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Sammanfattning 

Titel: Att leva som man lär? 

- en socialpsykologisk studie om samspelet mellan miljöchefens privata och professionella roll 

och förväntningarna de möts av. 

I arbetet mot en hållbar samhällsutveckling spelar näringslivet en viktig roll. Nyckelaktörer i 

processen är personer med ansvar för frågorna inom företagen, ett ansvar som återfinns i 

befattningen miljöchef. Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan miljöchefernas 

privata och professionella roll samt vilka förväntningar de möts av och hur dessa hanteras. Ingen 

liknande tidigare publicerad studie som har en utgångspunkt i samspelet mellan miljöchefernas 

privata och professionella roll och förväntningarna miljöcheferna möts av har identifierats. 

Avsnittet om tidigare forskning fokuserar därför på tre närliggande forskningsområden. Valda 

teorier är Erving Goffman och det dramaturgiska perspektivet, Björn Eriksson och den sociala 

interaktionen samt Leon Festinger och den kognitiva dissonansen. Ett teoretiskt urval tillämpas i 

studien och empirin har samlats in genom tio semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med 

miljöchefer i Sverige. Samtliga var medlemmar i den ideella föreningen Näringslivets 

Miljöchefer. Resultatet visar att samtliga miljöchefer har någon form av flytande roll, det vill 

säga ingen distinktion återfinns mellan den privata och professionella rollen. Framförallt 

strukturella faktorer framkommer som avgörande för rollfördelningen. Samtliga miljöchefer 

möter ett brett spektrum av förväntningar kopplat till deras yrkesval. Hantering av 

förväntningarna sker huvudsakligen genom: icke-acceptans och ingen förändring av beteende 

samt acceptans och förändring av beteende. Förväntningarna och hanteringen av dessa ser inga 

gränser, utan flyter fritt mellan den privata och den professionella rollen.  

Nyckelord: miljöchef, förväntningar, rollkontroll, samhandling, kognitiv dissonans. 
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Abstract 

Title: Practise what you preach? 

- a social psychological study about the interplay between the private and professional role of 

the environmental manager and the expectations they encounter. 

In the transition towards a sustainable development the private sector plays an important role. 

Key actors in this process are environmental managers. The purpose of the study is to examine 

the interplay between environmental managers' private and professional role, the expectations 

they encounter and how these are managed. This research area is previously unexplored and the 

environmental manager is rarely in focus of academic studies. To bridge this gap, our chapter on 

previous research focuses on adjacent findings. Our theoretical framework is Goffman and the 

dramaturgical perspective, Eriksson and social interaction, and Festinger and cognitive 

dissonance. Empirical data was collected through ten semi-structured interviews with 

theoretically sampled environmental managers in Sweden. We found that all managers have 

some type of undistinguishable roles and structural factors emerge as crucial for the interplay of 

roles. All managers in the study face a wide range of expectations related to their career choice. 

The expectations are mainly managed through: non-acceptance and no change in behaviour, or 

acceptance and change of behaviour. Expectations and how they are managed sees no boundaries, 

flowing freely between the private and the professional role. 

Key words: environmental manager, expectations, role-control, collective action, cognitive 

dissonance.  
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Bakgrund 
Med detta kapitel önskar vi ge dig som läsare en förståelse för studiens utgångspunkt och 

således sätta syfte och frågeställningar i sitt sammanhang. Kapitlet avslutas med en presentation 

av uppsatsens disposition. 

En av vår tids största utmaningar är de allt fler och allt mer omfattande miljöproblem som 

aggregeras i världen. Det är problem som skapar såväl lokala som globala utmaningar där 

konflikter, extrem hunger och förlorad biologisk mångfald bara är ett axplock av utmaningarna. 

Att miljöproblem är mer än tillstånd i naturen är tydligt, det är problem som är förankrade i 

samhället och ett resultat av samhällets aktivitet. Även om miljöproblematiken i många avseende 

har utvecklats i fel riktning går det att se en början till positiv förändring i samhället. Hela 89 % 

av Sveriges befolkning anser sig idag leva miljömedvetet och 69 % föredrar att köpa varor eller 

tjänster från företag som jobbar miljömedvetet (Naturvårdsverket, 2009). Vidare betonar 

svenskarna att det blir allt viktigare att företagen tar sitt ansvar. Det återfinns således en stark 

medvetenhet och omsorg för miljöfrågorna hos det svenska folket. 

I arbetet mot en hållbar samhällsutveckling där de stora miljöutmaningarna är lösta, spelar 

näringslivet en viktig roll, och ett strukturerat miljöarbete kan ha stor positiv inverkan på miljön 

(Miljömålsportalen, 2012). Nyckelaktörer i detta arbete är personer med ansvar för miljöfrågorna 

inom företagen - ett ansvar som ofta återfinns i befattningen miljöchef. Bland miljöchefens 

viktigaste arbetsuppgifter ingår att utveckla miljöstrategiska planer, policyer och program, driva 

organisationens miljöledningssystem samt ge strategisk rådgivning till företagsledningen. 

(Näringslivets Miljöchefer, 2010a) Ansvaret är stort och utmaningarna är många, samtidigt som 

konsumentens medvetenhet blir allt större och företagens ansvarstagande allt viktigare. Mitt i 

dessa stora frågor finns miljöchefen och den sociala verklighet de möts av. I och med positionens 

allt mer betydande roll i arbetet mot ett hållbart samhälle blir det intressant att belysa 

miljöchefen och hens situation. 

Parallellt med att miljöfrågan får allt större fokus i samhället återfinns en annan tydlig 

samhällsutveckling, det förändrade arbetslivet som mer och mer präglas av eget ansvar, 

flexibilitet och individualisering. Arbetslivet har starkt påverkats av det som Castells (1999) 

definierar som den informationsteknologiska revolutionen, där tekniken möjliggjort nya och 
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snabbare vägar för människan att ta till sig och sprida information och kunskap. 

Individualiseringen av arbetslivet märks genom avregleringen av de yttre regelverken och att allt 

större vikt läggs vid individens förmåga att själv kunna planera, organisera och genomföra 

arbetet (Allvin et al., 2006:17). Det förändrade arbetslivet är något som även påverkar privatlivet 

eftersom gränsen mot det privata suddas ut när flexibiliteten i när, var och hur man kan arbeta 

ökar. Det blir alltså upp till individen själv att upprätta och upprätthålla sina egna avgränsningar. 

(Allvin et al., 2006:104) Det går nu att se att miljöfrågan blir allt mer aktuell samt att man som 

yrkesverksam idag möter ett arbetsliv och privatliv vars gränser suddas ut. Återigen finner vi 

miljöchefen i mitten av två aktuella fenomen. Hur tar sig dessa samhälleliga förutsättningar 

uttryck hos miljöchefen? Samt vad medför dessa förutsättningar och miljöfrågans aktualitet till 

de förväntningar som miljöchefen möts av? Det socialpsykologiska perspektivet blir här särskilt 

användbart eftersom det ger oss möjlighet att förstå och försöka förklara hur miljöchefernas 

sociala verklighet påverkas av omgivande förväntningar och förutsättningar.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan miljöchefernas privata och professionella 

roll samt vilka förväntningar miljöcheferna möts av och hur dessa hanteras.  

Frågeställningar 

1. Hur ser samspelet ut mellan miljöchefernas privata och professionella roll och vad 

beror det på?  

2. Vilka förväntningar upplever miljöcheferna finns kopplade till deras professionella 

roll och hur hanteras dessa förväntningar? 

Uppsatsens disposition 
För att sätta studien i sitt sammanhang och i relation till vårt forskningsområde presenteras 

inledningsvis tidigare forskning inom området. Vidare följer teoriavsnittet där de analytiska 

verktygen som utgör det teoretiska ramverket presenteras. Därefter redogörs det för den 

metodologiska designen, vilken innehåller tillvägagångssätt, analysmetod, etiska överväganden 

och datakvalitet. I efterföljande del redogörs, utifrån valda frågeställningar, det empirinära 

resultatet med stöd av den tidigare forskningen. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning 

inför den kommande diskussionen. Diskussionen inleds med en modell för att visa de samband 
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som framkommit i resultatet. Vidare sätts resultatet i relation till de teoretiska begreppen och 

analyseras utifrån dessa. I samma kapitel presenteras studiens slutsatser samt förslag på framtida 

forskning. Kompletterande material återfinns i form av bilagor.  

Tidigare forskning 
Detta kapitel presenterar tidigare forskning på området för att belysa kontexten i vilken studien 

författats. Vidare återfinns en sammanfattande modell för att tydligare belysa det berörda 

forskningsområdet för vår studie. 

Inledning tidigare forskning 
Studiens forskningsområde är idag, efter vad som framkommit vid arbetet med detta kapitel, 

tämligen outforskat. Den forskning som vi identifierat har huvudsakligen skett inom 

disciplinerna psykologi, statsvetenskap samt ekonomi och tenderar att fokusera på miljöfrågan ur 

ett bredare perspektiv. I ytterst få fall är 

miljöchefen studieobjektet. En 

sammanställning av tidigare forskning som 

är direkt kopplad till studiens 

frågeställningar har därför inte varit möjlig 

att genomföra. Kapitlet är därför uppbyggt 

kring tre områden som indirekt berör 

studieämnet. Dessa tre områden är: varför 

företag väljer att miljöanpassa sin 

verksamhet, kunskap i förhållande till 

beteende samt miljöchefen i Sverige, se 

Figur 1.   

Vi anser att avsaknaden av tidigare forskning, som har sin utgångspunkt i miljöchefsrollen, gör 

det relevant att studera denna del av miljöfrågan i och med miljöchefens nyckelroll i arbetet mot 

ett hållbart samhälle. Det socialpsykologiska perspektivet ger en god grund för framtida 

forskning då det inkluderar både individen och samhället. Perspektivet lämpar sig också särskilt 

bra för att förstå och försöka förklara miljöchefernas sociala verklighet. Vi har valt att presentera 

Figur 1. Modell över tidigare presenterad forskning. 
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tidigare forskning som kompletterar varandra i och med att de bidrar med olika perspektiv kring 

miljöfrågans koppling till just individ och samhälle. 

Varför väljer företag att miljöanpassa sin verksamhet? 
Allt fler företag väljer idag att ta ett större miljöansvar, ett stort och viktigt beslut men som också 

innehåller mycket stor variation kring varför det fattas. I en studie utförd av Bansal & Roth 

(2000) identifierades tre motivationsfaktorer och tre kontextuella faktorer som föranledde 

företagens miljöanpassning
1
. Vidare framkom att personliga värderingar hade stor betydelse för 

miljöanpassningen.   

Den första motivationsfaktorn som identifierades var konkurrenskraft. Företag som i studien 

valde att miljöanpassa sig ansåg med detta val kunna förbättra den långsiktiga lönsamheten och 

likställa sig med konkurrenterna på marknaden (Bansal & Roth, 2000:724). Den andra 

motivationsfaktorn som identifierades var legitimering. Detta innebär att det hos företagen finns 

en önskan att förbättra lämpligheten i sina handlingar och på så vis legitimera sitt agerande 

genom att följa etablerade samhällsstrukturer (Suchman, 1995:574). Försök av företagen att 

åstadkomma legitimering var exempelvis att etablera miljöchefspositioner, som kunde övervaka 

företagets miljöpåverkan samt ge råd till företagets ledning (Bansal & Roth, 2000:727). Slutligen 

identifierades miljöansvar som en tredje och sista motivationsfaktor. Miljöansvar, enligt Bansal 

& Roth (2000:728), är en motivation som härrör från den oro som ett företag har för sina sociala 

förpliktelser och värderingar. Ett framträdande drag hos denna sista faktor är angelägenheten hos 

företag att verka för det socialt goda och att tänka på de etiska aspekterna i arbetet. De företag 

som i studien motiverades av ett miljöansvar framhöll ofta en specifik individ som hade kämpat 

för företagets miljöanpassande. Företagets val att miljöanpassa sig baserades i flera fall på just 

värderingarna hos denna starka individ eller på företagets värderingar (Bansal & Roth, 2000:728).  

Bansal & Roth (2000) fann också tre bakomliggande kontextuella faktorer som i sin tur 

påverkade motivationsfaktorerna; framträdande frågor, sammanhållning mellan branschkollegor 

samt personlig omsorg. Till att börja med kan företag som har en eller flera framträdande frågor 

som är av betydelse för organisationen påverka motivationen positivt till att miljöanpassa sig 

                                                 

1
 Miljöanpassning definieras här som de företagsinitiativ som syftar till att mildra den påverkan som företaget har på miljön 

(Bansal & Roth, 2000:717). 
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(Bansal & Roth, 2000:729). Vidare kan företagens motivation också påverkas av den 

sammanhållning som finns mellan kollegorna i branschen och påtryckningar från dessa att agera 

på ett visst sätt (Bansal & Roth, 2000:730). Det kan vara svårt för ett företag att avvika från en 

norm som branschkollegor sedan tidigare följer, till exempel att tänka miljömedvetet (Sherif, 

1965:2). Den slutgiltiga kontextuella faktorn som påverkar ett miljöanpassat agerande hos 

företagen är personlig omsorg. Personlig omsorg för miljön handlar om i vilken grad 

medarbetarna värdesätter miljön och hur stor handlingsfrihet de har att agera utefter dessa 

värderingar (Bansal & Roth, 2000:731). 

Personliga värderingar visade sig också ha stor betydelse i Bansal & Roths studie och det 

framkom att de kan påverka ett företags miljöanpassning på tre sätt. För det första kan en individ 

som är väl medveten om sina personliga värderingar använda dessa som en kompass i 

beslutsfattande situationer. Värderingarna utgör då en grund för selektion bland valmöjligheterna. 

(Bansal & Roth, 2000:731) För det andra kan värderingar som framhäver miljömedvetenhet 

framkalla ett miljöanpassat agerande hos medarbetare (Andersson & Bateman, 1998; Lawrence 

& Morell, 1995). För det tredje så är företagsledningen och andra mäktiga medarbetare mer 

mottagliga för förändringar i företaget om dessa stämmer överens med deras egna personliga 

värderingar. (Andersson & Bateman, 1998; Dutton & Ashford, 1993).  

Förutom flertalet motivations- och kontextuella faktorer som presenteras i Bansal och Roths 

(2000) studie går det också att utläsa individens betydelse för miljöanpassning. Den personliga 

omsorgen för miljön samt personliga värderingar kopplade till miljöfrågan anses påverka både 

företagens medarbetare och ledning att agera miljömedvetet. Individer med tydligt 

miljöengagemang har flertalet gånger varit initiativtagaren till miljöanpassning och företag har 

som ett sätt att legitimera sin verksamhet etablerat miljöchefspositioner. (Bansal & Roth, 2000) 

Presenterad forskning visar på samhällets påverkan på företaget och vidare individens betydelse 

för företag. 

