

till att ställa krav på samt upphandla funktion. Att säga vilket slutresultat de vill ha och att det 

ska se ut på ett visst sätt, men att det är upp till utförarna att bestämma hur de ska lösa det. 

Med tanke på områdens olika förutsättningar och status, så är upphandlingsprojekten 

uppdelade i olika delar såsom nord, syd och innerstad. Något som respondenten uttrycker som 

upphandlingstekniskt viktigt, för att uppdraget annars kan bli för stort. Därmed anses riskerna 

minskas och spridas ut, samt att fler utförare kan delta i anbudet. Det är en balansgång, menar 

respondenten, då det å ena sidan ska vara tillräckligt attraktivt för utförarna. Å andra sidan vill 

de som beställare inte skapa en beroendeställning gällande prestandan i det området.  

Uppföljning utav kraven sker via olika verktyg och på olika sätt, berättar respondenten. Dels 

har de frekventa och löpande affärsmöten där verksamhetsfrågor, om vad som fungerar och 

inte, kan tas upp. Dels förs en mer systematisk uppföljning av drivmedel, i ett system som 

heter FRIDA vilken respondenten menar att de flesta trafikhuvudmän i Sverige använder. För 

verksamhetskraven såsom miljöledningssystemet, har Trafikförvaltningen ett relativt nytt 

system där de årsvis skickar ut en enkät till utförarna. Denna utvärderas och följs sedan upp 

på ett möte med utförarna för att kunna föra en gemensam diskussion. Det inbegriper vad som 

är bra och vad som kan behöva extra åtgärder, samt om de behöver stöd i detta. I övrigt 

berättar respondenten att de gör både anmälda och oanmälda inspektioner och revisioner. 

Vissa utefter SMAK (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet) men inte alla då de även kan 

delas upp i dess olika teman. Frekvensen på de olika uppföljningsmetoderna varierar. 

Respondenten berättar att affärsmötena kan ses som arbetsplatsmöten, där de kan prata om 

vad som funkar och inte i den dagliga verksamheten. Revisioner görs inte i alla avtal, det 

beror på storleken på projektet. De görs inte varje år då de är både omfattande och dyra, utan 

gås möjligen i sin helhet igenom i treårscyklar. Enkäter och affärsmöten ses däremot som 

möjligheter att nå många och att det är relativt tidseffektivt. Respondenten menar att 

verksamhetsnära kommunikation och samarbete är viktigt då det är utföraren som tryggar 

verksamheten. Uppdrag och utmaning blir då något som man löser tillsammans, anser 

respondenten. Tekniken utvecklas hela tiden och de håller sig `a jour med detta genom att 

exempelvis se till offentliga ”requests for information”, samt genom att höra med näringslivet 



 
 
 

21 

 

om vilka tekniker som finns tillgängliga. Genom att SL som beställare oftast kravställer en 

funktion så är det upp till utförarna att välja själva hur de vill göra. 

När det gäller framtida krav så menar respondenten att riskarbete är något som ingår i de 

förstudier som görs. I annat fall kan det handla om möjliga lagförändringar och skärpta krav 

på exempelvis utsläppsnivåer. Risker som kan uppstå är om man inte ens har haft med det i 

beräkningarna, om man inte har tänkt på det. Respondenten säger att de har en nära dialog 

med landstinget centralt ifråga om miljömålen i och med programmet ”Miljöutmaningen”. På 

så sätt har de god framförhållning, anser respondenten, om vad som kan tänkas komma och 

möjligen formuleras till nästa program. Kraven som ställs idag görs utifrån hur det ser ut just 

nu och vad SL anser är rimligt att uppnå. Dock, menar respondenten, så är de politiskt styrda 

och miljömålen är politiskt styrda. Vilket gör att saker och ting kan ändras helt och hållet till 

nästa program. Det är något som de får ta hänsyn till då i sådant fall, i kommande 

upphandlingar. Respondenten menar att de sällan går in och ändrar i löpande upphandlingar, 

då det är väldigt dyrt. Det kan finnas särskilda fall där ändringar eller tilläggsavtal krävs om 

det finns tydliga mönster som kräver det och om det är ekonomiskt försvarsbart. De menar att 

de i det flesta fall ändå kan föra ett bra miljöarbete och uppnå miljömål. 

Utbildningsmässigt så finns det en grundutbildning ”e-learning” som de alla har gått, berättar 

respondenten. Respondenten menar att den kanske inte är den mest effektiva men har ändå 

fått bra respons. Det finns även lärarledda miljöutbildningar av olika slag inom landstinget 

centralt som fokuserar på pågående miljöprogram. Internt så förs även ”work-shops” löpande 

där även externa lärare kan tas in. Det är dock inget som planeras utan förs vid behov. 

Respondenten avslutar meningen med att det finns en stor vilja inom organisationen att få 

veta mer. 

Kultur  

Beroende på vilken del det kan handla om så kan beställare och utförare lösa teknikfrågan 

tillsammans. Just teknikfrågan kan därmed vara av stor vikt i förhållande till de miljökrav som 

ställs vid upphandlingen Dock ses det viktigaste i att man följer de lagar och krav som finns 

och att utförarna i sina anbud berättar hur de har tänkt leva upp till miljökraven. 

Respondenten själv känner inte till några fall där det har ställts för höga krav, skulle det 

inträffa så kan det vara så att man behöver ändra eller justera. 

Respondenten berättar att miljöfrågor internt ses som något positivt och att man är väldigt 

stolta över miljöarbetet. Vidare menar respondenten att det internt ställs höga krav, då många 

vill ha bättre miljökompetens än vad de anser sig ha idag. Å andra sidan är det 

personberoende, menar respondenten, och att alla är olika engagerade. Även utförare upplevs 

ställa höga krav på dem som beställare och trafikförvaltare. Respondenten uttrycker att det 

finns system inom organisationen för att kunna ge stöd åt varandra när det gäller miljöfrågor. 

Miljö är något som de märker blir alltmer viktigt även vid nyanställning. Detta gäller även 

socialt ansvar och ”sjysta affärer” samt etik och hållbar utveckling överlag. Det är det många 

som värderar högt hos arbetsgivaren idag, berättar respondenten. En viktig fråga både internt 

och externt som då även ställer höga krav på kunnighet och kompetens. Många inom 

organisationen vill lära sig mer samtidigt som det finns den ständiga utmaningen gällande tid 
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och antal uppdrag osv. Respondenten uttrycker det som ”en balansgång men alla tar det på 

allvar”. 

Respondenten uttrycker att kollektivtrafiken är spännande och att det är många trender från 

hela världen som påverkar dem som organisation, att det är en ständig utveckling. 

Kollektivtrafiken är en fråga som påverkar oss alla och en trend som de ser är att det ses som 

en frihet att inte behöva ha bil. Att inte behöva förlita sig på bilen och allt som måste till 

såsom garage, parkering och försäkring osv. Skulle man få önska fritt, säger respondenten, så 

skulle det vara att ”bilen är framtidens cigarett som kanske kommer att försvinna”. 

Respondenten uttrycker att det då kan ses som självklart att tänka att man Inte tar bilen in till 

staden!     

4.3 Strukton Rail AB 

Strukton Rail AB utför entreprenader i olika former inom drift, underhåll och nybyggnation 

av järnvägssektorn. Organisationen är ett svenskt bolag med cirka 500 anställda och är 

verksamt både i Sverige och i de skandinaviska grannländerna. Bolaget ingår i koncernen 

Strukton Rail som har cirka 3200 anställda och är verksamt i flera europeiska länder, om 

vilken i sin tur ingår i det Holländska infrastrukturbolaget Strukton Group. Strukton Rails 

ansvar och mål är att ständigt öka kvaliteten och säkerheten i spåranläggningarna. Det med ett 

fokus på förebyggande arbete för en hållbar järnväg. (Strukton, 2013).  

