
 Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp | Företagsekonomi 3 - Styrning 

Vårterminen 2018 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-G--18/01861--SE 

 

 

 

 
 
 
 

Att styra mot miljömål 
 

En fallstudie om hur en offentlig 

sjukvårdsverksamhet styr mot miljömål 

 

 

 
 
Elin Rylander                                                              
Linnea Östberg 

    

    
 

Handledare: Josefine Rasmussen 

 

  

 



Förord 

Vi vill tacka alla respondenter som ställt upp i våra intervjuer under studiens gång samt 

andra individer inom Region Östergötland som hjälpt oss hitta lämpliga personer, bidragit 

med interna dokument och djupare insikt i organisationen. Det har varit av stor vikt för 

att få insikt i hur arbetet med miljö fungerar inom verksamheten. Vi vill också tacka vår 

handledare Josefine Rasmussen och andra opponenter som gett värdefulla synpunkter 

som möjliggjort förbättringar i arbetet. Vi vill även tacka familj och vänner, ni har varit 

ett ovärderligt stöd under arbetets gång. 

 

Stort tack till alla som hjälpt oss med denna uppsats! 

 

Linköping, 1 juni 2018 

 

Linnea Östberg  Elin Rylander 

  



Sammanfattning 

Offentliga sjukvårdsverksamheter möter idag svårigheter i sitt miljöarbete. De har be-

gränsade resurser i både monetära termer och i form av personal. Organisationen kan 

påverka verksamheten att arbeta med miljöfrågor och nå sina miljömål genom att använda 

styrverktyg. Denna studie har för avsikt att undersöka vilka styrverktyg den offentliga 

organisationen Region Östergötland använder på verksamhetsnivå i sin sjukvårdsverk-

samhet för att nå de uppsatta miljömålen. Studien besvarar vilka miljömål och styrverktyg 

som organisationen har samt vilka utmaningar och möjligheter som styrverktygen innebär 

för verksamheten. Forskningsmetoden som använts i studien är kvalitativ med abduktiv 

ansats.  

 

Utfallet av studien är att Region Östergötland använder flertalet styrverktyg för att nå 

miljömålen. Det finns två övergripande miljömål, satta av regionfullmäktige, samt delmål 

som ska bidra till måluppfyllelsen. Både formella och informella styrverktyg har fram-

hävts av vikt ur miljösynpunkt. Miljöledningssystemet ISO 14001, offentlig upphandling 

och kunskapshöjande åtgärder är några exempel. Utmaningar och möjligheter som finns 

för att styra mot miljömålen finns likaledes. Exempelvis är ett bestående engagemang 

från anställda, chefer och politiken av vikt för att miljöarbete ska existera och prioriteras. 

Därutöver understryks att miljöarbetet inte ytterligare får belasta verksamheten utan 

måste integreras i det ordinarie arbetet, att målkongruens måste finnas samt att den of-

fentliga upphandlingen är central för att nå miljömålen. Studien har tillfört insikt i pro-

blematiken gällande vilka styrverktyg som kan användas för att uppnå miljömålen i of-

fentlig sjukvårdsverksamhet. Studien belyser svårigheter och möjligheter med styrverk-

tygen som identifierats som behöver beaktande för att nå miljömålen.  

 

Nyckelord: offentlig verksamhet, styrverktyg, miljö, offentlig upphandling, ISO 14001, 

balanserat styrkort, målstyrning, miljömål 

  



Abstract 

Management tools 

How to steer a public healthcare organization towards environmental goals 

Today, public healthcare services in Sweden face difficulties in their environmental work. 

Their operations have limited resources in both monetary terms and in terms of staff. An 

organization can influence their activities so that they include environmental aspects, and 

thereby achieve the organization's environmental goals. This by using management tools. 

The thesis investigates which tools the public organization, Region Östergötland, uses in 

their healthcare-operation to reach their environmental goals. The study answers what 

environmental goals Region Östergötland has and what management tools the organiza-

tion uses. The thesis also illustrates the challenges and capabilities these management 

tools entail. The research method used in the thesis is qualitative with an abductive ap-

proach. 