Kunskap i förhållande till beteende 
En vanlig föreställning är att utbildning och kunskap är nyckelfaktorer i omställningen mot ett 

mer miljömedvetet beteende (von Borgstede 2002:68). Ett stort forskningsområde inom både 

miljöpsykologin, utbildningsvetenskaperna och sociologin är därför hur samspelet mellan 

kunskap och miljömedvetet beteende ser ut.  
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Hines, Hungerford and Tomera (1987) fann en positiv korrelation mellan kunskap och 

miljömedvetet beteende. Resultatet indikerar att individer med hög kunskap kring miljöfrågor 

var mer benägna att ställa om till ett ansvarsfullt miljöbeteende än de som saknade kunskapen 

(Hines et al., 1987:3) Även Pelletier et al. (1999) fann i sin studie att kunskap om ett 

miljöproblem har en avsevärd inverkan på individens miljömedvetna beteende. En individs 

miljömedvetna beteende kan dock hämmas om hen inte känner sig trygg i vilket grad det 

individuella agerandet bidrar till miljöproblemens lösning (Pelletier et al, 1999:2498). Ytterligare 

en viktig faktor för att individer ska utveckla ett miljömedvetet beteende är enligt Pelletier et al. 

(1999) att individen kan identifiera sig med de värderingar som är kopplade till ett miljömedvetet 

agerande. Utan denna identifikation kommer individen bara att slå undan den tillgängliga 

informationen och ingen kunskapsutveckling kommer ske (Pelletier et al, 1999:2482). Vikten av 

andra faktorer, utöver kunskap, betonas även av Stern (2000:419) vars studie visar på att 

satsningar på kunskapshöjning ger lågt utslag om dessa inte kombineras med andra initiativ. 

Sterns (2000) studie visar på svårigheten att förklara beteendeförändringar genom endast en 

variabel eftersom det ofta är fler variabler och barriärer som påverkar individens miljömedvetna 

beteende. Exempel på barriärer som hindrar ett miljömedvetet beteende kan vara ekonomiska 

(det är för dyrt att agera miljömedvetet) och strukturella (det är för svårt att agera miljömedvetet) 

(von Borgstede, 2002:68). Utöver detta fann Van Liere & Dunlap (1980) att variabeln ålder är en 

betydande faktor för att fastställa graden av miljömedvetenhet. Resultatet tyder på att den yngre 

generationen tenderar att vara mer miljömedveten än den äldre generationen. Kopplingen mellan 

ålder och miljömedvetenhet är dock något omdiskuterad och det finns även vissa studier som 

pekar på att sambandet är mycket svagt. (Hines et al., 1987; Harris, 1989) 

Vidare fann Ellen (1994) att det inte bara är graden av kunskap som påverkar det miljömedvetna 

beteendet, utan även typen av kunskap. Ellen (1994) undersökte hur subjektiv och objektiv 

kunskap om miljöproblem förhåller sig till attityder och miljömedvetet beteende genom 

djupintervjuer med 37 amerikanska medborgare. Ellen (1994:44ff) fann att det är den subjektiva 

kunskapen, alltså vad individen anser sig kunna, som i högst frekvens förutbestämmer dess 

beteende. Vad individen tror sig veta har alltså högre påverkan på beteendet än den faktiska 

kunskapen (Ellen, 1994:48f; von Borgstede, 2002:54). Exempelvis kan en individ anse sig ha 

hög kunskap om miljöfrågor (hög subjektiv kunskap), medan det faktiska agerandet visar på låg 
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objektiv kunskap (individen agerar icke-miljömedvetet), trots att hen anser sig ha goda 

kunskaper i ämnet).  

Den presenterade tidigare forskningen har stort fokus på individen i sin ensamhet, men många av 

våra handlingar utförs givetvis i samspel med andra. Detta blir särskilt viktigt då denna studie har 

sin utgångspunkt i ett socialpsykologiskt perspektiv. En studie som visar på sambandet mellan 

sociala normer, kunskap och individuellt agerande är Hopper & Nielsens (1991:215) arbete. De 

fann att ett positivt miljöbeteende infinner sig först när den sociala normen kring en 

miljömedveten handling internaliserats till en personlig norm samtidigt som individens kunskap 

kring handlingens effekt är god. Det finns alltså likheter gällande kunskapens påverkan på 

miljömedvetet beteende i studierna av Hopper & Nielsen (1991) och Pelletier et al. (1999).  

En sammanfattande bild över samspelet mellan kunskap och beteende presenteras av Kollmuss 

och Ageyeman (2002). Artikeln stärker ovan belysta studier och presenterar ett sammanfattande 

resultat över de interna och externa faktorer som påverkar en individs miljömedvetna beteende. 

Interna faktorer som nämns är exempelvis kunskap, värderingar, attityder samt känslomässig 

koppling till miljöfrågan. Bland de externa faktorerna återfinns sociala, kulturella, politiska och 

ekonomiska förutsättningar. Vidare möter individen ytterligare barriärer mot ett miljömedvetet 

beteende. Exempelvis svårigheter att bryta gamla handlingsmönster, svårigheter att ta till sig ny 

kunskap på grund av de personliga värderingarna samt brist på externa möjligheter och initiativ. 

Presenterad tidigare forskning visar att kunskap har en central plats inom miljöfrågan, men att 

samspelet mellan kunskap och beteende är komplext. 

Miljöchefen i Sverige 
De forskningsresultat som sammanställts ovan är främst resultat med amerikanskt eller 

europeiskt perspektiv. I Sverige är detta fortfarande ett outforskat område och den begränsade 

forskning som vi funnit fokuserar framförallt på utbildning kring miljö och hållbarhet i den 

svenska grund- och gymnasieskolan.  

Det finns dock en forskare som inkluderat den kommunala miljöchefen i Sverige i sin studie. 

Bennulf (1996) jämförde medborgarnas miljöåsikter mot andra viktiga aktörers i det politiska 

systemet (kommunpolitiker, miljöchefer och journalister). Bennulf (1996:154) fann att 

miljöcheferna hade den högsta kunskapen jämfört med de andra aktörerna. Vidare var 
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miljöcheferna den grupp vars uppfattning om miljöproblemens omfattning bäst stämde överens 

med andra experters uppfattning. I studien fann också Bennulf (1996:158ff) att det fanns en vilja 

hos det svenska folket att förändra sin livsstil i en mer miljöpositiv riktning. Denna vilja var 

högre i grupper som var väl insatta i miljöproblematiken, det vill säga främst hos miljöcheferna.  

Bennulfs studie är den vi identifierat som i någon mån behandlar miljöchefer i Sverige, en studie 

som idag är 16 år gammal och som utgår från kommunala miljöchefer. Att ingen tidigare 

publicerad studie av miljöchefer i Sverige inom näringslivet har identifierats talar för att ljus 

behöver kastas på denna nyckelgrupp i omställningen mot ett hållbart samhälle. Enligt 

presenterad tidigare forskning kan yrkesvalet som sådant antas ställa vissa krav på 

kunskapsnivån kring miljöfrågan hos miljöcheferna. Dessa krav kan antas generera förväntningar 

på hur miljöchefen bör agera. Vi hoppas att föreliggande studie kan bidra till förståelsen för hur 

dessa förväntningar tar sig uttryck, och hur de hanteras hos en relativt outforskad grupp som kan 

tänkas besitta en hög kunskap.  

Teori 
Detta kapitel presenterar de analytiska verktyg som utgör studiens teoretiska ramverk. Samtliga 

teorier har sitt ursprung i den socialpsykologiska disciplinen, med utgångspunkt i den sociala 

interaktionen. Teorierna som presenteras nedan är Erving Goffman och det dramaturgiska 

perspektivet, Björn Eriksson och den sociala interaktionen samt Leon Festinger och den 

kognitiva dissonansen. 

Goffman och det dramaturgiska perspektivet 
Goffmans (2009:25) dramaturgiska perspektiv utgår ifrån att vi människor är aktörer och ständigt 

spelar olika roller. Genom att kontrollera informationen som vi överför till andra genom vårt 

agerande, vårt framträdande, kan vi påverka de intryck vi ger. Våra självpresentationer 

förväntas få publiken att tro att vi är den individ som vi utger oss för att vara. En fasad definieras 

enligt Goffman (2009:28) som den del av en persons framträdande som fungerar på ett fastställt 

sätt för att definiera situationen för publiken. Fasader kan användas i olika typer av 

framträdanden men Goffman (2009:33) framhäver att en fastställd social fasad kan bli 

institutionaliserad och att den i sin tur då kan ge upphov till stereotypa förväntningar. En person 
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som tar på sig en redan etablerad social roll, exempelvis en chefsroll, kan i flera fall uppleva att 

det finns en redan upprättad fasad för rollen. 

 Goffmans (1982) begrepp ansikte kan i likhet med fasaden sägas förmedla något om personen 

ifråga. Ansiktet definieras enligt Goffman (1982:5) som: ett positivt socialt värde som en person 

tar i anspråk genom den ståndpunkt som publiken anser att individen tagit i en viss situation. 

Liksom fasaden kan denna ståndpunkt intas avsiktligt eller oavsiktligt. Oavsett vilket agerar 

individen utifrån ståndpunkten, och publiken kommer att se detta som ett aktivt valt 

ställningstagande. Individen måste således alltid ta hänsyn till det tidigare etablerade ansiktet då 

det är utifrån denna som publiken förväntar sig att man ska agera. (Goffman, 1982:5) En individ 

bevarar således sitt ansikte genom att agera i enlighet med den tagna ståndpunkten. Om 

individen lyckas är det i slutändan personerna i omgivningen som bedömer. En person som kan 

bevara sitt ansikte i nuet är en person som tidigare avstått från ett agerande som senare skulle 

kunna vara svårt att möta (Goffman, 1982:7). Om individen misslyckas med att bevara sitt 

ansikte kan hen hamna i fel ansikte och vidare tappa ansiktet (Goffman, 1982:8). En person kan 

sägas vara i fel ansikte när det framkommer information om dennes sociala värde som inte går i 

linje och inte kan integreras med den ståndpunkt som upprätthålls för personen. Detta kan i sin 

tur leda till att personen känner skam (Goffman, 1982:8).   

Utöver fasader och ansikten är även regioner något som människor måste rätta sig efter. En 

region kan vara vilken plats som helst och begränsad till vad människan ser och upplever. Enligt 

Goffman (2009:97ff) måste människan ta hänsyn till två regioner, den främre regionen och den 

bakre regionen. Den främre regionen hänvisar till den plats där publiken återfinns och 

framträdandet i sin tur äger rum. I denna region framhävs de delar av ett framträdande som 

skapar, för publiken, förväntade intryck. I den bakre regionen får de delar och ”hemligheter” som 

undertryckts i den främre regionen tillfälle att komma fram. (Goffman, 2009:101ff) Här kan 

individerna sluta spela sin roll och det är därför naturligt att den bakre regionen hålls stängd. 

Individerna kan också känna sig bekväma i det faktum att ingen från publiken vanligtvis kan ta 

sig in i den bakre regionen. (Goffman, 2009:102) Denna kontroll över regionerna är en viktig del 

av kontrollprocessen genom vilken individerna försöker skapa ett skydd mellan sig själva och de 

förutbestämda krav från publiken som de omges av (Goffman, 2009:103). Det finns oftast 

möjlighet att identifiera en region som antingen den främre eller den bakre regionen under ett 



 
 
 

15 

framträdande, men även tillfällen då dessa regioner byter plats beroende på sammanhang 

(Goffman, 2009:112). I motsats till dessa flexibla regioner återfinns inramningen. Inramningen 

kan liknas vid en omgivning och är således begränsad till en särskild fysisk plats (Goffman, 

2009:97). De personer som vill omge sig av en viss inramning för att kunna inta en specifik roll 

måste alltså vänta med att agera enligt rollen tills de befinner sig på den platsen. Detta innebär att 

rollagerande avslutas när platsen lämnas. (Goffman, 2009:29) 

Eriksson och social interaktion 
Erikssons (2007) och Goffmans (2009) teorier kompletterar varandra eftersom de använder sig 

av olika perspektiv på interaktionen. Goffmans teori ger möjlighet att belysa platsens betydelse 

för interaktionen, medan Eriksson fokuserar på den direkta interaktionen mellan människorna. 

I likhet med Goffman bygger Erikssons (2007:56) teori på aktören där aktören ses som något 

icke-konstant, en individ som flyter och växlar mellan olika positioner. I interaktionen skiljer 

Eriksson på två typer av positioner: subjektsposition samt objektsposition. Subjektspositionen är 

den position som intas när intentionen att handla härstammar från subjektet, det vill säga jaget, 

medan objektspositionen är när handlingen sker utifrån intentioner som återfinns i vår omgivning. 

(Eriksson, 2007:57) Att handla i subjektsposition ses av Eriksson som en handling där individen 

tydligt styrs av sitt eget jag och de uppfattningar hen har om sig själv. Att agera ur 

objektsposition innebär på motsvarande sätt att agera utifrån förväntningar som är redan 

fastlagda i vår sociala omgivning (Eriksson, 2007:58). I objektspositionen förväntas alltså 

individen lämna hela sitt subjekt, sitt jag, utanför situationen och utföra förväntade handlingar. 

Det tydligaste exemplet där denna förväntning återfinns är när en individ intar sin yrkesroll. 

(Eriksson, 2007:61) Inom objektspositionen återfinns ytterligare tre handlingspositioner 

(Eriksson, 2007:144ff), men endast två presenteras här: företrädare och ställföreträdare. 

Företrädare är den handlingsposition där individen är en företrädare för något. En företrädare 

svarar således för en uppsättning intressen, resurser och ställningstaganden hos en avgränsad 

grupp aktörer. Företrädaren måste också försvara den verksamhet hen svarar för och vidare också 

ansvara för densamma. (Eriksson, 2007:155ff) Handlingspositionen ställföreträdare innebär att 

individen är en ställföreträdare för någon, det vill säga en ersättare för någon. Individen handlar 

då i en annan aktörs ställe. (Eriksson, 2007:149ff) Det som är ovan beskrivet är positioner, alltså 

placeringar i en interaktion som en aktör kan inta och inte fullvärdiga beskrivningar av aktören 
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själv. Aktörens subjektsagerande kommer därför alltid att vara uppblandat med 

objektsegenskaper och hens objektsagerande med subjektsegenskaper. (Eriksson, 2007:73) Det 

sker alltså en ständig växelverkan mellan subjekts- och objektspositionen och växelverkan kan 

till och med ske i samma interaktionssammanhang (Eriksson, 2007:138) 

Erikssons teori innehåller även en analysmodell för interaktion där han ställer de olika 

samhandlingsmöjligheterna mellan objektsposition och subjektsposition mot varandra. I den 

symmetriska samhandlingen agerar aktörerna utifrån samma samhandlingspositioner. Eriksson 

benämner detta som de stabila interaktionsformerna (Eriksson, 2007:63). Den asymmetriska 

samhandlingen uppstår då interaktion sker mellan två personer i olika samhandlingspositioner. 

Exempelvis sker detta i situationer då maktspel utövas eller en tydlig hierarki försöker upprättas. 

Ofta övergår denna samhandlingsform till symmetrisk, men den kan också bibehållas på grund 

av rådande strukturer eller institutioner. (Eriksson, 2007:64) 

Festingers dissonansteori 
Festingers (1962) dissonansteori är den tredje och sista av de teoretiska utgångspunkterna. 

Medan Goffman och Eriksson fokuserar övergripande på den sociala interaktionen ger Festingers 

teori möjlighet att studera ett specifikt fenomen, nämligen varför beteende och förväntningar på 

beteende ibland motsäger varandra. 