4.3.1 Textanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav analysen för att se till utförarens uppfattning om, och 

förhållning till miljö utifrån organisationens miljödokument.  

Struktur 

Strukton Rails miljödokument inleds med att omvärldens och järnvägsbranschens 

medvetenhet och krav gällande miljö ständigt ökar. Järnvägsbranschen utgör basen för ett 

miljövänligt och hållbart transportsystem. Mål för organisationen är att verksamheten ska vara 

”miljömässigt, socialt och ekonomiskt uthållig”. Ett specifikt mål som uttrycks är att minska 

användandet av fossila bränslen. Strukton Rail arbetar enligt ISO-standarden 14001 och 

uttrycker att det är var medarbetares ansvar att utgå ifrån denna det dagliga arbetet. 

Processer 

I enlighet med satta mål om att verksamheten ska vara uthållig inom ovan nämnda områden. 

Uttrycks att organisationen för en systematisk verksamhetsutveckling med prioriterade 

områden såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Strukton Rails använder anpassade 

arbetsmetoder i sitt miljöarbete utifrån järnvägsbranschens specifika förutsättningar. Genom 

att alla medarbetare ska utgå ifrån och få stöd av ISO 14001 i sitt dagliga arbete så kommer 

organisationens miljöarbete att ge resultat. 

Kultur  
Strukton Rail väljer att arbeta i enlighet med ledningssystemet ISO 14001. Organisationen 

uttrycker att dess prioritet ligger inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 

Viktigt för Strukton Rail är att föra ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt uthålligt arbete 
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och ämnar minska användandet av fossila bränslen. Något som järnvägsbranschen fortfarande 

ses vara i stort beroende av. Organisationens motto är att ”det ska vara lätt att göra rätt”. 

4.3.2 Intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav intervjustudien med utföraren för att ge en bild av 

organisationens tolkning av miljökrav. 

Struktur 

Strukton har olika avdelningar med olika ansvar vilket innebär att kontrakt sonderas och väljs 

ut av en specifik avdelning inom organisationen. Respondenten berättar att miljöaspekter för 

organisationen i sig och miljökraven i anbuden specifikt, inte ligger på dennes ”bord”. 

Därmed, menar respondenten, behandlas därför inte dessa integrerat och med tyngd gällande 

anbuden och organisationens relation till dem samt existerande miljöarbete, redan från början. 

Det är endast vid större projektanbud, säger respondenten, som miljösamordaren är involverad 

och går igenom kontraktets miljökrav. Vid mindre projektanbud så är miljösamordnaren inte 

involverad och satt att ”inspektera” miljökraven.   

Respondenten menar att de miljökrav som ställs mestandels är generella men att de ibland 

även ställs specifika miljökrav i projekten. Här påpekar respondenten även att de generella 

samt specifika kraven kommer ifrån Trafikverkets anbudsförfrågande och kravställande. Att 

det i SL:s anbudsförfrågan ställdes miljökrav på kemikalier men inte på fordon, här talar 

respondenten specifikt om det senaste anbudet och sedermera antagandet av kontrakt. Istället 

gav Strukton beställaren förslaget om att överföra de generella kraven som Trafikverket ställt 

till SL:s kontrakt, vilket godkändes. I och med detta så restes en omedelbar fråga gällande 

kraven på miljöklassade motorfordon och maskiner då det är SL som i stort handhar dessa till 

Strukton. Kravet söktes ändras eller omformuleras vilket resulterade i riktlinjer för fordon 

istället för krav. Från Trafikverkets sida har kravet på miljöklassade motorfordon och 

maskiner, givits undantag. När det gäller material och dess inköp, berättar respondenten att i 

Trafikverkets projekt så köper Strukton material ifrån dem och en del material tillhandahåller 

de Trafikverket med. I SL:s projekt så köps materialet in av Strukton själva.  

Utformningen av miljökrav kommer av de lagkrav som sedan Trafikverket format till 

generella samt specifika miljökrav. Respondenten menar att en omformulering och förenkling 

av definition och mål gällande miljökrav skulle minska problematik och svårigheter som nu 

upplevs. 

Processer 

Strukton är idag inte certifierade enligt ISO14001, dock menar respondenten att de för sitt 

miljöarbete i enlighet med denna och att det inte är omöjligt att de genomför en certifiering 

framöver. Miljöplan finns upprättad och organisationen arbetar ständigt efter denna, säger 

respondenten, i och med att de generella miljökraven ”alltid finns där”. När det gäller de 

specifika miljökraven så upprättas det en plan och en strategi för att kunna genomföra och 

arbeta efter dessa. Strukton redovisar avvikelser månadsvis till SL och årsvis i form av en 

rapport som behandlar kemikalier och viss bränsleförbrukning. Dock finner de inte att de får 

någon uppföljning på det. Till Trafikverket redovisar de årligen och respondenten påpekar att 

om data ens efterfrågas, så är det svårt om ens möjligt att ta fram dessa i efterhand. 
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Respondenten uttrycker att det känns svårt att göra rätt. Inom Strukton sker en årlig 

redovisning och genomgång via ledningens genomgång. Till detta tillkommer även både 

anmälda och oanmälda inspektioner, skydds- och miljöronder samt internt och externt förda 

revisioner. Strukton har en grundutbildning med ett minimum på fyra timmars lärarledd 

undervisning/seminarie, vilket sedan ska uppdateras för alla vart femte år. 

Respondenten berättar att tidsaspekten för projekt och kontrakt ser olika ut beroende på 

projektets storlek till exempel. Större kontrakt med Trafikverket ligger på cirka fem år, och 

större kontrakt med SL ligger på cirka nio år. I övrigt kan projekten vara från en natt till 

exempelvis två år. Det finns ett stort spann vilka kan bero på allt från akuta behov till om det 

handlar om nybygge, drift eller underhåll. Respondenten berättar att Strukton kan ha en del i 

en entreprenad eller sköta hela projektet, som med underhåll ofta innebär ett längre tidsspann. 

Svårigheter ses med de nya krav som Trafikverket kom ut med 2012, då respondenten menar 

att de är för högt satta mål som inte är möjliga att uppnå. Frågan blir då varför man satt dem? 

Respondenten ger exempel på krav såsom bokföring av den totala bränsleförbrukningen, från 

alla bilar, fordon och maskiner, samt att det ställs krav på miljöklassning på allt 

materialinköp. Här menar respondenten att den kollen och kontrollen inte finns idag ens inom 

Trafikverkets egen organisation, hur kan kravet då ställas utåt till utförarna? I det senaste 

kontraktet med Trafikverket ställdes dock inte de nya kraven utan de ”gamla” kraven var 

kvar.  

En annan fråga som diskuteras inom Strukton är huruvida det förekommer skillnader eller inte 

gällande miljökrav i olika kontrakt och projekt med olika utförare. Denna fråga reses då det 

påverkar konkurrensen och undergräver miljöarbetet samt motivationen för det. Det menar 

respondenten, då exempelvis Strukton arbetar för att hela tiden förbättra och stärka sitt 

miljöarbete och på så sätt gå framåt. Men att det finns de som arbetar på detta sätt och som 

inte är villiga att göra något. Respondenten uttrycker att detta även påverkas av att det inte 

förs någon efterfrågan eller uppföljning på miljökraven och miljöarbetet. Vare sig från 

Trafikverkets sida eller från SL. 

Problematiken ses tillsammans med svårigheten att motivera kraven då exempelvis gamla lok 

från början av 1900-talet fortfarande används och inköp av nya skulle kosta runt femtio 

miljoner kronor. Här ställs alltså miljönyttan mot vad som är ekonomiskt försvarsbart, menar 

respondenten. En annan aspekt är att motivera för de som jobbar ute i spåren exempelvis, 

varför det är så hårda krav på övriga kemikalier när krav på slipers endast gäller hanteringen. 

Alltså vid bortforsling och förvaring av dem som är förbrukade, då de räknas som avfall. 