 

The outcome of the study is that Region Östergötland uses a number of control tools to 

achieve the environmental goals. There are two overall environmental goals, set by the 

municipality, as well as interim targets that will contribute to the achievement of the all-

embracing environmental goals. The study finds that both formal and informal steering 

tools are used. The environmental management system ISO 14001, public procurement 

and knowledge-raising measures are some examples. Challenges and opportunities are 

also found in the study. The findings of the thesis emphasize that interest and engagement 

from employees, managers and politicians is important for environmental work to exist 

and be prioritized. Further, the environmental work must not mean additional tasks that 

burden the business further. The activities must thereby be integrated into the regular 

work. Additionally, there need to be goal congruence throughout the organization, where 

public procurement is a crucial part in achieving the environmental goals. The study pro-

vides insight to the difficulties of a public health care organization regarding which con-

trol tools that can be used, as well as highlighting difficulties. The thesis provides insight 

in what is needed to take into consideration for achieving environmental goals. 

 

Keywords: public sector, environment, public procurement, ISO 14001, balanced score-

card, control tools, environmental goals 



Begreppslista samt förkortningar 

Hållbar utveckling 

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande gene-

rationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Dahlin, 2014 s. 14). 

 

Kommun, landsting och/eller region  

Ett avgränsat område där man för medborgare utövar gemensam och offentlig verksamhet 

(Brorström, Haglund & Solli, 2014, s. 15; Regeringskansliet, 2015).  

 

ISO 14001 

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning som består av ett antal krite-

rier, framtagen av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Standarden tyd-

liggör hur verksamheter kan etablera rutiner och ett systematiskt miljöarbete och är ett 

hjälpmedel för organisationer att förbättra sitt miljöarbete (International organization for 

standardization, 2015).  

 

Corporate social responsibility (CSR) 

Ett begrepp som benämns vid miljöarbete inom företag och organisationer. Begreppet 

innefattar den vilja som finns hos verksamheter att utföra arbete gällande sociala och 

miljömässiga aspekter och belyser vikten av att ta ansvar för den påverkan verksam-

heten har på samhället (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus, Nilsson, 2014). 

 

Offentlighetsprincipen  

Innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar (SFS 1949:105).   

 

God ekonomisk hushållning 

Ett begrepp i kommunallagen som beskriver vad som bör utgöra ändamålsenlig eko-

nomi- och verksamhetsstyrning (SFS 2017:725; Brorström et al. 2014). 

 

Klimatneutral  

“Begreppet ‘klimatneutral’ används av företag som inte lyckats minska sina utsläpp av 

koldioxid helt och hållet men som vill göra någon form av kompensation för de utsläpp 

som företaget faktiskt orsakar” (Svenska naturskyddsföreningen, 2006). 



Agenda 2030 

Globala mål som ska bidra till en “socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckl-

ing” i alla världens länder. Agenda 2030 inkluderar hela världen, oavsett inkomst- eller 

utvecklingsnivå och innefattar 17 mål som ska vara uppnådda år 2030 (FN, 2017). 

 

Centralisering 

“Koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt” 

(Nationalencyklopedin, u.å. a). 

 

Decentralisering 

“Fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal 

centra till fler områden och personer” (Nationalencyklopedin, u.å. b). 

 

BKC - Barn - och kvinnocentrum i Östergötland 

CVU – Centrum för verksamhetsstöd och utveckling 

FN - Förenta nationerna 

HRM – Human resource management  

LOU - Lagen om offentlig upphandling 

NPM - New public management 

RÖ – Region Östergötland 

STÅB - Strategisk plan med treårsbudget  
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1 Inledning 

“En av vår tids största utmaningar är att ställa om samhället mot en långsiktig hållbar 

utveckling.”  - Miljöstyrningsrådet (2004) 

 

Miljörelaterade problem är idag stora och omfattande. Vi människor har enligt Phil 

(2014) en negativ inverkan på miljön, vilket har sin grund i industrialiseringen som på-

börjades för ungefär 250 år sedan. Människan har under denna förhållandevis korta tids-

period ökat utsläppen av bland annat fossila bränslen, och därigenom förändrat miljön, 

och andra levande varelser har inte hunnit anpassa sig till de nya förhållandena (Peters-

son, 2008; Phil, 2014). Detta är en av de främsta orsakerna till varför vi ställs inför dagens 

miljöproblem (Ammenberg, 2012).  