I vardagslivet uppstår ofta tillfällen då individen måste väga yttre förväntningar som finns på 

hens agerande mot förväntningar individen har på sig själv. Valet kan i många fall vara 

inkonsekvent, det vill säga individen agerar på ett sätt som inte stämmer överens med det hen 

faktiskt vet eller med de åsikter som den så tydligt annars har. Det motstridiga agerandet ger 

upphov till en känsla av obehag. Det första steget för att bemöta obehaget är enligt Festinger 

(1957:2) att försöka förklara handlingen genom rationalisering. Det är dock inte alltid som detta 

lyckas, och obehaget kvarstår. Enligt Festinger (1957:2) har kognitiv dissonans uppstått, det vill 

säga en motsägelse mellan två eller flera kognitioner. På samma sätt uppstår kognitiv konsonans 

när kognitionerna stämmer överens. Dissonansen utgörs alltid av ett förhållande mellan två 

element och det är elementen, det vill säga vad en person vet om sig själv, sitt beteende och sin 

omgivning, som är kopplade till kognitionen. Elementen är alltså kunskap. (Festinger, 1957:9ff) 

Dissonansens närvaro skapar samtidigt en önskan om att bli av med den spänning som uppstått; 

individen önskar skapa konsonans. Hur kraftfull spänningen upplevs är beroende av elementens 
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personliga betydelse för individen. Dissonans mellan två element med högt personligt värde 

kommer att generera en högre grad av obehag än dissonans mellan två element med mindre 

värde. (Festinger, 1957:16)  

Dissonansen kan behandlas genom fyra handlingar; ändra beteende, ändra miljön, lägga till ett 

nytt kognitivt element samt undvika dissonans. Om dissonans uppstått då exempelvis elementet 

kunskap om omgivningen står i kontrast mot elementet beteendet mot omgivningen är det första 

och enklaste alternativet för att uppnå konsonans att förändra det egna beteendet. Alternativ 

nummer två är något svårare, men syftar till att förändra den miljö inom vilket beteendet utförs. 

Exempelvis genom att omge sig av människor som tycker en viss sak om ett visst ämne. Då kan 

personen bibehålla sitt beteende utan att dissonans uppstår med omgivningen. Alternativ nummer 

tre syftar exempelvis till att skaffa sig ny kunskap som ligger i linje med just den uppfattningen 

som individen har. Den fjärde handlingen för att minska dissonansen är att undvika miljöer eller 

situationer där dissonans uppstår. Detta förutsätter alltså en individ som är medveten om att 

dissonans kan uppstå. (Festinger, 1957:18-31) 

Metodologisk design 
Detta kapitel introducerar den metodologiska strukturen för denna studie, vilken har en induktiv 

och kvalitativ ansats. Kapitlet behandlar studiens tillvägagångssätt, analysmetod, etiska 

överväganden och avslutas med en diskussion kring datakvalitet. 

Det socialpsykologiska perspektivet menar att den sociala verkligheten skapas genom olika 

aktörers samspel (Hacking, 1999:25,31f) och de sociala relationer som uppstår (Flick, 2006:11). 

Valet av kvalitativ metod är lämpligt i och med vår avsikt att studera miljöchefernas subjektiva 

tankar och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009:17). Den socialt aktiva människan återspeglas 

även i valet av teorier, vilka fokuserar på social interaktion. Med denna utgångspunkt blir 

information kopplad till frekvenser och statistiska samband irrelevanta (Trost 2010: 32), varvid 

en kvantitativ metod förkastades. En annan fördel med kvalitativa metoder är att de är flexibla, 

vilket innebär att förändringar i struktur och innehåll kan ske under arbetsprocessens gång 

(Jacobsen, 2002:142f). I och med studiens explorativa och undersökande karaktär (Voss, 

Tsikriktsis & Frohlich, 2002:197) är processen föränderlig och flexibiliteten har därför varit 

särskilt betydelsefull. 
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Studien har även en induktiv, det vill säga teoriskapande, ansats vilket innebär att insamlad 

empiri ligger till grund för utvecklingen av teorier (Flick, 2009:78). Valet av induktiv ansats 

grundar sig på det faktum att det inte finns någon tidigare etablerad teoretisk modell som kan 

användas som utgångspunkt för att studera det valda empiriska området. 

Tillvägagångssätt 
Kvalitativa intervjuer har använts för datainsamling, vilket är en effektiv metod för att få tillgång 

till informantens egna beskrivningar och uppfattningar om det studerade fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2006:3). Intervjuerna följde ett semi-strukturerat upplägg, ett val som motiveras av 

styrkan att kunna balansera flexibiliteten i intervjun (Repstad, 1999:64ff), samtidigt som 

strukturen bibehålls (Gillham, 2005:70). De semi-strukturerade intervjuernas positiva aspekter 

ansågs övervinna de eventuella negativa aspekterna, så som att de tar lång tid att förbereda, 

genomföra, transkribera och analysera (Gillham, 2005:79). Under intervjun efterföljdes Gillhams 

(2005:70) sex riktlinjer för semi-strukturerade intervjuer.  

Intervjuguiden utformades enligt studiens ursprungliga teman: roller, värderingar, attityder och 

handling. Frågorna kring roller syftade till att få information kring hur samspelet såg ut mellan 

miljöchefernas privata och professionella roll. Genom att tidigt presentera privat och 

professionell roll kunde vi skapa en medvetenhet kring begreppen hos informanterna och med 

hjälp av denna förståelse få ett ytterligare djup i svaren under efterföljande frågor. Vidare syftade 

frågorna kring värderingar till att få fram vad som är viktigt för miljöcheferna i både deras 

privata och professionella roll. Slutligen var avsikten med frågorna kring attityder och handling 

att undersöka vilka typer av attityder som miljöcheferna möts av just i egenskap av miljöchef 

samt om, och i så fall hur, detta påverkar dem. Med hjälp av de avslutande reflektionerna fick vi 

chans att få med eventuellt nya tankar som uppstått hos informanterna under intervjun. 

Intervjuguidens upplägg vidimerades med hjälp av tre testintervjuer.  

Under arbetets gång framkom det att intervjuguiden gett svar utöver de ursprungliga teman vi 

planerat att behandla. De ytterligare tematiseringarna som framkom visade sig ge empirin ett 

rikare innehåll. Av den anledningen reviderades studiens ursprungliga teman till att istället 

fokusera på roller, förväntningar och handling (se Analysmetod).   
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Definition av miljöchef 
Det finns idag ingen formell definition för rollen miljöchef (Landén, 2012). Vi har därför 

formulerat vår egen definition av miljöchefer i Sverige med hjälp av information från den ideella 

föreningen Näringslivets Miljöchefer (NMC). NMCs övergripande mål är att underlätta för 

svenska företag och organisationer att aktivt bedriva och löpande utveckla ett professionellt 

miljöarbete. I dagsläget har NMC 277 medlemmar, vilka huvudsakligen är företag från det 

privata näringslivet. (Näringslivets Miljöchefer, 2012b). Vår definition består av två delar; 1) En 

miljöchef arbetar huvudsakligen med att utveckla miljöstrategiska planer, policyer och program, 

driva organisationens miljöledningssystem samt ge strategisk rådgivning till företagsledningen. 

2) Miljöchefen ska vara medlem i NMC.  

Urval  
I och med vår definition av miljöchef begränsades urvalet till personer från de företag som är 

medlemmar i NMC. Medlemskap sattes som huvudkriterium för urvalet då medlemmarna i 

egenskap av sin roll som miljöchef ansågs ha den nödvändiga kunskapen och erfarenheten kring 

miljöfrågor. God förståelse för ämnet är något som Flick (2006:131) betonar som nödvändigt för 

att urvalsgruppen ska vara lämplig att intervjua.  

I och med vår induktiva och teoribyggande ansats är ett teoretiskt urval att föredra framför ett 

statistiskt urval. Eftersom endast ett begränsat antal fall studeras ställs krav på forskaren att välja 

lämpliga fall (Eisenhardt, 1989:537). Det var därför inte lämpligt att välja ett slumpmässigt urval. 

Vårt urval baserades vidare på de två variablerna ålder och kunskap, ett val som grundade sig på 

den presenterade tidigare forskningen. Forskningen visar tendenser till att ålder och kunskap 

påverkar miljömedvetenheten samt att miljöchefer troligen innehar en av de högsta 

kunskapsnivåerna kring miljöfrågan. Åldersvariabeln delades in i tre grupper; ung (-40 år), 

medel (41-55 år) samt äldre (55+). Kunskapsvariabeln i sin tur delades in i två grupper: 

Miljöchefer som har en naturvetenskaplig högskoleutbildning och de som ej har det. 

Naturvetenskapliga utbildningar, så som biologi, kemi och geologi, förväntas ge god förståelse 

för miljöproblem (Nationalencyklopedin, 2012).  

Variablerna ålder och kunskap och dess indelningar skapade polariserade grupper, vilket enligt 

Eisenhardt (1989:357) är fördelaktigt då det ger möjlighet att finna kontrasterande resultat. I och 

med studiens explorativa karaktär var målet att behålla ett brett perspektiv. De polariserade 
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gruppindelningarna valdes därför framför att studera ett extremfall, vilket är det andra 

tillvägagångssättet som Eisenhardt (1989:357) rekommenderar vid ett teoretiskt urval. Under 

urvalsprocessen eftersträvades och uppfylldes spridning i gruppvariablerna, dock med viss 

snedfördelning i gruppen medelålders med avseende på utbildning (se Tabell 1). Vår urvalsgrupp, 

givet definitionen av miljöchef, bestod som nämnt av 277 företag. De tio första miljöcheferna 

som vi fick kontakt med och som uppfyllde de uppsatta urvalsvariablerna bokades in för intervju. 

De sju första miljöcheferna kontaktades via telefon och de resterande tre kontaktade oss efter att 

ha läst NMCs veckobrev där studien presenterades. Valet av tio informanter grundar sig på 

Eisenhardts (1989:357) rekommendation om fyra till tio fall. Antalet visade sig vara tillräckligt 

för att uppnå en godtagbar mättnad i resultatet (Gillham, 2005:50). 

Ålder/utbildning  Miljöutbildning  Ej miljöutbildning 

Ung (-40 år) 2 2 

Medel (41-55 år) 1 3 

Äldre (55+ år) 1 1 

Tabell 1. Sammanställning av urvalet utifrån variablerna ålder samt kunskap. 

Primärdata  
Tio intervjuer á 45-60 minuter mellan den 30 oktober och den 23 november 2012 genomfördes 

totalt, varav tre var face-to-face, tre via Skype och fyra via telefon. Under varje intervju deltog 

båda författarna för att på så sätt förbättra tillförlitligheten i resultaten genom möjligheten att 

direkt efter intervjun jämföra de uppfattade svaren. Användandet av två intervjuare minskar 

också risken för forskningseffekten. (Voss et al., 2002:210; Repstad, 1999:57) Samtliga 

intervjuer följde Gillhams trestegsmetod för intervjuer (2005:76ff).  

Intervjuerna som skedde face-to-face ägde rum på avskilda caféer i Uppsalaområdet. Resterande 

intervjuer skedde via Skype, där också videouppspelning under intervjun var möjlig, samt via en 

kombination av Skype och vanlig telefon. Samtliga tre metoder möjliggjorde inspelning av 

materialet. De två sistnämnda metoderna tillät båda författarna att ta del av informanternas svar 

via högtalarfunktionen. Att använda telefonintervjuer har varit avgörande för studiens tillkomst 

då det gett tillgång till ett annars svårtillgängligt forskningsfält med avseende på geografisk 

spridning samt nåbarhet hos miljöcheferna. Liksom med andra intervjumetoder återfinns det 
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svårigheter och brister även med denna typ av teknikbaserade intervjuer. Det som Kvale & 

Brinkmann (2006:149) främst berör är att det sätts höga krav på teknikkunnighet hos både 

informant och forskare samt att viktig information från gester och minspel förloras om kontakten 

inte sker fysiskt. Även en ökad svårighet att bygga en personlig koppling till informanten kan 

uppstå (Gillham, 2005:102f). Dessa utmaningar har tagits i beaktande och informanten fick välja 

vilken teknik som kändes mest bekväm. En renodlat Skype-intervju var dock vårt förstaval bland 

de teknikbaserade intervjuerna kopplat till Kvale och Brinkmanns (2006) andra utmaning, 

förlusten av gester och minspel. Genom videokonversation kunde denna utmaning undvikas. 

Analysmetod 
Analysen inleddes under transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet. Det framkom då, 

som nämnt i avsnittet Tillvägagångssätt, nya tematiseringar. Empirin tenderade att beröra 

miljöchefernas upplevda förväntningar snarare än attityder, varvid detta begrepp istället kom att 

användas vid analysen. Vår uppfattning är att det förändrade fokuset, från attityder till 

förväntningar, gav studien en större bredd och ett djup som annars hade varit svårt att uppnå. 

Bredden erhölls bland annat då miljöchefernas upplevda förväntningar från samhället kunde 

inkluderas och djupet eftersom vi med ett mer rikt empiriskt material bättre kunde förstå och 

förklara miljöchefernas sociala verklighet. 

Det empiriska materialet analyserades med hjälp av metoderna MCD (membership 

categorization device) följt av CBA (category-bound activities). Kombinationen gav möjlighet 

att identifiera vilka handlingar som kan kopplas till en specifik medlemskategori. I det första 

steget, MCD, definierades den medlemskategori utifrån vilken CBA-analysen skedde. 

(Silverman, 2001:141ff) I detta fall har det empiriska materialet analyserats utifrån totalt 12 

kategorier (se Bilaga 1). CBA-analysen skedde vidare i fyra steg med hjälp av ett kodschema (se 

Bilaga 2). Kodschemat hade sin utgångspunkt i studiens frågeställningar. I det första steget 

identifierades de delar av det empiriska materialet som behandlade miljöchefens rollfördelning. I 

det andra steget identifierades vad miljöchefen tror är orsaken till varför hen har den 

rollfördelning hen har. I det tredje steget identifierades de förväntningar som finns kopplade till 

miljöchefsrollen. I det fjärde och sista steget identifierades hur miljöchefen hanterar dessa 

förväntningar.  
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Etiska överväganden 
Under hela studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) tagits i beaktande. 

Detta innebär i korthet att informanterna fick ta del av ett samtyckesbrev (se Bilaga 3) och ge sitt 

godkännande till deltagandet i studien innan intervjuerna påbörjades. Dessa principer inbegriper 

också möjligheten för informanterna att när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara 

på någon fråga. Principerna innebär även att uppgifter kopplade till informanterna behandlats 

konfidentiellt. Valet togs att anonymisera samtliga informanter, varvid inga person- eller 

företagsuppgifter presenteras.  

Datakvalitet 
Traditionellt handlar validitet och reliabilitet om studien mäter det den är avsedd att mäta och om 

studien kan replikeras med samma resultat (Flick, 2006:371; Trost, 2010:131f). Båda begreppen 

härstammar dock från den kvantitativa metodiken. De blir därmed problematiska att applicera på 

en studie med kvalitativ ingång eftersom en beskrivning av en social kontext alltid innehar ett 

visst mått av tolkning (Trost, 2010:133). Med denna problematik i åtanke har vi istället valt att 

använda Lincoln & Gubas (i Bryman, 2004) fyra parametrar för bedömning av kvalitet inom en 

kvalitativ studie.  