Även buller ses som en svårhanterlig fråga i förhållande till hur det ska mätas och av vem 

egentligen samt i proportion till om det är morgon, kväll eller natt. Detta bör även sättas i 

relation till andra entreprenörer och utförare. Bullerarbete ska planeras och anmälas innan 

arbete startar och får föras i tre dagar/nätter som måste åtföljas av två bullerfria nätter. Vilket 

är något som SL slagit fast men som respondenten veterligen inte grundar sig i något lagkrav 

eller är fastställt med Stockholm stad. Respondenten tar upp exempel på problematiken med 

bullerkravet, om det krävs att en akututryckning behövs i ett område där ett projekt redan är 

planerat ska projektet då flyttas på? Här behöver betänkas vad det skulle kosta med tanke på 

inhyrda maskiner och arbetare m.m. samt vem som ska bekosta det. Innebörden av detta blir 

då att effektivitet, arbetsmiljö och samhälle då ställs mot genomförande, miljö och ekonomi.   
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Kultur 

Olika aktörer på olika nivå och från olika organisationer, verksamheter och avdelningar ökar 

komplexiteten och svårigheten med miljökrav, arbete och åtgärder. Samråd med andra 

entreprenörer och utförare sker vid vissa arbeten. I övrigt upplevs kommunikationen idag som 

ensidig och inget intresse ses då uppföljning inte görs ifrån beställarens sida. Detta påverkar 

motivationen och drivet att utföra, genomföra och rapportera om miljöarbetet, det signalerar 

mest att det ska göras men att ingen kvalitet sätts på hur väl eller inte det gjorts. Respondenten 

menar att uppföljning behöver ses som en specifik fråga. Respondenten uttrycker att i 

egenskap av sin nuvarande samt tidigare position i organisationen, ser både nyttan, 

möjligheten och ansvaret i att dessa redovisningar görs. Dock menar respondenten att det 

sannolikt inte skulle märkas om de inte gjorde det. 

Respondenten uttrycker att det inte finns något krav på att de måste vara certifierade, men att 

organisationen själva väljer att arbeta systematiskt med både säkerhet, miljö, arbetsmiljö och 

kvalitet, så kallat SMAK arbete. Respondenten finner att organisationen och verksamheten 

”ständigt blir bättre och aktivt går framåt” i mening att ”de höjer ribban gällande miljö och 

miljöarbete”. Ledning, organisation och medarbetare/funktion säger respondenten är 

överraskande positivt inställda och vill göra rätt. Problematiken och svårigheterna kommer 

med utformningen och definitionen av kraven, vilket påverkar förståelse, rimlighet och 

motivation. Som exempel berättar respondenten att slipers är impregnerade med kreosot vilket 

är cancerframkallande. Att då se de hårda kraven på övriga kemikalier som rimliga kan te sig 

svårt. Något som återfinner förståelse på olika håll inom organisationen. En framtida önskan 

vore att de tillsammans med en aktiv beställare utforma mål som är möjliga att uppnå för att 

sedermera höja och omformulera kraven som ett nästa steg. 

4.4 VR Track 

VR Track utför entreprenader inom drift, underhåll och nybyggnation av järnväg. Det är en 

svensk organisation som är ungt och expansivt och ägs utav det finska bolaget, VR Track Oy. 

Mål och vision för organisationen är att genom gemensamma värderingar, med innovativa, 

flexibla och kostnadseffektiva lösningar med fokus på säkerhet, arbeta för en välfungerande 

järnväg med de nöjdaste kunderna och medarbetarna. (VR Track, 2014) 

4.4.1 Textanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav analysen för att se till utförarens uppfattning om, och 

förhållning till miljö utifrån organisationens miljödokument. 

Struktur 

VR Track inleder sitt miljödokument genom att uttrycka att de sätter stort fokus och ansvar i 

sin organisation på mål såsom kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet. De uttrycker att 

organisationen efterlever ”gällande lagar och uppfyller kundens högt ställda krav”. Detta 

genom att föra sitt arbete via sitt verksamhetsomfattande certifierade kvalitetssystem, som 

innebär rutiner och ett systematiskt arbetssätt.   

Processer  
VR Track uttrycker att deras systematiska och målmedvetna arbetssätt skapar förtroende både 

inom och utom organisationen. Organisationen för på så sätt en kvalitativ verksamhet 
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gällande bland annat produkter, arbetssätt samt kompentent personal. VR Track är noggranna 

i sitt utförande av åtaganden och arbetet ska föras så att miljöpåverkan och riskerna i företaget 

minskar. 

Kultur 

VR Track uttrycker ett stort fokus för att verksamheten ska hålla hög kvalitet samt även ett 

stort ansvar för hälsa, miljö och säkerhet. Vikt läggs på alla medarbetare och hos dem alla i 

miljöarbetet, och ett fokus på att minimera miljöpåverkan samt risker i verksamheten.  

4.4.2 Intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet utav intervjustudien med utföraren för att ge en bild av 

organisationens tolkning av miljökrav. 

Struktur 

Det första som görs i förhållande till anbuden och som läggs stor vikt vid, är att se till vad det 

är för miljökrav som gäller i just det anbudet för att kunna ha det med sig fortsättningsvis. Det 

som ses över menar respondenten, är om kraven har grund, om de bottnar i något t.ex. 

lagstiftning, och om de är tillämpliga, eller har de radat upp kraven för att de ska finnas med. 

Det finns erfarenhet av att när konsulter har skrivit anbudsförfrågan så verkar de ha klippt och 

klistrat. Vilket har resulterat i att kraven inte har stämt överens med verkligheten, hur och vad 

som angår projektet exempelvis eller att en lag eller föreskrift har ändrats. En andra del är att 

om organisationen får anbudet då se över hur det ser ut i den egna organisationen. Hur 

påverkar kraven oss, hur jobbar vi idag, behöver vi förändra något eller kan vi fortsätta som 

vanligt då kraven ligger i linje med vårt sätt att arbeta. Vilka kunskaper har vi och behöver vi 

utöka dessa för att kunna möta kraven. Strukturen i organisationen gällande miljöfrågor och 

miljökrav vilar enligt respondenten på funktioner för deras olika affärsområden, vilka alla inte 

är uppfyllda. 

Enklare och mer precisa miljökrav efterfrågas då de kan upplevas alltför generella och att det 

på så sätt kan bli väldigt stort och brett. Man menar att funderingarna då kretsar kring vad 

beställarna egentligen vill och hur stor del som det är meningen att organisationen som 

utförare ska ha ansvar för. En öppen dialog i tidigt skede önskas, om inte det redan är utrett 

vid anbudstiden så senast vi projektstart, där utförare och beställare gemensamt går igenom 

kraven. Där kan samsyn nås gällande miljökravens nivå, förväntningar och respektive 

organisations syn på dem klargörs för att se om dessa skiljer sig och varför samt för att 

underlätta förståelse och genomförande.  Respondenten menar att detta skulle göra det lättare 

för organisationen att projektanpassa sin miljöplan och att föra ut synen på miljöfrågorna i 

den egna organisationen. Att tänka till före för att slippa missförstånd och att inte behöva 

”jaga ikapp” det som inte förstods och på så sätt slösa en massa energi i organisationen. 