 

Utsläpp från företag, hushåll och transporter är några av de största källorna till de utsläpp 

som påverkar miljön (Ammenberg, 2012). Att fortsätta leva och verka på det sätt vi hittills 

gjort är ohållbart (Phil, 2014). Det krävs förändring i flera avseenden för att minska vår 

påverkan och därav är miljöarbete något som bör bedrivas på alla nivåer för att säkerställa 

att även kommande generationer ska ha möjlighet att tillgodose sina behov (FN, 2017; 

Dahlin, 2014; Ammenberg, 2012). Efter FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 blev 

miljöfrågor något som allt fler verksamheter började bedriva, såväl på internationell som 

lokal nivå (Axelsson & Marcus, 2008; Ammenberg, 2012). På den lokala nivån har kom-

muner och landsting möjlighet att göra förändringar kring sitt arbete med miljö (Axelsson 

& Marcus, 2008; Ammenberg, 2012).   

 

En aspekt som påverkar miljöarbetet inom kommun och landsting är att Sveriges befolk-

ning blir allt större (Ekonomirapporten, 2017).  Detta tas inte hänsyn till vid bestämmel-

serna kring skatteintäkterna, vilka inte ökar i motsvarande takt. Följden blir implicit att 

det finns mindre monetära resurser för att tillgodose de ökade miljökraven (Ekonomirap-

porten, 2017). Kombinationen av ökade krav på miljön och mindre resurser medför där-

med svårigheter för offentlig verksamhet i framtiden. Landsting, som exempelvis är an-

svariga för sjukvården (Regeringskansliet, 2015; Brorström et al. 2014; SFS 2017:725), 

möter dessa miljömässiga svårigheter (Pasqualini Blass, Gouvêa da Costa, Pinheiro de 

Lima, Adriana Borges, 2017). Sjukhusverksamheter har en betydande miljöpåverkan då 

de bidrar till utsläpp, föroreningar och använder icke-miljövänliga material (Pasqualini 
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Blass et al. 2017). Exempelvis bidrar verksamheten med slaggprodukter, kemikalier, bi-

ologiskt avfall, nålar och andra typer av avfall som används dagligen (Martini, Chiavaro 

da Fonseca, Voigt Severiano, Iahnke Garbin, Flores da Rosa, Klück, 2017). Sjukhusverk-

samheter har därmed förbättringspotential och bör utveckla sitt arbetssätt inom miljöfrå-

gor (Pasqualini Blass et al. 2017).  

 

Vidare har Pasqualini Blass et al. (2017) identifierat behov av att finna relevanta och 

betydelsefulla indikatorer för att fastställa och värdera miljöåtgärder. De prestationsindi-

katorer som finns är bristfälliga och bidrar till svårigheter att sprida miljömått inom de 

hierarkiska nivåerna (Pasqualini Blass et al. 2017). Förutom bättre indikatorer krävs även 

en förståelse för corporate social responsibility (CSR) och hållbarhet, i alla nivåer av led-

ning, för att miljöarbetet ska fungera (Ray, 2013). Vidare är det grundläggande att kunna 

påvisa att projekt inom CSR är effektiva och på så vis även lönsamma (Ray, 2013).  

 

Aidemark (2001) påpekar att traditionella styrverktyg, som budget, endast fokuserar på 

monetära aspekter. Ett alternativ för att inkludera fler aspekter i sjukvårdsverksamheter 

är att använda ett balanserat styrkort. Detta för att underlätta den hierarkiska kontrollen 

av de aktiviteter som utförs. Vidare innebär det balanserade styrkortet en möjlighet att få 

ökad kvalitet i verksamheten (Aidemark, 2001). En förändring av styrverktyg kan dock 

möta motstånd hos de anställda om detta är ett beslut som tagits uppifrån (Kasurinen, 

2002). Värderingar och normer som stödjer förändringen är viktigt i alla nivåer av en 

organisation för att denna omställning ska var möjlig (Hinings, Thibault, Slack, Kikulis, 

1996). Organisationer tenderar att misslyckas med att förmedla angelägenheten av en för-

ändring, vilket resulterar i att styrverktygen inte får den efterfrågade effekt som önskats 

(Ronnenberg, Graham, Mahmoodi, 2009). Detta är ett problem vid implementeringen av 

exempelvis miljöledningssystem menar Ronnenberg et al. (2011) och således är det av 

vikt att implementeringen av ledningssystem fungerar i praktiken. 

 

För att åstadkomma en förändring gällande miljöfrågor krävs att en organisation har tyd-

liga metoder kring detta arbete (Axelsson & Marcus, 2008; Almgren & Brorson, 2012). 