Den första parametern, tillförlitlighet, bedömer om studien utförts enligt rådande praxis inom 

forskningstraditionen samt att informanterna fått möjlighet att godkänna resultaten från intervjun, 

så kallad deltagarvalidering (Lincoln & Guba i Bryman, 2004:274). I studien har därför stor vikt 

lagts vid att skapa en metodologisk design som passar dess kvalitativa utformning samt att ge 

informanterna möjlighet till respons på materialet. Vi anser av den anledningen att 

tillförlitligheten i resultatet är god. 

Den andra parametern, överförbarheten, syftar till i vilket detaljgrad studien återges och om 

studien skulle ge ett liknande resultat även om kontexten i vilken empirin samlades in var 

annorlunda (Lincoln & Guba i Bryman, 2004:275). I denna studie har empirin samlats in med tre 

olika tillvägagångssätt och kontexten har således varierat. Face-to-face-intervjuerna och de 

teknikbaserade intervjuerna uppvisade viss skillnad i samtalets karaktär. Svaren från de 

teknikbaserade intervjuerna tenderade att vara mera sakliga och koncentrerade till frågan än de 

som genomfördes face-to-face. Någon skillnad i resultatet har dock inte identifierats med 

avseende på intervjuformatet. Möjligen hade användning av endast face-to-face-intervjuer gett 
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mer utförliga beskrivningar, men kärnan i svaren hade troligtvis varit densamma. 

Överförbarheten kan i det avseendet ses vara relativt god. Studien har dock en utmaning då det 

inte finns någon entydig definition av begreppet miljöchef. En annan definition av miljöchef 

skulle ge andra förutsättningar för urvalet, och således påverkas överförbarheten. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet återges exempelvis inga företagsnamn eller personnamn, vilket gör att 

detaljgraden om informanterna är låg. En repetition av studien av en annan forskare blir alltså 

svårgenomförd.  

Den tredje parametern benämns pålitlighet och syftar till om fullständig granskning av studien är 

möjlig. Med detta avses om det finns en öppenhet och grundlig redogörelse för alla faser i 

forskningsprocessen (Lincoln & Guba i Bryman, 2004:275). Även Trost (2010:133f) pekar på 

vikten av att datainsamlingen skett på ett seriöst och relevant sätt för den aktuella 

problemställningen. Detta viktiga påpekande har uppmärksammats och intervjuguide återfinns 

därför bifogad i Bilaga 4. Med hänsyn till informanternas integritet bifogas ej de transkriberade 

intervjuerna i sin helhet. 

Den fjärde och sista parametern behandlar den kvalitativa studiens kanske svåraste aspekt, 

objektivitet, och benämns som möjlighet att styrka och bekräfta studien. Som detta avsnitt 

nämnde inledningsvis innehar en kvalitativ studie alltid ett visst mått av tolkning. Det är 

dessutom vi som författare som, genom valet av en semi-strukturerad intervjuguide, bestämt de 

för oss relevanta intervjufrågorna. Att uppnå objektivitet innebär därför enligt Lincoln & Guba (i 

Bryman, 2004:275f) att eftersträva god transparens i studien, snarare än full objektivitet, vilket 

enligt deras terminologi är omöjligt. Det bör alltså i studien redovisas att personliga värderingar 

inte medvetet påverkat slutsatserna eller studien. Ett försök att motverka detta var genom 

användandet av två intervjuare. Ytterligare hänsynstagande, för ett så objektivt och transparent 

resultat som möjligt, har varit strävan att presentera en tydlig metodologi i studiens samtliga 

delar. Ett sätt att höja datakvaliteten i detta avseende hade varit genom användning av ytterligare 

en eller två metoder. Det hade då varit möjligt att balansera upp respektive metods svagheter 

med en annan metod (Flick, 2009:37). Vi valde dock att använda oss av endast en metod för att 

på så sätt kunna ta till vara på all den kunskap som metoden öppnar upp för.  



 
 
 

24 

Resultat & Analys 
I detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit i studien samt kopplar dessa till den 

presenterade tidigare forskning som finns på området. Kapitlet fokuserar på två delar, vilka 

representerar vardera frågeställning; 1) Hur ser samspelet ut mellan miljöchefernas privata och 

professionella roll och vad beror det på? samt 2) Vilka förväntningar upplever miljöcheferna 

finns kopplade till deras professionella roll och hur hanteras dessa förväntningar? 

Samspelet mellan miljöchefernas privata och professionella roll 
Med utgångspunkt i dagens förändrade arbetsliv (se Bakgrund) och de förutsättningar som följer 

har vi undersökt hur situationen ser ut specifikt hos miljöchefer i Sverige. Även om fokus varit 

att belysa denna chefsgrupp som jobbar med en mycket specifik fråga, har det visat sig att 

miljöfrågan inte verkar vara avgörande för rollfördelningen. Det är alltså inte sakfrågan som 

påverkar samspelet mellan den privata och professionella rollen, utan det är snarare samhälleliga 

strukturer som är avgörande. I det avseendet kan det finnas anledning att tro att det presenterade 

resultatet kan ha likheter med andra chefspositioner.  

Utifrån studien går det att utläsa ett mönster med två typer av rollfördelningar hos miljöcheferna. 

Miljöcheferna i den första gruppen säger sig vara strikta med att separera sin privata roll och sin 

professionella roll, medan miljöcheferna i den andra gruppen anser att det knappt går att tala om 

roller eftersom allt flyter ihop. Grupperna kan följaktligen ses sträva mot två extremfall, eller 

idealtyper. Idealtyp ett utgörs av fallet då rollerna är helt distinkta och idealtyp två då rollerna är 

helt flytande. Vid närmare betraktande visar det sig dock att miljöchefernas uttalade 

rollfördelning inte nödvändigtvis är konsekventa i handling. Det återfinns en viss diskrepans 

mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. Detta gäller främst miljöcheferna i grupp ett som 

trots att de tydligt säger sig separera sina roller, ägnar sig åt yrkesrelaterade aktiviteter även i 

privatlivet. 

En av miljöcheferna som är tydlig med att skilja mellan sina olika roller förklarar att det är på 

gränsen om vännerna skulle känna igen hen i sin professionella roll och om medarbetarna skulle 

känna igen hen i sin privata roll. Trots strävan mot distinkta roller uppmärksammas det faktum 

att densamme ofta tar med sig jobbet hem, rollerna separeras alltså inte helt. Miljöchefen tycker 

exempelvis inte att det är någon skillnad om hen svarar på ett jobbmail hemma eller ett 

Facebook-meddelande på jobbet. En annan miljöchef i grupp ett understryker sina distinkta roller 
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genom att förklara att det inte finns samma behov av att prestera inom familjen som det finns 

behov av på jobbet. Samma miljöchef tar sällan med sig faktiska arbetsuppgifter hem, men säger 

samtidigt att det hela tiden sker en arbetsrelaterad tankeprocess även utanför jobbet. Resultatet 

visar att ingen av miljöcheferna i denna grupp, trots intentionen att separera sina roller, lyckas 

skilja helt och hållet på sin privata och sin professionella roll. 

Den grupp som beskrivs som nummer två ser det inte som en privat och en professionell roll, 

utan för dem är det en enda roll. En av miljöcheferna pekar på det faktum att det inte går att 

lägga av sig sin miljöchefsroll när hen lämnar jobbet. I slutändan är man ändå är en och samma 

person. En annan miljöchef nämner att det är naturligt att rollerna flyter ihop, allt annat skulle bli 

konstigt - det skulle bli som att leva i två skilda världar. En tredje miljöchef säger att hen endast 

har en roll eftersom personen lever med sin övertygelse. En fjärde miljöchef i grupp två 

beskriver hur hen alltid bär med sig ett anteckningsblock eftersom man aldrig vet när en 

arbetsrelaterad idé kan dyka upp, till och med på semestern. Samma miljöchef gav en talande 

beskrivning för en flytande roll då hen gavs tillfället att beskriva sitt samspel mellan den privata 

och den professionella rollen. 

Jag är en väldigt engagerad person i det jag gör […] Jag kopplar nog 

inte riktigt av faktiskt, både praktiskt och mentalt. Men det är väldigt 

medvetet och något som jag väljer själv. 

Utifrån detta uttalande går det att utläsa att det finns ett ständigt engagemang i allt som denna 

miljöchef tar sig för, oavsett om det är rent privat eller i den professionella rollen. Det som 

kännetecknar den flytande rollen är det faktum att det inte spelar någon roll i vilken miljö som 

hen befinner sig i. Jobbet finns ständigt där på alla sätt och vis, vare sig det är med 

anteckningsblocket på semestern eller tankar som kretsar kring jobbet. Det går att se att den 

flytande rollen finns där i och med att miljöchefens privata och professionella roll är så pass 

sammanflätade. Denna nära sammanflätning betonar miljöchefen är någonting självvalt och inte 

något påtvingat.  

Bland de miljöchefer i studien som kan anses ha en flytande roll återfinns tendenser till två 

ytterligheter. Den första miljöchefen utmärker sig på så sätt att hen upplever en diskrepans 
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mellan vad som är möjligt och vad personen önskar. Miljöchefen belyser problematiken kring att 

vilja men inte kunna ha skilda roller på grund av de strukturella förutsättningarna i samhället. 

Det är ju en samhällstrend att alla går runt med sina smarta mobiler och 

det mailas fritt [...] svarar man inte på ett mail efter arbetstid eller helg, 

ja då kan det ha hänt en himla massa efter kl. 17. 

I och med den tekniska utvecklingen som skett har dagens individer möjligheten att ständigt vara 

uppkopplade. Ovanstående citat visar att de tekniska produkterna så som mobiltelefoner och 

datorer möjliggör en helt ny typ av tillgänglighet. Vare sig en person vill eller inte så finns det 

konstant ny information att tillgå. De nya strukturella förändringarna i samhället gör att det idag 

inte är lika lätt att avsluta arbetsdagen som det var tidigare. Om en individ trots allt försöker 

undvika alla yrkesrelaterade aktiviteter under en helg kan det, som nämns ovan i citatet, hända 

många saker som personen då missar. Denna miljöchef visar på svårigheten i att separera sina 

roller eftersom tekniken och behovet av att vara uppdaterad ständigt är närvarande. Detta 

exempel visar på en benägenhet att hamna i en flytande roll på grund av den nya samhälleliga 

strukturen, oavsett om det är en önskan hos personen eller ej. 

Den andre miljöchefen som utmärker sig väljer att inte tala om roller och dess samspel 

överhuvudtaget. För hen handlar det om att allt ska vara ett, handlandet ska komma från ens inre. 

Personen anser att roller är någonting som skapas och om en individ spelar en yrkesroll kan detta 

i slutändan leda till utbrändhet. Anledningen är att ett agerande som inte har sitt ursprung från 

individens inre blir alltför påfrestande. 

Jag är jag och det är jag ju hela tiden [...] om man tar ett uppdrag måste 

man vara sig själv. 

Miljöchefen förklarar med egna ord att det är viktigt att “hänga ihop med sig själv”, och att 

endast en roll är något som ständigt ska eftersträvas. Det spelar ingen roll om hen befinner sig på 

jobbet eller hemma. Att vara sig själv är i grunden det viktigaste. 

När studiens miljöchefer uppgav varför de idag sitter på en miljöchefsposition presenterades 

huvudsakligen en rad icke-miljörelaterade faktorer som låg bakom valet. Miljöcheferna med 

miljöutbildning nämnde också, utöver dessa faktorer, att det var ett grundläggande miljöintresse 
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som varit drivande i yrkesvalet. Intentionen hos miljöcheferna att axla rollen som miljöchef 

skiljer sig alltså något mellan de två utbildningsgrupperna, men den visar sig dock inte vara 

avgörande för rollfördelningen eftersom den flytande rollen förekommer inom båda grupperna. 

Som nämnts inledningsvis i detta avsnitt tyder resultatet på att miljöchefsrollen i vissa avseenden 

har likheter med andra chefsroller, något som svaren ovan kan ses styrka. Även karaktären på 

svaren kring frågan om vad en bra miljöchef är kan styrka en eventuell likhet. Det framkom att 

de egenskaper som ses som särskilt viktiga bland studiens miljöchefer är goda kommunikativa 

kunskaper samt att kunna förstå miljöfrågans affärskoppling. Något direkt fokus på att 

miljöchefen bör ha ett miljöintresse eller miljökunskap fanns inte. Svaren har likheter med den 

första motivationsfaktorn som Bansal & Roth (2000) fann i sin studie, nämligen att företagens 

miljöanpassning till stor del är ett konkurrensmedel och vidare ett sätt att förbättra den 

långsiktiga lönsamheten. Att kunna kommunicera och samtidigt hålla ett ekonomiskt fokus blir 

således särskilt viktigt och direkt miljökunskap snarare något som kommer i andra hand.  

Rollkontroll - att leva som man lär 
Oavsett hur samspelet ser ut mellan rollerna menar majoriteten av miljöcheferna att det i 

slutändan handlar om att leva i enlighet med de förväntningar som finns på yrkesrollen. Genom 

att leva som man lär kan miljöcheferna kontrollera sina roller och hur dessa uppfattas av 

omgivningen. De skäl som tas upp för att man ska leva som man lär kretsar kring att rollen som 

miljöchef kräver det samt att det är omöjligt att arbeta som miljöchef om man inte har ett 

miljöintresse privat. Miljöintresse är dock inte, som nämnts i ovanstående avsnitt, enligt 

miljöcheferna avgörande för om du är en bra miljöchef eller ej. Miljöcheferna berör även att det 

är svårt att propagera för något på jobbet som man inte sedan följer privat. Ytterligare en 

förklaring till varför det är så viktigt att leva som man lär kopplar till miljöchefsrollen som en 

förändrande kraft. 

Ska jag nå trovärdighet och framgång i min yrkesroll och påverka 

företaget och medarbetarnas beteende så fungerar det inte att leva ett 

annat liv privat. 

När allt kommer omkring handlar det att vara konsekvent i sitt agerande. Om man som miljöchef, 

enligt studiens miljöchefer, ska få med sig människorna runt omkring i miljöarbetet så går det 
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inte att säga en sak och sedan göra en annan. En av miljöcheferna tar upp det vanliga begreppet 

“folk gör inte som man säger, folk gör som man gör” och poängterar att det är viktigt att själv gå 

före och visa vägen. Genom att visa vägen går det att få andra att också ändra sitt beteende. 

Andersson & Bateman (1998) och Lawrence & Morell (1995) betonar just det faktum att 

värderingar och agerande som framhäver miljömedvetenhet även kan framkalla ett 

miljömedvetet agerande hos andra människor. 

Att kunna leva i enlighet med sina personliga värderingar, inte bara hemma utan även på jobbet, 

visade sig också vara viktigt för samtliga av miljöcheferna i studien. De personliga värderingar 

som framkommit behandlar främst medmänsklighet och genuinitet. Endast i få fall berörde 

värderingarna miljöaspekter i någon form. I stort stämmer deras personliga värderingar överens 

med de dem får utlopp för på jobbet. Ett fåtal miljöchefer upplever dock att de inte alltid kan få 

utlopp för sina värderingar på grund av exempelvis brist på resurser. Några går så långt som att 

säga att om de inte får utlopp för sina värderingar skulle de välja att avsluta sin anställning. 