Processer 

När det gäller miljökrav finner respondenten att organisationens miljöarbete och dessa följer 

varandra ganska bra. Respondenten menar att det inte behövs några större förändringar i 

arbetet då de som jobbar ute i verksamheten har gjort det så pass länge att de är väl medvetna 

om vad som gäller. Det viktiga anses vara att följa upp och kolla av att de är ”med på banan”, 

att man är ute i verksamheten och kontrollerar att rutiner och exempelvis avfalls- och 
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kemikaliehanteringen fungerar. Respondenten berättar att de hittills till stor del har delat 

avfallscontainrar och kemikalieförråd med en annan aktör då de inte har brukat någon större 

mängd. Vissa områden har dock lite större förbrukning och hantering, såsom i produktion och 

gällande bränsle i dragfordon osv.  Mängderna är däremot något som kommer att förändras 

och öka då organisationen och dess verksamhet växer och större projektanbud är vunna, vilket 

leder till ett ökat behov av att hålla med eget. En annan viktig aspekt att förhålla sig till och 

som påverkar miljökravställandet i olika projekt menar respondenten, är huruvida det är 

skyddsvärd mark, naturkänsligt, om det är ett område med bostäder och/eller företag samt 

storleken på projektet. Här kommer ansvarsfrågan gällande miljökraven in med en vilja att 

”sköta sin del rätt” och möjligen att se över andra involverades delar så att de t.ex. inte lägger 

schaktmassor där de inte ska etc. 

Organisationen är certifierade enligt ISO14001 men vill jobba bättre gentemot den, såsom att 

bli bättre på att sätta upp mål och att följa upp dem samt att skapa ett vidare tänk och 

diskussion om frågorna i ledningsgruppen. Respondenten hänvisar bl.a. till att ISO-standarden 

kommer att uppdateras nästkommande år och att det där kommer att ställas ökat krav på 

ledningsgruppen. Detta tillsammans med att organisationen är ”så pass självgående att man 

många gånger inte tänker på vad man gör”, har bidragit till arbetet som nu förs och som ska 

leda till ett ökat och mer aktivt ledningsansvar. Att i detta få struktur och därigenom kunna 

göra rätt i alla led och kunna göra likadant överlag där det är möjligt att göra lika. Man får ju 

t.ex. anpassa utförandet från kommun till kommun beroende på deras krav. 

När det gäller kunskapskrav så får alla nyanställda genomgå en internetbaserad utbildning där 

information ges och som i slutändan stäms av med ett antal frågor. Respondenten berättar att 

vid vissa projekt såsom vid Mälarbanan, så ska all personal ute i det arbetet oavsett vilken 

organisation man kommer ifrån, ha genomgått en gemensam miljöutbildning. Det då man 

måste se över de specifika omständigheter och möjlig problematik kring projektet och sedan 

föra det vidare till hur ”vi” ska göra i det här projektet när det gäller miljöfrågorna. 

Respondenten vet inte mer om ytterligare uppföljning gällande utbildning utan hänvisar till en 

chef/kollega som ansvarar för den delen. Information och kommunikation om exempelvis nya 

miljökrav och regler, förs ut till funktion och medarbetare via morgon-/kvällsmöten utav 

antingen platschefer eller arbetsledare. Respondenten anser att vill man ha ut information så 

kan man få ut den väldigt fort. Vill man samla, träffa och diskutera med de som jobbar ute så 

”säger man bara till”.   

Uppföljning av miljökrav inom den egna organisationen anser respondenten att de trots 

internrevisioner utförda både av dem själva och av moderbolaget samt regelbundna skydds- 

och säkerhetsronder, kan bli mycket bättre på. Bland annat genom att arbeta fram en bättre 

struktur på revisionerna och att vara på plats ute i verksamheten mer för att se hur det dagliga 

arbetet fungerar och se på förbättringsmöjligheter osv. Att skriva instruktioner, rutiner och 

checklistor hjälper inte till att följa krav och att nå satta mål om de inte följs och används. Det 

gäller att medarbetare och funktion är med och diskuterar vad de behöver för att få det att 

fungera, menar respondenten. Dessa saker kan inte följas upp om man inte är ute och tittar.   
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Uppföljning av beställaren sker med jämna mellanrum i form av att de är ute på plats och för 

protokoll som organisationen sedan får ta del av, med innehåll såsom vad som är bra, vad som 

är mindre bra och vad som behöver åtgärdas. I vissa projekt upplevs de vara mer ”på hugget”. 

Kultur 

Miljöfrågor menar respondenten är inget som direkt diskuteras i organisationen, åtminstone 

inte i något vidare perspektiv. Här, menar respondenten, har de ett arbete som det kommer att 

fokuseras på framöver gällande deras verksamhetssystem och ledning, att få in de här 

frågorna på ett lite annorlunda sätt. Att relatera till miljö och hur man gör det ter sig olika för 

alla, det som kan skönjas i organisationen är möjligen att det kan te sig lättare med avfall- och 

kemikaliehantering men mer abstrakt när det gäller natur och naturvärden. 

Miljökraven anses vara viktiga för organisationens dagliga arbete med tanke på den typ av 

verksamhet som bedrivs. Det för att kunna se till sitt miljöarbete, att de handskas med 

frågorna på bästa sätt utifrån den egna organisationens bästa som för samhället i stort. Det är 

något som söks vävas in i organisationen, även då de flesta uppges ha jobbat inom 

järnvägsbranschen länge och har miljötänket med sig så gäller här att få in organisationens 

sätt att se på det också. Här ses viljan att ha ett strategiskt tänkande och en struktur på hur det 

ska se ut. Respondenten uttrycker att de är mycket mer aktiva i att se till sin egen verksamhet 

och att sätta bra, hanterbara och uppnåeliga mål, som ger faktisk en förbättring. Inte att sätta 

mål för att det måste finnas eller sätta mål som kan uppnås genom en enkel åtgärd. Det ska 

vara miljömål som man kan jobba efter och som gör att man växer i verksamhet och 

organisation, för att nästa gång kunna ta ett vidare grepp och ständigt bli bättre.  

Det behövs ett helhetstänk, ett livscykelperspektiv med miljö i fokus hela vägen, även inom 

järnvägsbranschen. Att planering, byggnation och sedan drift och underhåll, idag kanske ses 

som separata klossar. Respondenten menar att tänker man inte till innan så hamnar problemen 

sedermera under drift och underhåll. 
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5 Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka beställar- och utförarorganisationers tolkning av miljökrav 

utifrån temana struktur, kultur och process. Det utifrån frågeställningen ”Hur tolkas miljökrav 

utifrån struktur, kultur och processer utav offentliga beställarorganisationer respektive privata 

utförarorganisationer inom järnvägssektorn?” Kapitlet följer tidigare mönster genom att först 

diskutera struktur hos beställarna och sedan hos utförarna. Därefter följer samma upplägg för 

processer följt av kultur.   

Struktur hos beställarorganisationer 

Dagens möjligheter, förväntningar och krav på organisationer, oavsett om det är beställare 

eller utförare, ger att strukturella frågor blir allt viktigare.  

Redan tidigt i studien kan det skönjas likheter mellan beställarorganisationerna inom struktur 

då båda organisationerna uppger att ansvarsfördelningen gällande miljökrav vilar på olika 

avdelningar och verksamhetsområden. De lyfter gemensamt fram att de är organisationer som 

relativt nyligen genomgått en stor strukturell förändringsprocess. För Trafikverkets del var det 

en stor sammanslagning av flera verksamheter 2010, och att den förändringsprocess som då 

startade fortfarande pågår. Detta i sin tur påverkar de funktioner och avdelningar som 

utformar och hanterar miljökraven. Gällande SL så har dess ursprungliga ansvar och uppgifter 

nu förflyttats till Trafikförvaltningen som lyder under Stockholmsläns landsting (SLL). 

Huruvida det anses påverka eller ge konsekvenser vid utformandet av miljökrav framgår inte 

mer än att de anser sig ha en nära dialog med SLL och att de inom organisationen har system 

för att stödja varandra. 

En organisations sammansättning beskrevs av Bakka et al (2001) bland annat som en komplex 

formalisering av ett större socialt system. Det innebär att organisationen i denna mening 

består utav individer som utifrån ett antal parametrar såsom ansvar och arbetsfördelning, 

regler för interaktion och koordinering, ska föra organisationen mot sina satta mål. Individer 

som alla påverkats och påverkas av sin bakgrund, erfarenheter, omvärld och kontext, vilka i 

sin tur påverkar organisationens utformning och förfarande. För Trafikverket och SL blir då 

detta särskilt aktuellt i deras respektive interna förändringsprocess och hur det möjligen 

påverkar omgivande aktörer.  