För att säkerställa att miljöfrågor integreras i organisationens arbete kan så kallade mil-

jöledningssystem införas, där ISO 14001 är ett av de vanligaste (International Organizat-

ion for Standardization, u.å. a). Med detta hjälpmedel kan organisationer arbeta med mil-
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jöfrågor på ett målinriktat och strukturerat vis (Axelsson & Marcus, 2008). Organisat-

ioner inom offentlig sektor kan enligt Zutshi, Sohal och Adams (2008) dra fördel av mil-

jöledningssystem på flera vis. Detta kan innebära, förutom minskad påverkan på miljön, 

ökat miljöengagemang från de anställda, förbättrade prestationer samt ökad effektivitet. 

För att som organisation lyckas påverka det som orsakar de miljöproblem som finns kan 

även andra styrverktyg införas i arbetet (Ammenberg, 2012). Vissa styrverktyg, som ex-

empelvis uppföljning och riktlinjer, är reglerade med lagstiftning och kan leda till hårda 

straff om de inte efterföljs (SFS 1998:808). Andra typer av styrverktyg är frivilliga, som 

ISO 14001, och organisationerna kan själva välja om de vill använda dem eller inte 

(Ammenberg, 2012).  

 

Genom styrning går det således att inverka på ett sådant sätt att miljöpåverkan inte blir 

lika påtaglig (Martini et al. 2017) i kombination med att verksamheter uppnår sina mål 

(Andersson & Funck, 2017). Med stöd av problematiken som innebär kombinationen av 

miljö och ekonomi inom offentlig verksamhet (Ekonomirapporten, 2017) har vi i vår stu-

die valt att se till hur de uppsatta miljömålen i en demokratiskt ledd organisation imple-

menteras på verksamhetsnivå genom användningen av styrverktyg. 

 

1.1 Syfte 

Denna studie har som syfte att undersöka hur en offentlig sjukhusverksamhet med hjälp 

av miljömål styr mot hållbarhet. Studien undersöker vilka styrverktyg som används i 

verksamheten för att nå de uppsatta miljömålen samt åskådliggör vilka möjligheter och 

utmaningar detta innebär. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

För att besvara syftet ställs dessa frågor: 

• Vilka miljömål har organisationen? 

• Vilka styrverktyg används för att nå de uppsatta miljömålen? 

• Vilka utmaningar och möjligheter innebär styrverktygen för att uppnå miljömå-

len? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi kommer i studien undersöka organisationen Region Östergötland. På grund av den 

tidsbegränsning som uppsatsen innebär har vi valt att avgränsa arbetet. Studien undersö-

ker den del av Region Östergötland som ägnar sig åt vård, då denna verksamhet erhåller 

cirka 70 procent av regionens monetära resurser (Region Östergötland, 2018a). Vi kom-

mer att se närmare på vilka styrverktyg som används på verksamhetsnivå för att uppnå de 

satta miljömålen. Utifrån tidigare universitetsstudier fanns vetskap om att Region Öster-

götland har för avsikt att bli miljöcertifierade samt aktivt arbetar med miljöfrågor (Region 

Östergötland, 2018c). Därav sågs verksamheten som ett lämpligt och tillgängligt alterna-

tiv att studera (David & Sutton, 2016). Vi har valt att begränsa begreppet hållbar utveckl-

ing till att endast se till perspektivet miljö och bortse från de andra perspektiv som be-

greppet innebär. Därutöver, då det finns flertalet tillvägagångssätt att styra en organisat-

ion, görs begränsningen till att se till endast de uppsatta målen och hur de avses att upp-

fyllas.  
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2 Metod och material 

I detta kapitel presenteras forskningsprocessen för studien. Kapitlet innehåller beskriv-

ning av metod, urval, analysmetod samt kvalitets- och etikaspekter. 

 

2.1 Forskningsmetod och ansats 

Bryman och Bell (2015) framhåller att det finns två primära förhållningssätt till hur forsk-

ning kan bedrivas. Dels kan en deduktiv ansats användas, där tidigare teori ligger till 

grund för den forskning som ska göras. Teorierna appliceras och bevisas sedan genom 

den empiri som framtages. Dels finns en induktiv ansats, där den forskning som görs 

avgör vilka teorier den ska ställas emot (Bryman & Bell, 2015). Bryman och Bell (2015) 

menar att en kombination av de två förhållningssätten kan användas, så kallad abduktion. 