Önskan om att få utlopp för de personliga värderingarna, oavsett tid och plats, kan tänkas vara 

ytterligare en faktor som bidrar till den flytande rollen. Andersson & Bateman (1998) och 

Lawrence & Morell (1995) betonar också just det faktum att värderingar och agerande som 

framhäver miljömedvetenhet även kan framkalla ett miljömedvetet agerande hos andra 

människor. 

Då det enligt miljöcheferna är så pass viktigt att leva som man lär försöker de också undvika att 

försätta sig i besvärliga situationer. En chef nämner att man i egenskap av miljöchef har ögonen 

på sig lite mer än andra och således lätt drar på sig kommentarer. Något som i sin tur verkar leda 

till ett undvikande beteende i vissa situationer. Miljöchefen liknar sin situation med att vara 

engagerad i andra samhällsfrågor, exempelvis trafikfrågan.  

Engagerar jag mig för trafiksituationen där jag bor vill jag inte åka dit 

för fortkörning. 

För studiens miljöchefer är det viktigt att inte försätta sig i situationer där en uttalad position har 

tagits och som ett eventuellt agerade sedan motsäger. Detta skulle, som flera miljöchefer nämner, 

leda till en situation då man gör bort sig och förlorar all trovärdighet i sin yrkesroll. Enligt 

Suchman (1995) finns det som tidigare nämnt en önskan hos vissa företag att förbättra 



 
 
 

29 

lämpligheten i sina handlingar och på så sätt legitimera sitt agerande. Detta kan i förlängningen 

vara en orsak till att miljöcheferna inte vill försätta sig i en situation där denne riskerar att göra 

bort sig. En av miljöcheferna säger dock att det inte är någon risk att besvärliga situationer 

uppstår. Detta eftersom hen ändå ligger på en så pass mycket högre nivå av miljömedvetenhet 

och miljöengagemang jämfört med resten av samhället. Intressant är att endast en av 

miljöcheferna säger att det faktiskt finns ett glapp i hur hen lever och predikar. Ett exempel hen 

ger är att hen inte borde äta kött, men gör det ändå.  

Förväntningar på miljöchefen i Sverige 
Resultatet har tidigare visat tendenser på att miljöchefsrollen, med avseende på rollfördelning, 

kan ha likheter med andra chefspositioner. I samband med att förväntningar gällande 

miljöchefens miljöbeteende läggs till sammanhanget förminskas likheterna med andra 

chefspositioner. Det blir tydligt att det finns specifika förväntningar på miljöchefen relaterade till 

att hen jobbar med just miljöfrågor. I detta avsnitt redogör vi för de tre kategorier av 

förväntningar vi identifierat att en miljöchef i Sverige möter idag samt hur dessa förväntningar 

bemöts. Kategorierna benämns äkthet, kunskap samt stereotyper.  

Den första kategorin är äkthet och inkluderar förväntningar som berör att miljöchefen ska agera 

miljömedvetet även i sin privata roll. Att vara miljöchef har i denna studie visat sig vara mer än 

en yrkesroll, man förväntas också vara en förebild. Eller med en av miljöchefernas egna ord:  

Jag ska vara den goda förändrande kraften. 

Just så beskriver miljöchefen sin situation när vi diskuterar förväntningar som finns på personen, 

kopplat till att hen är just miljöchef. Citatet beskriver situationen för samtliga intervjuade 

miljöchefer. Står det miljöchef på visitkortet förväntas man agera miljömedvetet även när rocken 

hänger på kroken och datorn ligger kvar på kontoret - när man är privat. Miljöcheferna beskriver 

det själva i termer av att de förväntas föregå med gott exempel, och som tidigare nämnt, leva 

som de lär. Inom kategorin äkthet återfinns även förväntningar som berör mer specifika 

vardagshandlingar. Det rör sig oftast om att miljöcheferna upplever en förväntan om att de ska 

sopsortera, inte flyga och i många fall inte heller köra bil. Några av miljöcheferna beskriver 

också att det finns förväntningar på de att agera ”miljöpolis” även som privatpersoner och att 

människor i deras närhet förväntar sig att de ska tillrättavisa personer som utför icke-miljöriktiga 
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handlingar. Förväntningar om äkthet är något som miljöcheferna mött ute i samhället såväl som 

på arbetsplatsen och i hemmet.  

Presenterad kategori ett visar på tendenser att det återfinns förväntningar på miljöchefens 

kunskapsnivå, något som visar sig stämma och mer explicita förväntningar på kunskap återfinns 

därför i kategori två, kunskap. Miljöcheferna förväntas i sitt privatliv ofta kunna svara på frågor 

som rör hela det breda begreppet miljö, allt från hur glasburken ska sopsorteras till varför träden 

fäller sina löv på hösten. Majoriteten av miljöcheferna beskriver hur de i sitt yrke även möts av 

förväntningar om att de inte bara ska kunna sitt eget specialområde, miljö. De ska även kunna 

svara på frågor som rör hela organisationen och då särskilt ekonomiska frågor. Det är framförallt 

i situationer där miljöcheferna möter medarbetare och andra branschkollegor som dessa 

förväntningar framkommer. I motsats till förväntningarna om bred kunskap utanför sitt 

ansvarsområde - miljö, möter miljöcheferna förväntningar på att de i sin yrkesroll inte ska ha den 

breda kunskapen. Det handlar då om att de endast förväntas kunna fokusera på sitt 

ansvarsområde, och alltså inte har kunskap nog att koppla ihop miljöfrågorna till den resterande 

verksamheten. Framförallt upplever miljöcheferna en förväntan om att de inte kan se miljöfrågan 

ur ett affärsmässigt perspektiv. Dessa förväntningar upplevde miljöcheferna kom från samhället i 

stort samt i många fall från den högre ledningen i företaget. När vi under en intervju diskuterar 

hur andra ser på miljöchefens yrkesroll beskrivs situationen som sådan: 

[…] folk förväntar sig att miljöchefer är ett PR-trick med filantropiskt 

ursprung. 

Genom att koppla miljö till filantropi och pr-trick tar förväntningen ett tydligt kliv från den åsikt 

som är miljöchefernas bestämda – miljö är ekonomi! Det återfinns alltså en diskrepans mellan 

vissa samhälleliga förväntningar och den reella uppfattning som miljöcheferna själva har. Just 

kopplingen mellan miljö och ekonomi visade sig vara ett ämne som låg alla miljöchefer varmt 

om hjärtat och en fråga som utgör en av deras största motivationsfaktorer i yrket. Att se 

miljöfrågorna som en konkurrensfördel, ett sätt att stärka varumärket och en möjlighet att tjäna 

mer pengar är exempel som uppges när vi pratar om motivationsfaktorer. Resultatet har således 

likheter med Bansal & Roths (2000)  studie.  Enligt dem väljer företag att miljöanpassa sig för att 

förbättra den långsiktiga lönsamheten och för att kunna likställa sig med konkurrenterna på 

marknaden. En nyans av förväntningarna om att miljöchefen ska drivas av filantropi och icke-
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kommersiella syften är kopplingen till moral. Några av miljöcheferna beskriver nämligen hur de 

mött förväntningar om att de ska vara särskilt moraliska individer och i sitt yrke drivas av ren 

moralism eller åtminstone av rent altruistiska motiv. Miljöcheferna ska alltså inte drivas av 

affärsmässigt kunnande, utan miljöchefsrollen ses i dessa fall som ett yrke man valt för att må 

bra själv. Förväntningarna som behandlar kunskap kan sammanfattningsvis ses i form av två spår. 

Dels förväntningar som kopplar till miljöchefen som en särskilt kunnig privatperson, och dels 

förväntningar som kopplar till miljöchefens kunskapsnivå i sin professionella roll. 

Den tredje och sista kategorin är stereotyper och inkluderar förväntningar som i hög grad 

innehåller negativa, stereotypa förväntningar om hur en miljöchef är och borde vara. Trots att 

miljöfrågan är mer aktuell än någonsin har en betydande majoritet av de studiens miljöchefer 

mött starkt negativa attityder gentemot deras yrkesroll. Det handlar huvudsakligen om 

ifrågasättande av miljöfrågan som sådan, om den verkligen är viktig och även i viss grad om 

förlöjligande. Exempelvis beskriver en av miljöcheferna att miljö fortfarande inte anses som 

riktigt rumsrent och att det är något flummigt som har stora likheter med att krama träd. En 

annan beskriver det som en förväntning om att miljöchefer går runt i gummistövlar och 

palestinasjal, och en tredje som att man är en “tomtenisse” som står på barrikaderna. Ordet 

“miljömupp” används av flera miljöchefer för att beskriva vilken typ av förväntning de möter. I 

kategorin äkthet nämndes förväntningen “miljöpolis”, en förväntning som också kan ses tillhöra 

denna tredje kategori.   

Några av miljöcheferna, vilka alla var kvinnor, berättade om händelser då de stereotypa 

förväntningarna tagit sig olustiga uttryck. En av situationerna som utspelade sig i den privata 

rollen skedde under en middag tillsammans med bekanta. Frågan som ställdes till miljöchefen 

berörde huruvida hon hade upplevt någon situation där åsikter gentemot henne som miljöchef 

varit särskilt tydliga. 

Det var en ny bekantskap […] Vi började prata om miljö. Och då – 

genast, då var det direkt som att vända på en hand för hans del. Han gick 

till attack. Mer eller mindre. Lite av ”lilla gumman-attityd – nu är du väl 

allt fånig”. Det var oerhört obehagligt. Sen dess har vi aldrig träffats 

mer. 
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Miljöchefens skildring av situationen visar på det åsiktsstarka ämne som miljö utgör och som 

tydliggörs genom den beteendeförändring som miljöchefen upplever när miljöfrågan kommer på 

tal. Personen som miljöchefen samtalade med visar tydligt sin ståndpunkt i sin förväntan om hur 

miljöchefen i fråga är - någon utan koll på läget. Uttrycket kan tolkas i termer av att personen 

tror sig ha högre kunskap än den kunskap han förväntar sig att miljöchefen har. Vad en individ 

tror sig kunna, den subjektiva kunskapen, snarare än den faktiska kunskapen är enligt Ellen 

(1994) också det som i högst frekvens förutbestämmer en persons beteende. Troligtvis agerar 

personen som miljöchefen samtalar med utifrån den subjektiva kunskapen han har kring 

miljöfrågan, det vill säga vad han anser sig kunna om ämnet, samt utifrån den föreställning han 

har om människor som jobbar med miljöfrågor.  En liknande beskrivning av mötet med 

stereotypa förväntningar ger en annan av miljöcheferna.  

Jag kämpar med att komma bort från ”miljötjejen” […] man vill trycka 

ner mig  […] i nio fall av tio är det en han. 

Även här återfinns stereotypa förväntningar mot miljöchefen som mindre kunnig och inte 

kompetent nog att se miljöfrågan ur ett helhetsperspektiv. Dessa två citat ger en målande bild av 

de förväntningar framförallt kvinnliga miljöchefer möter idag. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på ett axplock av de förväntningar som en svensk miljöchef 

idag möter. Förväntningarna ser inga gränser, utan flyter fritt mellan miljöchefen som 

privatperson och miljöchefen i sin professionella roll och dessutom motsäger de i många fall 

varandra. Hur bemöter miljöcheferna en sådan mångfald? Och hur påverkar alla människors 

förväntningar kring hur man är och borde vara den egna individen? Dessa frågor kommer vi att 

reda ut och redogöra för i nedanstående avsnitt. 

Hantering av förväntningar 
När vi diskuterat vad miljöchefen anser är viktigast med sitt jobb har ett av de mest frekventa 

svaren varit “att kunna påverka”. Önskan om att lämna ett bestående och positivt avtryck i 

världen är stor, men hur stort avtryck gör de ovan definierade förväntningarna på miljöchefen 

själv? Studiens resultat visar att miljöcheferna huvudsakligen hanterar de förväntningar de möter 

på två sätt. Det första sättet är att agera i linje med förväntningarna, det vill säga acceptera 

förväntningen och anpassa agerandet därefter. Det andra sättet innebär att miljöcheferna 
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uppmärksammar förväntningarna men väljer att inte agera därefter, och således sker ingen 

acceptans. Det är i resultatet svårt att urskilja ett tydligt samband mellan hur de två 

hanteringsmetoderna används med avseende på vilken kategori förväntningen tillhör.  

Förväntningarna inom kategorin äkthet tenderar att hanteras genom hanteringsmetod två 

eftersom förväntningarna i det stora hela har en låg inverkan på miljöchefens faktiska beteende. 

Det finns dock inget tydligt samband inom kategorin då även hanteringsmetod ett återfinns här. 

Miljöcheferna är positivt inställda till att dessa förväntningar kring äkthet återfinns i samhället. 

Förväntningarna är alltså uppmärksammade, men säger samtidigt att man inte upplever att detta 

är något som påverkar agerandet i vardagen. Flera av miljöcheferna ser förväntningarna som ett 

tecken på en generell ökning av svenskarnas miljömedvetenhet, vilket ses som positivt, men en 

beteendeförändring i linje med förväntningarna sker ändå inte. En av miljöcheferna beskriver till 

exempel hur hen, efter att ha tillträtt sin miljöchefsroll, tänker över sina beslut en gång extra, 

men säger samtidigt att det inte skett någon beteendeförändring. Det gäller framförallt beslut som 

rör konsumtion. Ytterligare ett fåtal miljöchefer påpekar att dessa förväntningar inte haft någon 

betydelse för deras agerande, medan en annan miljöchef anser sig ligga på en högre nivå än 

medelsvensson gällande miljömedvetenhet och därför känner att hen gör tillräckligt. Det är också 

generellt förekommande att miljöchefen bemöter förväntningarna genom att flytta fokus från 

rollen som miljöchef och istället visa på individen bakom chefsrollen.  

Jag försöker vara mig själv. Vi är alla felbara, vi gör alla misstag. 

Det blir i citatet tydligt att personen, i likhet med många av sina kollegor, vill visa på att hen 

“inte är mer än människa” och gör detta genom att syfta tillbaka till sitt själv.  Ytterligare ett 

perspektiv i denna diskussion ger en av miljöcheferna som lägger tonvikt vid att hen jobbar efter 

bästa tillgängliga förutsättningar. Miljöchefen förklarar att hen mött förväntningar kopplade till 

kategorin äkthet. Det handlar i detta fall om att miljöchefen mött förväntningar kring hens 

bilåkande, förväntningar som inte stämmer överens med hens agerande. Förväntningarna bemöts 

av miljöchefen genom en förklaring att hen har ett liv som denne vill leva och att det bästa 

alternativet är valt efter rådande förutsättningar. Någon anpassning till förväntningen sker 

således inte. I de fall då några av miljöcheferna mött förväntningar om att de ska agera 

“miljöpolis” har inte heller detta bemötts med anpassning efter förväntningen. Anledningen 

uppges vara att man vill undvika att bli osams med omgivningen. Tendenserna börjar ta form - 
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miljöcheferna är medvetna om förväntningarna, ser sina roller som flytande och är måna om att 

leva som de lär, men uppvisar samtidigt ett visst avståndstagande från förväntningarna som de 

upplever åligger deras yrkesroll.  

Det återfinns dock några få miljöchefer som visar på tydliga beteendeförändringar som reaktion 

på förväntningarna. Här återfinns även resultatets enda relativt tydliga ålderkoppling. 