Kopplat till detta ses det arbete som beställarorganisationerna för idag mot att bli en renodlad 

beställare med mindre detaljstyrning. Detta är något som båda parterna poängterade som 

viktigt för framtida utformning av miljökraven. Det innebär att det är en funktion som ska 

upphandlas, i Trafikverket avseende en miljöprestanda, inom vilken det är upp till utföraren 

att lösa uppgifter och problem för att kunna följa miljökraven. Trafikverket utvecklade 

resonemanget ytterligare genom att uttrycka att miljökravens karaktär och utformning har 

handlat om hur och inte vad som ska uppfyllas. Detta är något som har motverkat utföraren att 

finna egna innovativa lösningar och tvingat denne att följa Trafikverkets koncept. Denna 

strukturfråga kan då sägas hämma kultur och process hos utföraren, det påverkar även 

förändringsaspekten som enligt Bakka et el (2001) är en förutsättning för en organisations 

fortsatta utveckling. Vidare uttrycker Trafikverket att det idag finns krav som är otydliga, 
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dåligt motiverade och alltför detaljerade. Men att de i framtagandet av de nya generella 

miljökraven hade ledstjärnorna som att de ska vara enkla, begripliga, uppföljningsbara, färre 

till antal och att de ska leda till miljönytta.  

SL uttrycker att miljökraven utformas efter ett gemensamt miljömålsprogram med SLL samt 

efter deras egna program. De menar att deras satta miljömål enbart kan uppnås via miljökrav i 

upphandling och uttrycker även att det inte finns en standardmall för hur miljökraven ska 

definieras. Det härleds till att det anses finnas ett flertal aspekter som är med och påverkar 

utformningen samt att det finns verksamhetskrav över hur miljöarbetet ska föras. Genom att 

bygga in incitament i avtalen anser SL att en balans mellan miljö och ekonomi kan nås.  

Skillnaden i perspektiv och tolkning här kan ses i att det för Trafikverkets del uttrycks en 

självrannsakning av organisationen och dess ställda miljökrav. Att det sker en läroprocess i 

jämsides med och i samma veva som, organisationens förändringsprocess till följd av 

sammanslagningen. Något som Terrvik (2001) menar går i samklang i en kontinuerlig process 

för att organisationerna ständigt måste anpassa sig i en föränderlig värld. SL uttrycker denna 

anpassning och utveckling genom de miljöprogram som tas fram samt genom de aspekter, 

incitament och krav som ställs i avtalen med utförarna. Min uppfattning är att detta således 

ses mer som en målfråga genom bland annat motivation, något som återkommer i 

processdiskussionen senare. 

Gemensamt för de både beställarna ses i hänvisningen till att det är miljöpolitiken, 

lagstiftning, riktlinjer, resultatinriktning och praxis som ligger till grund för miljömål och 

miljökrav. Dessa faktorer påverkar den strukturella ordningen om ansvars- och 

arbetsordningen, alltså beslut och befogenheter (Bakka et al, 2001; Almqvist, 2012). Å andra 

sidan påverkar dessa faktorer i sin tur relationerna inom organisationen samt motivationen hos 

medarbetarna vilket leder saken vidare in till att bli en kulturfråga. Något som i vidare led 

även återspeglas i vissa processer och kulturfrågor som kommer att diskuteras vidare nedan. 

De strukturella faktorerna behöver skapa grund i legitimitet, bland annat genom att hanteras 

tvärfunktionellt i organisationerna. Detta då det i slutändan är helhetssynen, alltså ledningens 

uppfattning och hantering av miljökraven kommer att avspegla sig på hur resten av 

organisationen kommer att förhålla sig till dem.     

Struktur hos utförarorganisationer 

VR Track uttrycker vikten av att först se till vilka miljökrav som ställs i anbuden, vilken 

grund de har, tillämplighet och verklighetsförankring. Betydelsen och resultatet av att detta, 

anser jag, är att det sedan även återspeglas i förhållande till deras aktuella miljöarbete och 

kunskapsnivå. Strukton Rail lyfte å sin sida fram att de själva förde fram förslaget att införa 

generella miljökrav i kontrakt där dessa saknades, något som jag tolkar som ett sätt att föra ett 

proaktivt miljöarbete.    

Likheter hos utförarna kan ses i uttryck om ansvarsfördelning hos Strukton Rail och VR 

Track. De anger båda att det finns olika funktioner, avdelningar och affärsområden som 

hanterar olika delar av avtalen och miljökraven. Strukton Rail uttrycker vidare att det är 

projektens storlek som styr hur och i vilken omfattning som miljökraven och miljöfrågorna i 

kontrakten behandlas. Miljökravens utformning görs av beställaren utefter lagkrav, vilket 

även VR Track uttrycker. Fast i mening att de bör ha grund i lagstiftning, men att det av 
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erfarenhet inte alltid är så. Här kommer då frågan om de strukturella faktorerna som nämndes 

tidigare upp igen (Bakka et al, 2001), och att det är viktigt att även förmedla ansvar, beslut, 

mål och strategi inom som emellan beställar- och utförarorganisationerna. 

Detta leder in på processperspektivet där måluppfyllelse oftast ses komma ur samarbete och 

synergi (Bakka et al, 2001). Båda organisationerna efterfrågar enklare och mer precisa 

formuleringar av miljökraven. VR Track menar på att dessa kan vara alltför generella och leda 

till frågan om vad beställaren egentligen vill. De ser gärna en öppen dialog i tidigt skede för 

att kunna nå en samsyn gällande miljökraven och på så sätt underlätta förståelse och 

genomförande. Strukton Rail uttrycker att det skulle kunna minska den problematik och de 

svårigheter som nu upplevs. Tonvikt på målresultat och sedermera utvärderingar kan även 

diskuteras ur aspekten att dessa riskerar att åsidosätta kvalitativa och svårmätbara ambitioner 

och värden (Almqvist, 2012).    

Processer hos beställarorganisationer 

Organisationer beskrevs i teoriavsnittet bestå utav människor och relationer i ett nätverk av 

olika mönster av mål, behov och aktiviteter (Bakka et al, 2001).  

Trafikverket uttrycker att många tidigare ställda krav tros komma ur att man kan ställa krav 

och att det har varit viktigt att detaljstyra. Om miljökravet sedan leder till miljönytta, funkar i 

förhållande till utföraren eller kan följa med in i nästa fas, såsom drift och underhåll, har inte 

beaktats. Miljökraven och miljöarbetet ska leda till att förändra och förbättra miljöprestandan 

och som tidigare nämnt är det utföraren som ska lösa och utveckla tekniken för det. SL 

uttrycker att det finns flera steg som leder fram till miljökraven som ställs i upphandlingen. 

Att det i dessa ska utrönas vad som ska ställas krav på, hur området kan utvecklas samt vilka 

lärdomar som kan dras av de kontrakt som löper ut. Teknikfrågan tas upp som något som 

ständigt utvecklas och som de söker hålla sig uppdaterade om vad som är nytt och vad som 

gäller. Min uppfattning är dock, som nämnt, att beställarna anser att det är upp till utförarna 

att välja hur de vill lösa den frågan. 

Processer kan ses som upprättade aktiviteter som är strukturerade att nå ett visst resultat 

Bakka et al, 2001). Genom att samhälle och organisationer ständigt förändras via exempelvis 

vetenskapliga, teknologiska och kommunikativa förnyelser så berörs var organisation och 

medarbetare/funktion. Som tidigare nämnt kan mål oftast nås genom samarbete och synergier, 

lägg därtill att det är en organiserad samverkan så kan också effektiviteten öka (Bakka et al, 

2001). Teknik, såsom trafikverket belyser, kan på så sätt ge en möjlighet att skapa nya vägar, 

nya eller andra sätt att kommunicera samt interagera både internt som externt. Det ger även att 

den tillgängliga tekniken kanske inte klarar att, inte kan bidra till att uppnå de resultat som 

krävs för att nå de miljömål och miljökrav som ställs. 