För att säkerställa att studien uppfyller sitt syfte, i detta fall att undersöka hur en offentlig 

sjukhusverksamhet med hjälp av miljömål styr mot hållbarhet, har utgångspunkten varit 

en kombination av induktion samt deduktion (Bryman & Bell, 2015). Vi har utgått från 

befintlig information om den valda organisationen, som vi hittat i årsredovisningar samt 

organisationens publika dokument. Där hittades information om de styrverktyg som verk-

samheten använder. Informationen har sedan legat till grund för våra intervjuguider för 

att möjliggöra en djupare inblick i vilka styrverktyg och miljömål som finns. Detta möj-

liggjorde en djupare förståelse inom problemet, vilket är studiens avsikt (Bryman & Bell, 

2015; Fejes &Thornberg, 2015). 

 

David och Sutton (2016) menar att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig vid intent-

ionen att ge en djupare förståelse av ämnet. En kvantitativ metod passar snarare vid nu-

meriska eller statistiska former, vilket inte är i enlighet med studiens syfte. Hade vår stu-

die fokuserat på generaliserbarhet av en teori hade en kvantitativ forskningsmetod varit 

av intresse (David & Sutton, 2016). På så vis innebär en kvalitativ forskningsmetod med 

abduktiv ansats ett mer relevant resultat som uppfyller syftet på ett bättre sätt (David & 

Sutton, 2016).  

 

För att erhålla den kvalitativa data som behövdes i studien användes både primära och 

sekundära källor. Dels genomfördes semistrukturerade intervjuer för primärdata och för 

sekundärdata gjordes granskningar av organisationens publika, och interna dokument, lit-

teraturgenomgång av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare forskning (David 
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& Sutton, 2016). Då studien har för avsikt att endast se till ett fall, där endast en indivi-

duell enhet studeras, och inte har syftet att jämföra den valda verksamheten med andra 

organisationer kan studien enligt David och Sutton (2016) ses som en enkel fallstudie. I 

fallstudier är det lämpligt att använda abduktion för djupare förståelse (Jensen och Sand-

ström, 2016).  

 

2.2 Design – Enkel fallstudie 

Enligt Bryman och Bell (2015) samt Jensen och Sandström (2016) är en fallstudie en 

djupgående studie, av exempelvis en organisation, för att belysa ett visst problem och 

analysera detta. Fallstudier kan vara enkla eller multipla, där det sistnämnda innehar flera 

olika organisationer i fokus, medan en enkel fallstudie endast ser till en verksamhet, som 

vi i vår studie valt att göra (Eisenhardt, 1989; Bryman & Bell, 2015). Fallstudier kombi-

nerar ofta olika typer av datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer samt doku-

mentinsamling för att på så sätt möjliggöra djupare analys (Eisenhardt, 1989; Bryman & 

Bell, 2015; David & Sutton, 2016).  

 

Då vår studie har för avsikt att belysa vilka miljömål som finns, ge en djupare förståelse 

i vilka styrverktyg som används på verksamhetsnivå för att uppnå dessa mål och vilka 

svårigheter samt möjligheter som finns i detta arbete, är följaktligen en fallstudie lämplig 

att använda som metod. Detta för att, genom flera olika källor, kunna bidra med ett djup 

(Bryman & Bell, 2015). Nackdelar med att utföra en fallstudie är att denna endast ser till 

en begränsad tidsperiod samt ett mindre antal individer vilket gör att dessa studier tende-

rar att endast representera ett mindre urval, snarare än ett bredare spektrum (David & 

Sutton, 2016). Dock är det inte vår avsikt att genom studien bidra med ett resultat som 

gör det möjligt att dra allmänna slutsatser, utan snarare att ge en djupare förståelse om 

hur det fungerar i en offentlig sjukhusverksamhet. Olika kommuner och landsting arbetar 

inte alltid med samma mål eftersom ideologier samt kommunens invånare är avgörande 

för vilka dessa är (Brorström et al. 2014). 