Beteendeförändringarna har nämligen i högst grad skett hos individer i den lägsta åldersgruppen 

(-40 år). Detta ligger i linje med Van Liere & Dunlaps (1980) resultat att den yngre generationen 

tenderar att vara mer miljömedveten än den äldre generationen. Kopplingen mellan ålder och 

miljömedvetenhet är dock, som Hines et al. (1987) och Harris (1989) nämner, omdiskuterad och 

resultatet bör behandlas därefter. En av miljöcheferna beskriver hur hen direkt anpassat sitt 

agerande efter förväntningarna inom kategorierna äkthet. Det handlar återigen om vilket 

färdmedel en miljöchef ska använda. För att undvika att bli ifrågasatt har miljöchefen i detta fall 

valt det färdmedel som är mest accepterat av samhället, trots att valet lett till en logistiskt svårare 

vardag. Huvudmotivet är att miljöchefen inte orkar utsätta sig för alla ifrågasättanden som följer 

vid ett annat val av färdmedel. Här återfinns ett exempel på hanteringsmetod ett, det vill säga 

acceptans av förväntningen och agerande därefter. En annan miljöchef beskriver hur hen ofta får 

obehagskänslor och dåligt samvete när hen utför handlingar som ligger utanför de samhälleliga 

förväntningarna på hens miljömedvetna agerande. Miljöchefen uppvisar ett tydligt exempel på 

internalisering av sociala normer till en personlig norm. Miljöchefen bemöter obehagskänslorna 

genom att uppmärksamma andra miljömedvetna handlingar hen uträttar. I vissa fall kompenseras 

även miljöchefens agerande genom klimatkompensation, för att på så vis legitimera sitt icke-

miljömedvetna agerande. Den senare handlingen är ett exempel på det som Hopper & Nielsen 

(1991) fann i sin studie. Nämligen att miljömedvetet agerande i en situation är beroende av god 

kunskap i frågan, vilket miljöchefen kan anses ha. Framförallt är det dock avgörande att den 

sociala normen har internaliserats till en personlig norm för att det miljömedvetna beteendet ska 

infinna sig.   

Kategori två, kunskap, och förväntningarna att man som miljöchef inte är affärsdriven eller har 

förmågan att lyfta blicken ovanför miljöfrågan, bemöter miljöcheferna med ett starkt 

avståndstagande och refererar till sina egna personliga erfarenheter. Det är enligt dem en 

missuppfattning att det inte går att tjäna pengar på miljöfrågor, och som tidigare nämnts är just 
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affärskopplingen i miljöfrågan det som motiverar många av miljöcheferna i deras yrke. 

Miljöchefernas bemötande av förväntningarna är helt enkelt ett förkastande av förväntningarna 

som sådana - förväntningarna anses vara felaktiga.  

Vad gäller den tredje och sista kategorin, stereotyper, bemöts förväntningarna i huvudsak genom 

icke-acceptans och ingen förändring av beteendet. I majoriteten av fallen där förväntningarna på 

miljöchefen framkommit under en diskussion har miljöcheferna valt att bemöta förväntningarna 

genom att lyfta fram den ekonomiska aspekten av miljöarbete. Genom att visa att miljö är 

bredare än bara en sakfråga och koppla det till företagsekonomiska frågor skapar miljöchefen 

legitimitet till sitt eget ämne. Miljöcheferna visar då att de stereotypa förväntningarna är 

felaktiga. I ett fall då dessa stereotypa förväntningar återfunnits hos en person, som sitter högre 

upp i företaget än miljöchefen själv, har förväntningen förklarats kort och gott med att personen 

inte förstår bättre. I resterande fall där förväntningarna tagit sig direkta uttryck, i form av bland 

annat diskussioner, har miljöcheferna valt att lämna platsen. De flesta tar dock relativt lätt på de 

stereotypa förväntningarna. Miljöcheferna känner att de är så trygga i sin person och i sina 

personliga värderingar att de inte tänker på förväntningarna, än mindre tar till sig dem.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att oavsett intentioner gällande rolldistinktion har samtliga 

miljöchefer någon form av flytande roll. Resultatet är troligen inte specifikt för endast 

miljöchefer då framförallt strukturella och inte miljörelaterade faktorer framkommer som 

avgörande för rollfördelningen. De flytande rollerna kan troligen bero på att majoriteten av 

miljöcheferna betonar vikten av att leva som de lär för att behålla sin trovärdighet. Samtliga 

miljöchefer upplever ett brett spektrum av förväntningar kopplade till deras yrkesroll. Det är 

också dessa förväntningar som miljöchefen upplever att hen måste förhålla sig till för att inte 

göra bort sig och tappa sin trovärdighet. Förväntningarna är även det som troligen särskiljer 

miljöchefen från andra chefspositioner, och de spänner alltifrån att på jobbet kunna redogöra för 

ekonomiska frågor till att på fritiden vara en allmän förebild inom miljöområdet. Trots att 

miljöcheferna försöker leva som de lär hamnar de fortfarande i situationer då de på olika sätt 

måste hantera de förväntningar de möter. Hanteringen sker huvudsakligen genom två 

hanteringsmetoder; icke-acceptans av förväntning och ingen förändring av beteende, samt 

acceptans och förändring av beteende. Det är dock få som uppger att förväntningarna faktiskt har 



 
 
 

36 

fått dem att ändra beteende, vilket visar att miljöcheferna vanligtvis inte accepterar 

förväntningen.  

Att miljöcheferna inte ändrar sitt beteende visade sig dock vara en sanning med modifikation. Vi 

ser att miljöcheferna till viss del faktiskt ändrar sitt beteende på grund av förväntningarna, men 

inte nödvändigtvis i linje med förväntningarna. Exempel på detta är att miljöcheferna proaktivt 

undviker att hamna i situationer där deras handlingar motsäger det de förespråkar. Resultatet 

tyder alltså på att det snarare är rädslan att göra bort sig än miljöchefernas direkta 

miljömedvetenhet som leder till en beteendeförändring. Att miljöcheferna tar med sig 

förväntningarna på yrkesrollen, och rädslan att tappa sin trovärdighet kopplad till denna, in i det 

privata agerandet kan ses som ett argument till varför miljöcheferna har just en flytande roll. 

Förväntningarna och agerandet ser inga gränser, utan flyter fritt mellan den privata och den 

professionella rollen. Det går heller inte att urskilja någon nämnvärd skillnad i hanteringen av 

förväntningarna mellan de tre identifierade kategorierna. Slutligen visar resultatet att de två 

variablerna kunskap och ålder övergripande har mycket låg inverkan på såväl rollfördelningen 

som förväntningarna de möts av och hur dessa hanteras. 
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Diskussion 
Detta kapitel utgår från syftet att undersöka samspelet mellan miljöchefernas privata och 

professionella roll samt vilka förväntningar de möts av och hur dessa hanteras.  Kapitlet 

kommer att sätta det ovan presenterade resultatet i relation till Goffmans dramaturgiska 

perspektiv, Erikssons teori kring social interaktion samt Festingers dissonansteori. Vidare 

kommer slutsatserna att presenteras samt förslag på framtida forskning diskuteras.   

Teoretisk diskussion 
Det i studien framkomna resultatet har 

sammanfattats i Figur 2, för att tydliggöra de 

delar som studien behandlar och relationerna 

mellan dessa. Den kommer vidare att 

fungera som utgångpunkt för diskussionen. 

Roll 
Resultatet visar att miljöcheferna oavsett 

intentioner har svårt att sätta upp en gräns 

mellan den privata och den professionella 

rollen, vilket leder till att samtliga 

miljöchefer har någon form av flytande roll. 

Som nämnts i resultatet behöver 

rollfördelningen inte vara karakteristisk 

för just miljöcheferna, utan den beror 

troligen på de samhälleliga strukturerna snarare än att de specifikt jobbar med miljöfrågor. En 

förklaring kan vara att dagens tekniska produkter, exempelvis mobiler och datorer, möjliggör ett 

handlande som förut uttryckligen var kopplat till den fysiska arbetsplatsen. Miljöcheferna kan 

därför, liksom flera andra professioner, tidigare ha varit hänvisade till denna specifika inramning 

innan den professionella rollen kunde intas. I och med att dessa produkter numera inte är 

hänvisade specifikt till arbetsplatsen kan inramningen sägas ha blivit mobil. Detta leder i sin tur 

till att den professionella rollen inte längre är bunden till den fysiska arbetsplatsen, utan det går 

lika bra att svara på ett jobbmail hemma i soffan. Samtliga miljöchefer antyder att det sker någon 

form av arbetsrelaterad process även i hemmet, vilket visar på tendenser att den professionella 

Figur 2. Sammanfattande modell över resultat och diskussion. 



 
 
 

38 

rollen inte är begränsad till arbetsplatsen. Rollagerandet kan följaktligen fortsätta oavsett platsen 

miljöcheferna befinner sig på, vilket möjliggör en för miljöcheferna mer flytande roll. 

Resultatet antyder att miljöcheferna under en allt större andel av sin tid befinner sig i det som 

Goffman (2009) kallar den främre regionen. Den främre regionen hänvisar till den plats där 

framträdandet äger rum. Framträdandet förekommer i det här fallet när miljöchefen befinner sig 

i sin professionella roll, alltså när hen ägnar sig åt yrkesrelaterade aktiviteter. I och med den 

tidigare platsbestämda inramningen har det förut varit lätt att likställa arbetsplatsen med den 

främre regionen där framträdandet äger rum. Hemmet har då i högre grad likställts med den 

bakre regionen där individen kan slappna av och vara sig själv. Denna tydliga distinktion mellan 

regionerna och dess platstillhörighet tycks nu mer och mer luckras upp i och med arbetets intåg i 

hemmet. Uppluckringen kan ses som ett resultat av individualiseringen av arbetslivet, som 

nämns i Bakgrunden, där gränsen mot det privata allt mer suddas ut. Det är nu upp till individen 

själv att skapa och upprätthålla sina egna avgränsningar. Den främre och den bakre regionen 

behöver inte, som Goffman (2009) nämner, vara förbundna till en bestämd plats utan vilken 

region det är beror på sammanhanget. I och med att arbetet, framträdandet, utförs i hemmet sker 

ett skifte och platsen som tidigare varit tydligt kopplad till den bakre regionen kan nu även 

förstås i termer av den främre regionen.  

Utifrån detta finns det en antydan till samband mellan det faktum att den främre regionen även 

inkluderar hemmet och att miljöcheferna till stor del har en flytande roll. Vikten som ett flertal 

miljöchefer lägger vid sina personliga värderingar kan också vara en bidragande orsak till den 

flytande rollen. Miljöcheferna säger att värderingarna är så pass viktiga att de måste få utlopp för 

dessa även på jobbet, vilket kan leda till att det blir svårare att separera rollerna. Ännu en 

anledning till att de flesta miljöchefer anser sig ha en flytande roll kan bero på att de betonar hur 

viktigt det är att de lever som de lär. Att leva som man lär innebär att leva så som rollen 

miljöchef förutsätter. Med Goffmans (2009) terminologi kan detta ses som att den fastställda 

fasaden ger upphov till stereotypa förväntningar som miljöchefen sedan ska leva upp till. Oavsett 

intentionen bakom valet att bli miljöchef verkar det finnas tendenser till att det slutligen är den 

fastställda fasaden som avgör miljöchefernas agerande. Vidare kan miljöchefernas betoning på 

att leva som man lära förklaras i termer av en strävan mot ett agerande som är detsamma i både 



 
 
 

39 

den privata och den professionella rollen. Således eftersträvas att agerandet alltid är detsamma i 

den främre och den bakre regionen, och den flytande rollen gynnas.  

Förväntningar 
Att vara miljöchef har i studien visat sig vara mer än ett yrke i den meningen att en uppgift ska 

utföras, och sedan kan man gå hem. Att vara miljöchef innebär också att mötas av förväntningar 

på hur man är och hur man borde vara, såväl i det professionella som i det privata livet. Med 

Erikssons (2007) terminologi kan detta ses som att förväntningarna som finns kopplade till 

objektspositionen som även miljöchefen möts av när denna befinner sig i subjektsposition. Att 

miljöchefen i vissa fall förväntas agera “miljöpolis” i sitt privatliv kan ses som ett exempel där 

förväntningarna utifrån speglar egenskaper som är kopplade till individens objektsposition.  

Miljöchefen möter dock förväntningarna när hen själv anser sig vara i subjektsposition. Samma 

typ av situation belyses även av en annan av miljöcheferna som upplever att hen, i sin privata roll, 

ska vara den goda förändrande kraften.  Miljöchefen förväntas fortsätta att agera miljömedvetet, 

alltså fortsätta att agera utifrån objektspositionen, även när hen befinner sig i subjektsposition.   

Än tydligare blir det om vi analyserar objektspositionen utifrån dess underliggande två 

handlingspositioner: ställföreträdare och företrädare. Vad som kan ses förekomma här är att 

miljöchefen i sin subjektsposition ses som en företrädare. Miljöchefens ses som någon som 

företräder ett fenomen, i detta fall miljöfrågan, snarare än det subjekt som miljöchefen själv 

definierar sig som i den aktuella situationen. Att miljöchefen ser sig själv som subjekt i ovan 

beskrivna situationer styrks av tendenserna att under intervjuerna vilja flytta fokus från rollen 

som miljöchef till individen bakom chefsrollen, till subjektet. I motsats till förväntningar som har 

sin grund i miljöchefens objektsposition, men som riktas mot miljöchefens subjektsposition, 

återfinns ett omvänt samband. Det handlar då om de situationer där miljöcheferna mött 

förväntningar om att de i sin yrkesroll ska drivas av moral och altruism, alltså att miljöcheferna 

utför sitt yrke med utgångspunkt i subjektet. De anses alltså inte företräda affärsmässiga 

intressen eller fungera som ställföreträdare för personer med sådana intressen trots att så är fallet. 

Eriksson (2007) påpekar dock att aktörens subjektsagerande alltid kommer att vara uppblandat 

med objektsegenskaper och tvärtom. Vad som tydligt framgår av resultatet är att även 

förväntningar, som finns kopplade till de olika samhandlingspositionerna, tenderar att blandas 

upp och flyta mellan subjekts- och objektspositionen.  
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Intressant i denna diskussion är Erikssons (2007) resonemang att individen i sin yrkesroll 

förväntas bortse från hela sitt subjekt, sitt jag. Resonemanget motsäger direkt det som flera av 

miljöcheferna påpekar är en av stor vikt i yrkeslivet, nämligen att få utlopp för sina personliga 

värderingar även på jobbet. Vidare blir Erikssons (2007) diskussion intressant eftersom det också 

återfinns tecken på antagonism gällande de förväntningar som miljöchefen möter. Hen förväntas 

bortse från hela sitt subjekt i objektspositionen, samtidigt som hen i sin objektsposition 

uppenbarligen möter förväntningar som riktas mot personens subjektsposition. Denna 

motsättning samt önskan om att få utlopp för de personliga värderingarna även på jobbet kan 

tänkas vara en bidragande orsak till varför så många av miljöcheferna också beskriver sin 

rollsituation som flytande. Utmaningen i att ha helt distinkta roller kan även tänkas ha koppling 

till det förändrade yrkesliv, som beskrivs i Bakgrunden.  