I anslutning till detta kan både Terrviks (2001) och Bakka et als (2001) diskussioner om 

medarbetares och funktioners perception, kommunikation och motivation, tilläggas. I mening 

att dessa kan ge återkoppling på arbete och resultat. Vilket jag finner både Trafikverket och 

SL vilja lyfta fram som avgörande internt som externt för kravens utformning, kontroll och 

uppföljning. Trafikverkets förhållningssätt tolkar jag dock som medvetet aktivt rannsakande i 

sin organisations självkännedom. I avseendet att viss otydlighet och brister i både utformning, 

uppföljning och kontroll har gjorts medvetna inom organisationen. SL framhäver att de anser 
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det viktigt med kommunikation gällande dessa faktorer och att de har både verktyg och 

kanaler för detta, men att det alltid kan förbättras.  

SL och Trafikverket menar även att miljökravens utformning, kontroll och uppföljning 

påverkar konkurrensen. Vilket är något som Almqvist (2012) diskuterar som centralt för att 

främja marknaden och samtidigt fungera som ett inneboende reglage. Min uppfattning är att 

SL lägger tyngdpunkten vid att dela upp projektområden. Det ska resultera i att fler kan 

konkurrera och att risker med stora projekt minskar samtidigt som beställaren inte vill hamna 

i beroendeställning gällande prestandan i aktuellt område. Trafikverket lägger vikt vid att 

nämnda faktorer ska se till att miljökraven levs upp till, vad som fungerar och inte. Genom att 

göra det så anser de att det även leder till ”fairplay” gällande konkurrens. Det kan i min 

mening ses som frihet under ansvar. 

En ytterligare aspekt i och för förändringsarbetet är, som Terrvik (2001) beskriver, att vikt 

lägga vid lärande och vägledning. För att kunna ge förutsättningar för utveckling så ses 

utbildning som det främsta verktyget, det skapar förståelse, insikt och kunskap om hur en 

förändring kan eller bör ske, samt varför det nödvändigtvis måste ske. Trafikverket uttrycker 

att det inom organisationen ryms mycket kunskap och att miljöfrågor, som jag tolkar det, 

kommer att få ett större spelrum framöver. Då den nya organisationen och dess utformning av 

funktionella grupper med ansvar för särskilda områden, har tagit form. SL återger att de har 

en grundutbildning som alla har gått och att utbildning och kunskapsutbyte sker kontinuerligt 

i olika former och forum.  

Processer hos utförarorganisationer 

Med ständig förändring och anpassning av organisationen, krävs det att det förs en 

kontinuerlig läroprocess (Terrvik, 2001).  

VR Track upplever att organisationens miljöarbete och miljökraven följer varandra bra. Att 

det därmed inte behövs några större förändringar i arbetet och att de som arbetar ute i 

verksamheten har jobbat länge och vet vad som gäller. Däremot uttrycks även att 

verksamheten växer vilket leder till ökade behov. Det leder i min tolkning till förändring och 

med förändring tillkommer som tidigare nämnt, någon slags behov av anpassning. För VR 

Track läggs här vikt vid att vara att ute på plats i verksamheten, att föra en diskussion med 

arbetarna om vad de behöver samt om vad som funkar och inte. Även uppföljning och 

kontroll via olika metoder, både internt och av beställare, ses som viktigt för organisationen 

och dess verksamhet. Även Strukton Rail framhäver vikten av uppföljning och kontroll, att de 

internt för ett kontinuerligt arbete via olika metoder och områden. Det uttrycks dock att 

uppföljning och kontroll från beställarnas sida saknas vilket leder till att det känns svårt att 

göra rätt. Till detta uttrycks även att de ser svårigheter med nya krav, att det finns för högt 

satta krav och att det sedan återspeglas i möjligheten till uppföljning och kontroll.  

Min uppfattning är att förutsättningarna för informationsutbyte samt lärande, och därmed 

förståelse och kunskap, behöver ytterligare utrymme. Terrvik (2001) menar att för att 

miljöarbetet ska utvecklas så måste organisationen göra likaså. För att göra verklighet av 

miljömål och miljökrav så behövs denna utveckling och läroprocess. Vikten och betydelsen 

av formulering, uppföljning och kontroll av projekt kommer också i uttryck hos Strukton Rail 

när det gäller konkurrens. Det kan, anser jag, härledas till organisationsteorins perspektiv om 
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interaktion och samverkan mellan psykologi och arbetskontext. Att om brister eller olikheter 

finns i någon eller några utav dessa i kontrakt och projekt, så riskerar det att undergräva det 

faktiska miljöarbete som förs och så även motivationen för det. Almqvist (2012) diskuterar att 

det i grunden handlar om en kontrollfråga och backar upp detta med ett antal argument, såsom 

inre och yttre effektivitet, motivation samt kompetens. 

Andra aspekter som påverkar miljöarbetet och miljökraven, vilket uttrycks av båda utförarna, 

är huruvida projektet förs inom eller genom exempelvis ett känsligt område eller område med 

bostäder. Strukton Rail pekar även specifikt på fordons/bränsle- och kemikaliekrav samt 

bullerkrav. Det som betonas är att kravens möjlighet och rimlighet ses mellan miljönytta och 

vad som är ekonomiskt försvarsbart, samt att kunna motivera dem. Järnvägssektorn har som 

tidigare utlagt speciella förutsättningar. Det berör bland annat att projekten kan löpa under 

lång tid, dess möjliga miljöpåverkan samt att aktörerna i och omkring projekten kan vara 

många. Det innebär, anser jag, att ansvarsfrågan blir än mer viktig. Det kan exempelvis 

handla om vem som ska mäta bullernivån eller bestämma om planerade bullerarbeten måste 

flyttas och i sådant fall vem som ska stå för den kostnaden. En annan aspekt är ansvarsfrågan i 

stora projekt med flera olika entreprenörer och utförare, något som VR Track uttryckte sig 

om.  

Utbildning är något som är förankrat hos både Strukton Rail och VR Track. Strukton Rail har 

en 4 timmars lärarledd grundutbildning som de uttrycker ska uppdateras av alla vart femte år. 

Alla inom VR Track har genomgått en internetbaserad grundutbildning och uttrycker att alla 

inom vissa projekt måste genomgå ytterligare miljöutbildning.   

Båda utförarna talar om vikten av ledningsarbete. Strukton Rail uppger att de i nuläget inte är 

certifierade enligt ISO 14001, men att det inte är omöjligt att detta görs i framöver. Dock 

framhävs att de för sitt arbete i enlighet med denna, och att de alltid arbetar utefter upprättad 

strategi och miljöplan. Genomgång och redovisning sker via ledningens genomgång en gång 

per år. VR Track är certifierade enligt ISO 14001 och lägger tonvikt vid att förbättra detta 

arbete genom att öka kraven på ledningsgruppen samt vidga dess syn gällande miljöarbete.  

Som tidigare nämnt så är helhetssynen i organisationen viktig, liksom ledningens syn är viktig 

(Bakka et el, 2001). Det är en uppfattning som jag delar, ett välförankrat miljöperspektiv och 

tillika ansvar hos ledningen återspeglar sig i resten av organisationen.  

Kultur hos beställarorganisationer 

Kultur kan sägas vara ett sätt att se på världen, och organisationskulturen innehåller 

värderingar, språk och normer både hos individer som hos organisation (Bakka et al, 2001). 

Ledningens roll för miljöfrågornas avspegling inom organisationen, kan sägas vara dubbel. 

Det på så sätt att de å ena sidan är med och sätter riktlinjerna för hur ledarskapskulturen ska se 

ut samt föredras inom organisationen. Å andra sidan är de en del av samt delaktiga i 

organisationen och är även på så sätt med och skapar kulturen.  