I och med att yrkesutövningen i högre grad inte längre är kopplad till en fysisk plats kan även 

frekvensen i den positionsväxling som Eriksson (2007) beskriver komma att förändras. Ett mer 

frekvent växelspel hos en individ, aktör ett, kan tänkas generera utmaningar för den aktör 

individen samhandlar med, aktör två. Aktör två ska då i samma samhandlingsmoment dels läsa 

av vilken samhandlingsposition aktör ett befinner sig i just nu, och dels avgöra både vilken 

situation man själv befinner sig i och vilken samhandlingsposition den kan tänkas motsvara. 

Aktören kan inte längre förlita sig på att en viss samhandlingsposition hör till en viss plats. 

Samma omgivning kan alltså idag i högre grad innebära att en person möter dubbelt så många 

förväntningar - dels förväntningar på subjektspositionen men också på objektspositionen. Den 

beskrivna situationen skulle kunna vara en bidragande orsak till varför miljöcheferna möter flera 

olika typer av förväntningar.  

Situationer där aktörerna möts i olika samhandlingspositioner ger upphov till vad Eriksson 

(2007) benämner som asymmetriskt samhandlande. Ett av studiens tydligaste exempel där detta 

uppstår återfinns inom kategorin stereotypa förväntningar. I exemplet uppstår under en middag 

en diskussion kring miljöfrågan mellan miljöchefen och en av middagsgästerna. När miljöfrågan 

kommer på tal möts miljöchefen plötsligt av vad hon upplever som middagsgästens stereotypa 

förväntningar. Exemplet visar att samhandlingen, fram tills miljöfrågan kom på tal, var 

symmetrisk. Av situationens karaktär att döma kan det antas att de båda samhandlade som 

subjekt, och förväntningarna på varandra var därefter. När miljöfrågan kommer på tal sker ett 
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tydligt skifte - personen som miljöchefen samhandlar med byter till objektsposition. Detta kan 

tolkas i termer av att personen vill visa att han är en företrädare för ett bättre vetande. Hans skifte 

till objektsposition kan anses befästas genom användandet av uttrycket “lilla gumman”. Ett 

uttryck som kan ses syfta till en person i subjektsposition. I och med deras olika 

samhandlingspositioner, och hennes olustiga upplevelse av interaktionen, går det att tolka 

situationen i termer av asymmetriskt samhandlande. Att den asymmetriska samhandlingen 

fortgår är dock enligt Eriksson ovanligt och inte ett tillstånd som eftersträvas. De olustkänslor 

som är kopplade till situationen belyser detta ej eftertraktade tillstånd. Den asymmetriska 

samhandlingen, och undvikandet av denna, kan även ses i exemplen där miljöcheferna undviker 

att agera “miljöpolis” gentemot sina grannar. Här eftersträvas den symmetriska samhandlingen 

och miljöchefen väljer således att möta grannen, som är i subjektsposition, genom att befinna sig 

i samma position. 

Handling 
Som ovan beskrivits möter miljöcheferna förväntningar som inte alltid stämmer överens med den 

samhandlingsposition som de själva befinner sig i. Detta bidrar till att de idag inte har lika stor 

kontroll över när framträdandet förväntas äga rum, alltså när de förväntas befinna sig i den 

främre regionen och såldes har en publik att ta hänsyn till. Resultatet visar på att miljöcheferna 

proaktivt försöker undvika att hamna i situationer där deras handlingar motsäger det de 

förespråkar och förväntas förespråka. Detta proaktiva agerande kan tolkas som en reaktion på 

bristen av kontroll över regionerna. De undviker på så vis att agera på ett sätt som inte är 

förenligt med den fasad de har i den främre regionen. Som Goffman (2009) berör är kontrollen 

över regionerna viktig för individerna, då det är ett sätt för dem att skapa ett skydd mellan sig 

själva och de förväntningar som de omges av. Om denna kontroll försämras är skyddet inte 

längre lika stort, och ett sätt att bemöta situationen blir att leva som man lär.  

Undvika att tappa ansiktet 

Att leva som man lär innebär för miljöcheferna att fasaden som finns kopplad till 

miljöchefsrollen inte får skilja sig mellan de två regionerna. Detta speciellt eftersom kontrollen 

över den bakre regionen har försämrats och den främre regionen får allt större plats i 

miljöchefernas liv. Trots att Goffman (2009) påpekar att individen i den bakre regionen här har 

möjlighet att sluta spela sin roll tenderar miljöcheferna att ha ett samstämmigt agerande över 
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regionerna. Ett skäl som miljöcheferna för fram till varför det är viktigt att leva som de lär är att 

de inte vill göra bort sig och på så sätt tappa sin trovärdighet. Miljöcheferna kan på så sätt sägas 

arbeta på sin självpresentation både på arbetsplatsen (främre regionen) och i hemmet (bakre 

regionen). Arbetet med självpresentationen utförs för att framstå som trovärdig inför publiken. 

Vi kan se tendenser till att miljöcheferna genom sin yrkesutövning tar med sig publiken in i det 

privata, och den tidigare ofta bakre regionen. Som visats i resultatet är situationen antagligen inte 

specifik för miljöchefsrollen, utan det återfinns troligen likheter med andra yrkesroller idag. Det 

kan dock tänkas att miljöfrågans aktualitet och det samhällsengagemang som finns kring den 

förstärker miljöchefernas strävan efter att inte tappa sin trovärdighet inför publiken. 

Genom att vara konsekvent i sitt agerande i både den privata och den professionella rollen, 

undviker miljöcheferna att hemligheter samlas i den bakre regionen eftersom agerandet ser 

likadant ut oavsett region. Således kan miljöcheferna upprätthålla det ansikte som publiken anser 

att miljöcheferna har. Så länge som miljöcheferna lever i enlighet med sitt ansikte riskerar de inte 

att deras positiva sociala värde sjunker och att de tappar i trovärdighet. Det kan vara så att 

miljöcheferna anser att det är lättare att hålla fast vid den fastställda fasaden, och på så sätt leva 

som de anses lära, än att göra någonting som motsäger det fasaden står för och på så sätt hamna i 

fel ansikte. Enligt Goffman (1982) kan individer undvika att tappa ansiktet, en situation som kan 

leda till skamkänslor, genom att avhålla sig från ett agerande som senare skulle kunna vara svårt 

att förklara. Ett proaktivt agerande från miljöchefernas sida innebär därför en större möjlighet till 

att bevara sitt ansikte. Detta kan vara något som miljöcheferna själva har uppmärksammat som 

en bra strategi, eftersom det snarare verkar vara rädslan att göra bort sig och uppleva skam som 

lett till en beteendeförändring än miljömedvetenheten i stort. Miljöchefernas strävan efter att leva 

som de lär kan förstås som ett försök att kontrollera hur deras roll eller roller uppfattas av 

omgivningen och styra de intryck som skapas. Oavsett deras strävan ligger trots allt avgörandet 

hos publiken om huruvida miljöcheferna lyckas bevara sitt ansikte eller ej.  

Dissonans 
Kapitlet ovan visar på tendenser kring det som Festinger (1957) benämner som kognitiv 

dissonans. Strävan efter att inte tappa ansiktet och känna skam kan då, med Festingers (1957) 

terminologi, ses som ett försök att undvika de obehagskänslor som kan uppstå när 

förväntningarna på en individ går emot individens faktiska handlande. I de situationer då 
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miljöcheferna inte kan styra förväntningarna som de möter visar miljöcheferna tendenser till att 

bemöta förväntningarna genom det som Festinger (1957) benämner som rationalisering. Ett 

tecken på att rationalisering skett, snarare än en direkt anpassning efter förväntningen, är deras 

relativt unisona svar att förväntningarna inte haft någon påverkan på deras agerande.  De är alltså 

inte medvetna om det proaktiva agerande som identifierats i deras handlingsmönster. Här 

återfinns vad som kan ses som en variant av rationalisering, de legitimerar sitt handlande genom 

olika argument för att på så vis undvika att ändra beteende. Ett exempel på när legitimering sker 

än när några av miljöcheferna under intervjuerna försöker flytta fokus från chefsrollen, och 

istället peka på individen bakom. Genom att förklara för sig själv, och för sin omgivning, att “jag 

är inte mer än människa” förklarar miljöchefen indirekt att hen inte kan göra mer än någon annan. 

Genom att likställa sig med den sociala omgivningen skapas en samhörighet med “den vanliga 

Svensson”. På så vis undviker miljöchefen obehagskänslan och agerandet kan fortgå. Denna typ 

av situation skulle även kunna kopplas till Erikssons (2007) teorier kring subjekts- och 

objektsposition. Genom hänvisningen till jaget, subjektet, visar miljöchefen att hen styrs och 

agerar utifrån subjektspositionen och därmed inte är mottaglig för de förväntningar som är 

kopplade till objektspositionen. Liknande resonemang kan föras kring situationen där en av 

miljöcheferna hänvisar till att hen jobbar efter bästa tillgängliga förutsättningar. Även denna 

legitimering syftar till att visa att “jag är inte mer än människa”. I de fall där det finns 

förväntningar om att miljöchefen ska agera “miljöpolis” i sin privata roll har detta agerande, som 

resultatet visar, inte skett. En trolig förklaring är att miljöcheferna bedömer att den 

obehagskänsla som eventuellt uppstår när förväntningarna motsäger hens handlande ändå är 

mindre än den obehagskänsla som kan uppstå om miljöcheferna blir osams med sina grannar. 

Hur stark obehagskänsla en individ upplever är enligt Festinger (1957) beroende av elementets, 

det vill säga i detta fall miljöfrågans, personliga betydelse för individen. Här kan alltså 

grannsämjan tänkas vara högre värderad än miljöfrågan för miljöcheferna.  

Om rationaliseringen inte lyckas, utan obehagskänslan fortgår försätts personen i kognitiv 

dissonans. De situationer som just beskrivits, rationaliseringen, är det stadium som återfinns 

innan den kognitiva dissonansen uppstår fullt ut. Även om rationalisering, i form av legitimering 

av det egna handlandet, är den mest förekommande hanteringen av förväntningar återfinns även 

situationer då detta inte lyckas. I dessa fall uppstår fullständig kognitiv dissonans. Samtliga av 

Festingers (1957) handlingsalternativ för att hantera dissonans framkommer i resultatet, men det 
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är framförallt det fjärde handlingsalternativet, att undvika dissonans, som är vanligast. Detta går 

att koppla tillbaka till Goffman (2009) och hans resonemang kring att tappa ansiktet som detta 

kapitel tidigare behandlat. Det miljöcheferna i hög grad gör för att undvika dissonansen är att 

undvika de platser och situationer där de vet att dissonansen kan uppstå. De undviker då att tappa 

ansiktet, och på så vis uppleva skam. Detta förutsätter alltså att de är medvetna om var 

dissonansen kan uppstå.  

Festingers (1957) första handlingsalternativ, att ändra beteende, är det som han beskriver som det 

enklaste sättet för att bli av med dissonansen och uppnå konsonans. Resultatet tyder dock på att 

miljöcheferna sällan väljer detta enkla alternativ då låg grad av beteendeförändring återfinns. Det 

tydligaste exemplet på handlingsalternativ ett är då en av miljöcheferna bytt bil för att slippa 

möta förväntningar som, med ett annat bil-val, inte skulle stämt överens med hens agerande. En 

kombination av Festingers (1957) första och tredje handlingsalternativ, för att omvända 

dissonans till konsonans, återfinns hos en annan av miljöcheferna. Det handlar om exemplet med 

klimatkompensering. Hanteringen sker då i två delar; miljöchefen ändrar först sitt beteende i en 

liten riktning genom att faktiskt börja klimatkompensera, även om grundbeteendet (att flyga) 

som ger upphov till dissonansen kvarstår. Miljöchefen lägger i andra delen samtidigt till ett nytt 

kognitivt element där hen tagit till sig informationen att klimatkompensera är bra. Festingers 

(1957) andra handlingsalternativ, och det sista av exemplen, återfinns i situationen där 

miljöchefens middag utmynnar i ett olustigt samtal och där miljöchefen väljer att helt avsluta 

diskussionen. Här låg troligen dissonansen framförallt i att de förväntningar miljöchefen mötte 

från hens samtalspartner inte stämde överens med hens egna förväntningar om sig själv. Genom 

att avsluta diskussionen och senare avsluta bekantskapen kunde miljöchefen byta till en miljö där 

hen vet att dissonans inte uppstår.  

Som tidigare sagt är graden av dissonans beroende av elementens personliga betydelse för en 

individ. Resultatet antyder att dissonansen som faktiskt uppstår är relativt låg, både till 

känslomässig nivå men även till antalet tillfällen. Vidare är det framförallt rationalisering av 

situationen, och då specifikt legitimering, som miljöcheferna använder sig av för att hantera 

situationen. Detta skulle kunna ha koppling till resultatet, att miljöcheferna framförallt drivs av 

affärskopplingen i sitt yrke och mer sällan miljöfrågan specifikt. Förväntningar kopplade till 
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miljö har då relativt låg personlig betydelse och den kognitiva dissonansen blir därefter, precis i 

enlighet med Festingers teori.  

Slutsats 
Det som slutligen har framkommit i studien är att miljöchefernas privata och professionella roll 

samspelar i så hög grad att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan de båda. Studiens 

miljöchefer anses därför ha en flytande roll. Den flytande rollen beror huvudsakligen på tre 

faktorer. Den första faktorn är att inramningen har blivit mer mobil och att gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv suddats ut. Något som gjort det svårare att separera den främre och den 

bakre regionen. Den andra faktorn är att miljöcheferna själva bidrar till den flytande rollen i och 

med deras önskan att få utlopp för de personliga värderingarna även i sin objektsposition. Den 

tredje och sista faktorn är att de yttre förväntningarna tenderar att flyta mellan subjekts- och 

objektspositionen. Bland dessa förväntningar har vi vidare identifierat de tre kategorierna äkthet, 

kunskap och stereotyper. Hanteringen av dessa förväntningar har skett på flera olika sätt, men det 

är främst genom rationalisering och i sin tur legitimering av sitt handlande som miljöcheferna har 

kunnat undvika att fullständig kognitiv dissonans uppstår. Vidare framkommer det att 

miljöcheferna betonar att det är viktigt att leva som de lär för att behålla sin trovärdighet. 

Intressant är då att fråga sig; om det är så viktigt för miljöcheferna att leva som de lär, hur 

kommer det sig då att ett så pass frekvent rationaliserande av det egna beteendet och 

förväntningarna förekommer? Är detta i själva verket ett tecken på att miljöcheferna inte lever 

som de lär och då upplever dissonans som måste hanteras? Hur det än må vara står det klart att 

miljöcheferna vill undvika att tappa ansiktet och uppleva skam. Detta kan uppnås genom ett 

samstämmigt agerande i både den privata och den professionella rollen, något som bidrar 

ytterligare till en flytande roll. Endast i få fall har miljöcheferna hanterat förväntningarna genom 

att faktiskt ändra sitt beteende för att uppnå konsonans. Övergripande går det att se att 

förväntningarna miljöcheferna i studien möter har relativt låg betydelse för deras agerande. De är 

medvetna om att förväntningarna finns, men de väljer ändå i hög grad att inte agera i linje med 

dessa.  
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Förslag på framtida forskning 
Då det som vi tidigare nämnt finns lite tidigare forskning att tillgå på detta område har studien 

varit av explorativ natur och följaktligen fungerat mer som en pilotstudie. Den tidigare forskning 

som återfinns har huvudsakligen haft ett organisatoriskt perspektiv eller fokuserat på samspelet 

mellan kunskap och beteende. Med denna studie har vi försökt tillföra ett individperspektiv. 

Genom att belysa miljöchefen har vår intention varit att renodla och fördjupa förståelsen för den 

här yrkesrollen och förväntningarna som är förenade med den idag. Studien har gett en bild av de 

förväntningar som en svensk miljöchef möter, samt hur dessa förväntningar i sin tur hanteras. 

Förståelse för utmaningarna som en miljöchef möts av ger också verktyg för att hitta lösningarna. 

Då miljöcheferna ofta är ensamma på sin position finns det anledning att tro att en samordning 

av deras perspektiv kan leda till en positiv utveckling av miljöchefsrollen. Vi ser att resultatet 

kan användas i informativt syfte för att skapa större förståelse för varandras situation inom 

yrkeskåren.  

Tendenser till skillnader i de förväntningar som miljöcheferna möter, kopplat till kön, har 

återfunnits i resultatet. Ett förslag till framtida forskning är därför att gå vidare och lägga in en 

könsvariabel för att närmare undersöka dessa könsspecifika förväntningar som framkommit. I 

vilket omfång möter kvinnorna dessa stereotypa förväntningar? Och hur skiljer sig detta från 

deras manliga kollegor? Tillämpningen av en genusteori skulle kunna förklara och 

problematisera dessa skillnader ytterligare. Genusperspektivet var ingenting som vi avsåg att 

undersöka, utan någonting som troligen framkom tack vare studiens explorativa karaktär. Fler 

undersökningsvariabler såsom bransch och företagets storlek, som inte har undersökts närmare i 

detta fall, skulle också kunna bidra till nya intressanta perspektiv som ytterligare belyser 

miljöchefens situation.  

Studiens resultat gällande rollfördelningen är till viss del begränsad till chefspositionen som 

sådan och inte direkt till miljöchefspositionen, vilket var det som studien syftade till att 

undersöka. Resultatet kan dock ge en fingervisning om verkligheten; att vara miljöchef kanske 

inte skiljer sig från att ha en annan chefsposition med avseende på hur rollerna samspelar? För att 

undersöka förhållandet föreslås en jämförande, kvalitativ studie där den andra urvalsgruppen 

består av en annan typ av chef. Med koppling till Festingers (1957) teori om att dissonansen ökar 

med ökat personligt värde till elementet (i detta fall miljöfrågan), vore det även intressant att 
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undersöka om det finns en koppling mellan individens personliga miljöengagemang och 

hanteringen av förväntningarna.  

Denna studie undersöker en grupp som innehar en chefsposition och har således likheter med 

annan traditionell arbetslivsforskning. Studien fokuserar dock inte på arbetslivet och chefskapet i 

sig, utan på miljöchefen som individ. Ett renodlat arbetslivsperspektiv hade till exempel lagt mer 

fokus på miljöchefens förutsättningar i sin yrkesroll. Således har valet av teori satt sin prägel på 

studien och i sin tur resultatet. Det är viktigt att komma ihåg att socialpsykologi endast är en av 

många discipliner och vidare är valda teorier inom ämnet endast ett axplock av de som finns att 

tillgå. Teorier från andra discipliner, till exempel företagsekonomi, hade således kunnat belysa 

miljöchefsrollen ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Vid val av annan 

socialpsykologisk teori, som till exempel symbolisk interaktionism och vidare Meads 

terminologi, hade exempelvis en djupare förståelse för yrkesvalets inverkan på jaget möjliggjorts.  

Slutligen har denna studie, i och med dess kvalitativa natur, inneburit att vi endast har haft 

möjlighet att titta på miljöchefernas subjektiva upplevelse. Val av annan metod hade kunnat 

påverka resultatet. Exempelvis hade ytterligare intervjuer kunnat göras med andra personer i 

miljöchefens närhet. De kvalitativa intervjuerna skulle vidare kunna kompletteras med en 

kvantitativ studie och/eller en etnografisk studie för att på så sätt möjliggöra validering av 

empirin. Studien har varit begränsad till tio stycken miljöchefer, vilket innebär att urvalet är för 

litet för att det ska gå att dra några generella slutsatser gällande miljöchefer i Sverige. Resultatet 

från studien kan utifrån urvalets omfattning, som tidigare nämnts, framförallt ses som en 

utgångspunkt för framtida forskning. Vid vidare studier föreslår vi därför att urvalet utökas för 

att på så sätt kunna uppnå högre mättnad i resultatet, och för att öka generaliserbarheten. Ovan 

beskrivna utformning anser vi vara en naturlig vidareutveckling av studien i och med 

möjligheten att erhålla både bredd och djup. 
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Figurförteckning 

Figur 1. Modell över presenterad tidigare forskning. 

Figur 2. Sammanfattande modell av resultat och diskussion. 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Sammanställning av urvalet utifrån variablerna ålder samt kunskap. 

Tabell 2. Fördelning av informanter efter ålder. 

Tabell 3. Fördelning av informanter efter utbildning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Urval 

Åldersgrupp Antal 

Ung (25-40 år) 4 

Medel (41-55) 4 

Äldre (55+) 2 

Tabell 2. Fördelning av informanter efter ålder. 

 

Utbildning Antal 

Miljöutbildning 5 

Ej miljöutbildning 5 

Tabell 3. Fördelning av informanter efter utbildning. 

 

Samtliga kategorier för analys enligt MCD 

Alla miljöchefer, ung, medelålders, äldre, med miljöutbildning, utan miljöutbildning, ung med 

miljöutbildning, ung utan miljöutbildning, medelålders med miljöutbildning, medelålders utan 

miljöutbildning, äldre med miljöutbildning samt äldre utan miljöutbildning. Totalt antal 

kategorier: 12 st 
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Bilaga 2. Kodschema 

Kodschema 

Bakgrundskoder för hela materialet 

● Miljöutbildning 
● Ej miljöutbildning 

 

Attityder & förväntningar 

Bakgrundskoder 

Möts av/har själv gentemot 

● Privat 
○ Familj 
○ Vänner 
○ Nya människor 
○ Samhälle 

● Professionellt 
○ Ledning 
○ Medarbetare 
○ Branschkollegor 
○ Samhälle 

 
Substanskoder 

● Positiv attityd 
Kan innehålla alla typer av utlåtanden som är positiva, uttrycker intresse, nyfikenhet mm. 

 

● Negativ attityd 
Kan innehålla alla typer av utlåtanden som är negativa, förlöjligande, nedlåtande etc kopplat 

till miljöchef. 

 

● Bemötande av attityd 
Hur bemöter respondenter den attityd/förväntning som återfinns? 

○ Gå därifrån 
○ Förklaras genom kunskap 
○ Beteendeförändring 
○ Annan 
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● Upplevelse av situationen 
Vilken typ av känsla har respondenten efter att ha bemött attityden? 

● Orsak till attityd 
Här avses förklaringar till miljöchefens attityd gentemot någon eller något. 

○ Kunskap 
○ Kunskapsbrist 
○ Annan 

Roller 

● Flytande roller 
○ Främre region 
○ Bakre region 

 
● Tydliga roller 

○ Främre region 
○ Bakre region 

 
● Rollkontroll 

Här avses ageranden för att undvika att hamna i rolldissonans, det vill säga att rollerna 

krockar, man kan inte leva upp till båda rollerna samtidigt mm.  

○ Leva som man lär 
○ Annan 

 
● Rolldissonans 

○ Tappa ansiktet 
○ Legitimering (av handlande) 
○ Annan 

 

Yrkesroller 

Dessa koder belyser egenskaper som är viktiga i miljöchefens yrkesroll. 

● Kommunikativ förmåga 
● Affärskoppling 

Här avses alla sammanhang där miljöfrågan kopplas till ytterligare fördelar för företaget 

samt där betydelsen av att se helheten uttrycks.  

○ Varumärke 
○ Vinst 
○ Annan 

● Egna värderingar 
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Ytterligare aspekter 

● Drivkrafter 
Hit hör allt som motiverar miljöchefen i sitt arbete. 

● Samhälleligt tryck 
Miljöchefen förväntas agera på ett specifikt sätt i egenskap av sin yrkesroll.  

● Eget handlande 
Denna kod avser de miljömedvetna handlingar miljöchefen faktiskt utför.  
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Bilaga 3. Samtyckesbrev 

En av vår tids största utmaningar som vi står inför är de allt fler och mer omfattande miljöproblem som 

aggregeras i världen, miljöproblem som ger upphov till såväl världskonflikter som extrem hunger och 

förlorade lokalmiljöer. I arbetet mot en hållbar samhällsutveckling, där de stora miljöutmaningarna är 

lösta, vet vi idag att näringslivet innehar en stor och mycket betydande roll. Inte minst gäller detta Dig i 

egenskap av Din nyckelroll – miljöchef 

Våra namn är Christin Rach och Linda Norrman, studenter vid sociologiska 

institutionen, Uppsala universiet. Vi kommer under hösten att skriva vår 

kandidatuppsats i socialpsykologi, en uppsats om totalt 15 hp. Med bakgrund i Christins 

tidigare examen i företagsekonomi och Lindas kommande examen i miljövetenskap har 

vi i vår studie valt att fokusera på gruppen miljöchefer och deras upplevelser kring 

miljöengagemang kopplat till den professionella och privata rollen. Syftet med studien är 

att undersöka samspelet mellan värderingar, attityder och handling hos gruppen 

miljöchefer. Vi har i vår förstudie sett att denna grupp, trots sin högst relevanta och 

aktuella yrkesroll, är relativt blanka blad i de akademiska kretsarna. Vi hoppas därför 

med vår studie tillföra nya perspektiv som också kan komma att vara Er till nytta! 

Upplägg för uppsatsen 

 

 

 

 

 

    

 

 

I studien följer vi självklart Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humaniora 

och samhällsvetenskap. 

Principerna innebär i korthet att: 

 Du som deltagare ska ge ditt samtycke till deltagande i studien. 

 Du som medverkar i uppsatsprojektet skall få information om uppsatsens syfte. 

 Du har rätt att själv bestämma över sin medverkan.  

 De insamlade uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant 
sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. 

  
Tack för att Du vill vara en del av vår studie! 

Vänligen, Christin Rach & Linda Norrman 

  

Uppsatsen kommer att baseras på totalt åtta till tio intervjuer av miljöchefer på större svenska företag. 

Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och de kommer att ske där det passar Dig bäst. Vid 

samtycke kommer inspelningsutrustning att användas för att underlätta analysen. Intervjumaterialet 

kommer endast att användas i utbildningssyfte, varvid ljudfilen raderas efter avslutad transkribering. 

Inga person- eller företagsnamn samt personuppgifter kommer att framgå i den färdiga uppsatsen. Du 

har rätt att närsomhelst avstå från att svara på en fråga eller avbryta intervjun och behöver inte uppge 

skäl till detta. 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Bakgrundsfrågorna används för att sätta individen i ett sammanhang och hjälper oss att skapa en 
djupare förståelse före respondenten. Det andra blocket av bakgrundsfrågorna syftar till att få en 
förståelse för individens grundläggande miljöengagemang.  
 

Allmän bakgrund 

Namn 

Ålder 

Studieval (gymnasiet, universitetet):  

Individen, yrket & värderingar 

Idag har du en miljöchefsposition. Hur hamnade du där?  

 Hur såg vägen till att bli miljöchef ut?  

 Vilka faktorer ligger bakom ditt beslut att bli miljöchef?  

Vad är en bra miljöchef för dig? 

Att vara miljöchef, är det endast ett yrke eller finns det ett miljöengagemang även privat? 

Vad anser du vara det viktigaste med ditt jobb? 

Vilka är dina tre viktigaste miljöfrågor? 

Professionellt 

Privat 

Vilka skulle du beskriva som dina tre starkaste och viktigaste personliga värderingar? 

Känner du att dina personliga värderingar stämmer överens med det du får utöva på jobbet? 
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Fokusfrågor 

Fokusfrågorna behandlar studiens tre övergripande områden – roller, attityder och handling. De 

fetmarkerade frågorna är huvudfrågor och de kursiverade används för att eventuellt förtydliga och 

hjälpa respondenten att förstå sammanhanget.  

Roller (Presentation av vår definition av roller och hur vi ser på det - privat och professionellt) 

1. Hur skulle du beskriva ditt samspel mellan den privat och professionella rollen?  

Är det viktigt för dig med en tydlig distinktion mellan dem?  

Vilken är i så fall distinktionen? 

Samhälleligt tryck - attityder 

2. Hur skulle du beskriva att andra ser på din roll som miljöchef? 

Vilka är de vanligaste attityderna du möter i din omgivning i din roll som miljöchef? 

Hur skulle du beskriva din bekantskapskrets med avseende på miljömedvetenhet? 

 Mer eller mindre än dig?   

Hur upplever du attityderna till dig som miljöchef från […] och hur tar de sig uttryck? 

● Familj? 

● Vänner? 

● Medarbetare? 

○ Kan du se skillnad i attityderna mellan medarbetare som jobbar ”under 

dig” jämför med ”ovanför” dig? 

● samhället? 

Kan du minnas någon situation då detta varit särskilt tydligt? 

3. Upplever du att det finns ett samhälleligt tryck att agera ”miljömedvetet” även privat? 

Skulle du säga att detta är något positivt eller negativt? 

 Kan du minnas någon situation då dina roller har krockat? 
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4. Hur upplever du i sådana fall att det påverkar ditt agerande? 

Varför påverkar detta ditt agerande? (fokus: handlingsvilja) 

Kan du minnas någon situation då detta varit särskilt tydligt? 

Handling 

5. Var i ligger motivationen (att arbeta miljömedvetet) i dina olika roller? 

6. Om du jämför ditt känslomässiga miljöengagemang idag med tiden innan du blev miljöchef - 

vad ser du då? 

Om positivt: Har förändringen i sådana fall varit ”positiv” eller ”negativ” / hur har 

denna yttrat sig? 

Har ditt yrke gett dig förändrade perspektiv kring betydelse av miljöarbetet?  

Har i sådana fall detta (de förändrade perspektiven) tagit sig uttryck på något sätt i din 

privata roll? 

Avslutande reflektioner 

Jättetack för dina svar! Vi har nu bara en sista återstående fundering som vi önskar bolla med dig.  

Som vi sa inledningsvis har vårt intresse väckts för den här frågan i och med de värdeladdade ord som 

miljö och chefskap innebär. Något som ofta återkommer i media är högre politiker, med stort ansvar 

och höga förväntningar på korrekt agerande, som hängs ut därför att de gjort något i sin privata roll 

som inte anses ok eftersom de har just det här ansvarsfulla jobbet. Det är alltså inte olagliga 

företeelser som avses, utan helt enkelt handlingar som inte anses ok av samhället och media, det vill 

säga de motsvarar inte förväntningarna på den personen.  

De här scenarierna fick oss att dra paralleller till er [miljöchefer] – hur ser dina tankar ut kring dessa 

frågor?  

 

 

 

 

 