Trafikverket uttrycker att miljöarbete och miljökrav handlar om trovärdighet, att det måste 

finnas en balans i både krav och utförande. Att kravställande och uppföljning bör ses till inte 

bara merkostnad och miljönytta, utan även som ett givande och tagande. Jag tolkar det som att 

Trafikverket på så sätt uppvisar en förståelse för de svårigheter som kan uppkomma i 

samband med kravställande. Vilket kan synliggöras både i genomförandet men också i 
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förståelsen och i insikten om vad beställarna egentligen förväntar sig och vill åstadkomma. SL 

betonar att det viktigaste är att följa de lagar och krav som finns och att utförarna i anbuden 

anger hur de ska leva upp till dem. För höga krav upplevs inte finnas och skulle det göra det 

så kan de behöva justeras. De uttrycker att teknikfrågan är av stor vikt i anbuden, hur 

utförarna väljer att lösa frågor och att de i vissa fall kan lösa det tillsammans. Här kan då ses 

hur SL som beställare sätter riktlinjer genom sina krav. Men även hur dess värderingar och 

kultur påverkar dessa riktlinjer och därmed beteendet hos utföraren. Detta återspeglas även i 

analysen av SL:s miljöpolicy.   

Trafikverket talar även om den komplexitet och de svårigheter som kan ses inom 

organisationen. Här nämns att det överlag existerar en positiv vilja i förhållande till 

miljöfrågor samt att uppföljning inom projekt ses som något viktigt, även då den senare har 

”hamnat mellan stolarna”. Det härleds till, som jag uppfattar det, deras organisationskultur 

såsom vilken mening och vilket värde som sätts i ord. Något som Bakka et al (2001) beskriver 

som informella språk och det sociala beteendet och samspelet. Det gäller så även de 

förändringar i arbetssätt och i diskussionen om vad som anses möjligt och inte, som 

Trafikverket nämner, vilket väcker starka känslor hos medarbetarna. Dock ses det som 

sannolikt att detta klarnar vartefter arbetsordningen tar form inom Trafikverket. Miljöfrågor 

ses också inom SL som något positivt och att det internt finns en stolthet över miljöarbetet 

med en stark vilja att höja miljökompetensen. Å andra sidan ses, liksom inom Trafikverket, att 

det finns en ständig utmaning gällande tid och antal uppdrag osv. vilket påverkar möjligheter 

för arbetet. SL uttrycker att det finns system för att kunna stödja varandra i miljöarbetet och 

att det ser en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden och internt gällande hållbar utveckling 

även inom andra områden än miljö. Jag uppfattar ovan sagda som att kulturen spelar en 

central roll inte bara för att förstå sociala beteenden och samspel utan även för processerna i 

organisationen. Det för med sig att kulturen även innehar en viktig funktionell roll i att skapa 

mening och en begriplig innebörd i vissa handlingar. Vilket kan utrönas i båda beställarnas 

textanalyser. Detta skulle även möjligen specifikt kunna gälla handlingar som avviker från 

den samlade normen och värderingarna inom organisationen.    

Kultur hos utförarorganisationer 

Beteendet hos och handlingar av ledning, ledare och funktion/medarbetare formar 

organisationens kultur och vice versa (Bakka et al, 2001; Terrvik, 2001). Det ser jag som 

sannolikt även gälla miljökraven och miljöarbetet i förhållandet mellan organisationer. 

Strukton Rail uttrycker att komplexitet och svårigheter med miljökrav och miljöarbete ses 

komma ur att det är flertal olika aktörer som är inblandade. Samtidigt anses kommunikationen 

som ensidig, vilket påverkar motivationen samt indikerar ett ointresse för miljöarbete och 

kvalitet. Samråd sker dock med andra utförare vid vissa arbeten, beroende på projekt och 

omständigheter. VR Track anser att miljökraven är viktiga för det dagliga arbetet, att kunna se 

till miljöfrågorna och kunna handskas med dem på bästa sätt för alla. Dock anses det att 

miljöfrågorna inte diskuteras i ett vidare perspektiv inom organisationen, något som söks 

ändras på nu. VR Track uttrycker, att även om de flesta har jobbat länge inom branschen så 

behöver också organisationens miljötänk vävas in. Min uppfattning är att detta sannolikt kan 

relateras till att miljö- och naturfrågor ter sig olika för alla och så gäller även lärande och 
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utveckling samt kunskapsspridning. Terrvik (2001) diskuterar just att lärande och 

problemlösning kräver att funnen kunskap leds vidare, att information och förståelse sprids. 

Vidare menar Strukton Rail att miljöarbete ses som något positivt inom organisationen och att 

”man vill göra rätt”. Det uttrycks i den meningen att det är dem själva som har valt att jobba 

systematiskt samt tematiskt med säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet, så kallat SMAK-

arbete. Ovan sagda avspeglas även i analysen av deras miljödokument, något som även ses i 

VR Tracks miljödokument. Komplexitet och svårigheter ses komma med utformningen och 

definitionen av miljökraven, vilket då påverkar förståelse, rimlighet och motivation för dem. 

En önskan som uttrycks är att de tillsammans med en aktiv beställare utformar uppnåeliga mål 

och krav som sedan steg för steg kan höjas. Det är något som även VR Track uttrycker 

gällande miljömålen och att de ska kunna arbetas efter och leda till att organisation och 

verksamhet växer. De anser att de är mycket mer aktiva i synen på sin egen verksamhet och 

hur de väljer att sätta mål som ger en faktisk förbättring. Ett helhetstänk även för 

järnvägsbranschen efterfrågas, att det behövs ett livscykelperspektiv med miljö i fokus som 

inkluderar alla delar från planering och framåt. Något som, i min uppfattning, skulle kunna 

leda till att problem i senare skeden av projekt, eller i projektens övergångar, kan undvikas. 

Att missförstånd, problem och ”missar” på så sätt kan arbetas bort i tidigt skede. 

Så som beteende kan prägla organisationens kultur, så är min uppfattning att det även gäller 

positioner och relationer både inom organisationer liksom emellan. I mening att de tolkningar 

som ledning, ledare och funktion/medarbetare gör av varandras handlingar, i slutändan 

påverkar vad dessa kan leda till. Det skulle kunna föras en diskussion huruvida textens 

mening, kontext och mål är av en symbolisk representation eller tillgänglig för att presentera 

fakta. Dock visar samtliga organisationers resultat utav både intervjuer som textanalyser, på 

ett klart ansvarstagande för miljö och att detta således är invävt i såväl struktur, processer som 

kultur.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits från den genomförda studien i förhållande 

till frågeställningen. Viktiga faktorer som återkommit i empirin lyfts fram i kursivstil. 

Därefter återges reflektioner på studien och rekommendationer för vidare forskning, vilket 

följs av en metodreflektion.   

Studiens frågeställning lyder: – Hur tolkas miljökrav utifrån struktur, kultur och processer 

utav offentliga beställarorganisationer respektive privata utförarorganisationer inom 

järnvägssektorn?  

De olika organisationernas tolkningar utav miljökraven präglas i hög grad av samma faktorer 

oberoende om det gäller beställare eller utförare. Det som skiljer dem åt är snarast 

perspektivet på faktorn och om organisationen lägger tyngdpunkten på struktur, processer 

eller kultur.  

Beställare och utförare har olika syn på om miljökraven är tydliga: Analysens 

problemområde, kärnfokus, anser jag främst kan ses i samtliga parters syn på miljökravens 

tydlighet. Tyngdpunkten i detta ligger därmed på organisationernas processer. Beställarnas 

tolkning är att de är rimliga och uppnåeliga, till skillnad från de brister som kunnat ses i 

tidigare krav enligt Trafikverket. Utförarnas tolkning är att de kan vara för generella och 

efterfrågar förenklade och preciserade miljökrav, att det är otydligt vad beställarna vill och 

ämnar uppnå. 

Beställare tolkar miljökraven som alltför detaljstyrda: Miljöpolitikens inverkan på 

beställarorganisationerna och i utformningen utav miljökraven, var något som togs upp av alla 

parterna. Svårigheter ses med att politiskt ta ansvar för framtiden, och att krav ställs på 

miljönytta kontra ekonomi. Här ses struktur i fokus som övergår till processer och sedan 

kultur. Båda beställarnas tolkning är att det är viktigt att minska detaljstyrningen. Att 

upphandla en funktion där det är upp till utförarna att lösa exempelvis teknikfrågan. Det 

skulle ge en viss ”frihet” gällande åtgärdsval och sporra innovation för ny teknik och 

problemlösning. I avseende att det kan ge en värdefull mereffekt för resultatet. Utförarna 

menar dock att teknikfrågan kan vara svårtolkad: Det kan hämma organisationens kultur och 

processer rörande verksamhetens miljöarbete om tvetydighet eller motivationssvårigheter 

råder i frågan.  

Både beställare och utförare uppfattar miljökraven som en läroprocess: Kommunikation är av 

stor vikt vilken genomsyrar alla element inom och emellan organisationerna. Tonvikt läggs i 

detta vid processer medan kulturen spelar en viktig biroll. Utformning utav miljökraven 

uttalas utav samtliga respondenter som en läroprocess inom vilken uppföljning, kontroll och 

utvärdering är viktiga steg. Uppfattningen skiljer sig dock åt. SL och VR Track uttrycker inga 

större problem i samband med dessa. Medan Trafikverket och Strukton Rail uttrycker att 

dessa behöver läggas större vikt vid, särskilt uppföljning bör ses som en enskild fråga. Detta 

då dessa tre faktorer ses, av samtliga, påverka incitament och motivation för miljöarbete. 

Dessa påverkar i sin tur konkurrensen, då ett väldefinierat miljökrav och ett mätbart resultat, 
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påvisar utförarnas faktiska miljöarbete. Vinst komna utav miljökrav ses i detta som både 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt främjande. 

Både beställare och utförare tolkar att miljökraven påverkas av utveckling: 

Förändringsprocesser inom organisationerna ger båda beställarna uttryck för och att 

utveckling kräver tid och anpassning. ”Gamla vanor” möts av ny ordning och krav på 

kunskapsomsättning. Här ligger vikten på processer som påverkar struktur. Miljöutbildning 

nämns specifikt av de båda utförarna samt SL, dock i olika omfattning, som en viktig grund 

och utveckling för både individer som för organisationen. Kunskap tolkas utav Trafikverket 

som viktigt i detta. Det ses även i samklang med förståelse, lärande och informationsutbyte. 

En kontinuerlig läroprocess består av alla dessa faktorer och denna är viktig för att göra 

verklighet av, samt aktivt utveckla, miljökraven. 

Beställare och utförare uppfattar miljökraven som en förmåga: Miljöarbetet framhålls som 

viktigt av samtliga organisationer och respondenter. Tonvikten läggs här på processer och 

även kultur. Intentionen för miljöarbetet finns hos samtliga, även om svårigheter och problem 

också lyfts fram utav Trafikverket och Strukton gällande miljökraven. Kapaciteten att kunna 

följa miljökraven ses med tilltro utav beställarna att utförarna kan klara. Dock uttrycker 

Strukton Rail att utan givna ramar så känns det svårt att göra rätt. Här infaller samverkan som 

en ytterligare faktor, tolkad av samtliga som viktigt för både miljöarbete och miljökrav.  

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att miljökraven tolkas; 

• som tydliga av beställare och som otydliga av utförare 

• som alltför detaljstyrda av beställare och tvetydiga av utförare 

• som en läroprocess av både beställare och utförare, där uppföljning ses av särskild vikt 

av en beställare och en utförare 

• som påverkade av utveckling av både beställare och utförare 

• som en förmåga av både beställare och utförare 

Således ses struktur, processer och kultur som starkt inverkande både på varandra och på 

organisationen ifråga. Effekterna av dem var för sig och i samverkan ses även i tolkningar av 

handlingar och beteende sinsemellan organisationerna. En tydlig struktur kan leda till en ökad 

möjlighet att processen blir effektivare, vilket sammantaget främjar organisationens kultur i 

miljöarbetet. Om miljöfrågan tas på allvar i toppen av hierarkin inom organisationen så kan 

denna förmedlas vidare genom deras beslut om vision, mål och strategi. Ramverket blir 

tydligare, mål och mätbarhet realiseras i verksamheten. Viljan och förmågan hos alla aktörer 

förstärks och samsynen kvalitetssäkras. I mening ett hållbart drift, underhåll och byggande av 

järnväg! 

Reflektioner och rekommendationer 

Mycket vikt verkar läggas vid teknik, vilket kan resa frågan om det leder till utvärdering 

enbart utav det som tekniken synliggör? En vidare utveckling utav tolkningen av 

teknikfrågans vikt för miljökravens utformning, genomförande och uppföljning ter sig högt 

aktuell. Ifråga om miljöpolitik och om dess påverkan på organisationer och miljökrav handlar 

om populärpolitik och trender, låter jag dock vara osagt. Ledningsarbete, ISO 14001-

certifiering, ses även det som återkommande. Det vore intressant att se vilken nytta och effekt 
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det faktiskt har. Ger det en mätbar effekt på verksamhetens miljöarbete? En bra miljökvalitet 

och miljöprestanda som mål är en tänkvärd och engagerande tanke. Men hur kan en bra 

miljökvalitet definieras? Leder det till ett effektivare miljöarbete eller att det blir svårare att 

följa upp? Att lyfta fram miljösamordnare och liknande funktioners roll i organisation och 

projekt, kan i min mening effektivisera miljöarbetet och kontextualisera arbetet med 

miljökraven. Informationsutbyte och lärande för förståelse och kunskap är viktiga faktorer för 

detta. Att se till organisationers utvecklingsmöjligheter i miljöarbetet i detta, kan så vara 

genom att lägga större tonvikt på lärarledda miljöutbildningar.  

Metodreflektion  
I vart steg i arbetet har jag lagt vikt vid att förhålla mig till förförståelse, etiska överväganden, 

urval, tillvägagångssätt och att väl beskriva arbetets delar, för att se till studiens kvalitet. För 

att kunna skapa högre reliabilitet, validitet och generaliserbarhet bör sannolikt ett större urval 

av respondenter och materialdata tas i beaktande. Med givna tidsram för studien var detta inte 

möjligt. Det kan även ses i min begränsade förförståelse för ämnet. Det då jag efterhand som 

arbetet fördes framåt, såg flera perspektiv som skulle kunna vara intressanta och relevanta 

aspekter för problemområdet.  
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8 Bilagor 

Intervjuguide 

– Berätta om vad och varför, anonymitet, frivillighet, uppföljning, möjlighet till korrigering 

och ta del av färdigt material? 

– Tid och möjlighet till inspelning? 

8.1 Följebrev 

Hej! 

Jag är en student vid Karlstad Universitet och skriver min uppsats för kandidatexamen inom 

miljövetenskap. Det är en fördjupad studie med fokus på nybyggnation, drift och underhåll av 

järnvägen och de miljöaspekter som tas upp vid upphandling.  

Syftet är att undersöka beställare- och utföraraktörers tolkning av de miljökrav som ställs 

utifrån respektives förutsättningar, såsom ledning, organisation och miljöfunktion.  

För att söka förståelse och kunskap om detta, genomförs undersökningen via intervjuer med 

flera avgörande aktörer. Därför kommer din medverkan vara av stor vikt för utfallet av 

studien.   

Jag skulle vara hemskt tacksam om du vill ta dig tid att ställa upp på intervju om ca 60 

minuter! 

För vidare kontakt och upplägg, eller om du har några frågor, så är det bara att höra av dig till 

mig via mina kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Sandström 

 

E-mail:  
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