 

2.2.1 Urval 

Studien har för avsikt att se närmare på en offentlig verksamhet och de styrverktyg som 

används för att uppnå miljömål. Vi använde därav ett selektivt urval i valet av organisat-

ion att studera (David & Sutton, 2016). Detta då vi behövde se närmare på en offentlig 
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organisation som samtidigt arbetar med miljöfrågor. För att besvara studiens syfte kräv-

des att valda respondenter besatt den ämneskunskap som önskades. De första responden-

terna valdes därför genom ett selektivt urval (David & Sutton, 2016). Detta innebär att de 

personer som ansågs lämpliga att intervjua valdes ut för att säkerställa att de besatt den 

ämneskunskap som krävsdes för att besvara syftet (David & Sutton, 2016). Då det som 

utomstående kan vara problematiskt att veta vilken person som besitter rätt kunskap inom 

en organisation resulterade i att vi sedan använde oss av ett snöbollsurval. Nya lämpliga 

intervjupersoner rekommenderades av de redan tidigare intervjuade respondenterna och 

av andra som vi var i kontakt med (David & Sutton, 2016). 

 

2.2.2 Fallorganisation 

Den organisation vi valt att se närmre på är Region Östergötland (RÖ). Detta är en orga-

nisation som är demokratiskt styrd, vilket innebär att invånarna i Östergötland vart fjärde 

år väljer in politiker till Regionfullmäktige, som för deras talan (Region Östergötland, 

2018a). Vidare har verksamheten som uppgift att genomföra det som krävs för att uppnå 

de mål som beslutas politiskt (Region Östergötland, 2018a). Regionens mest omfattande 

uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård för invånarna, men de har även ansvar för 

kollektivtrafiken och hållbart utvecklingsarbete inom bland annat samhällsbyggnad, kul-

tur och turism. Då organisationen är politiskt styrd finns flertalet lagar att förhålla sig till, 

som exempelvis kommunallagen, som innefattar god ekonomisk hushållning samt offent-

lighetsprincipen. Dessa ligger till grund för RÖs vision, mål och strategier (Region Ös-

tergötland, 2016a). Universitetssjukhuset i Linköpings är en offentlig verksamhet som är 

arbetsgivare till många anställda (Region Östergötland, 2016b) och bidrar med miljöpå-

verkan (Region Östergötland, 2018b). Det är därmed ett medvetet val att studera organi-

sationen. 

 

Region Östergötland (2018c) arbetar för att få in miljöaspekter i sin verksamhet. Reg-

ionen har ett pågående arbete för att minimera utsläpp, samtidigt som de kompenserar för 

de utsläpp som måste ske. Vidare har regionen som mål att vara certifierade i ISO 14001 

vid år 2020 (Region Östergötland, 2018c). ISO 14001 står för internationell standard för 

miljöledning och är ett system som bland annat innebär att etablera systematiskt miljöar-

bete (International Organization for Standardization, 2015). Det är av intresse att se hur 

detta påverkar verksamheten och dess styrverktyg.  
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2.3 Datainsamling 

För att erhålla information för att besvara studiens syfte har både primär- samt sekundär-

data samlats in under genomförandet. Primärdata har samlats in genom intervjuer. Vä-

sentliga frågor har utformats och anpassats för att besvara studiens syfte (Bryman & Bell, 

2015). Bryman och Bell (2015) menar att en nackdel med att använda primärdata är att 

det är tidskrävande, vilket upplevdes under studiens gång. Det var tidskrävande att finna 

vilka personer som var aktuella att intervjua, att komma i kontakt med dessa individer tog 

sedan ytterligare tid.  

 

Fortsättningsvis har även sekundärdata varit betydelsefull i studien. Sekundärdata är be-

fintlig skriftlig information som finns tillgänglig via internet, vetenskapliga artiklar eller 

böcker (David & Sutton, 2016). Sekundärdatan användes för att se vad som tidigare stu-

derats inom ämnet. Utöver tidigare forskning har sekundärdata bidragit till empiriin-

samling genom exempelvis granskning av årsredovisningar, organisationens hemsida och 

de interna dokument som vi fått tillgång till. 

 

2.3.1 Intervjuer 

Intervjuer utfördes med olika personer som besitter kunskap inom bland annat miljöfrå-

gor, styrfrågor samt målfrågor. Intervjuguider skapades utifrån teori och RÖs publika do-

kument. Guiderna formades sedan efter respondenternas olika kompetens inom frågan. 

Detta resulterade i att intervjufrågorna varierade mellan de olika intervjuerna för att på så 

vis få en djupare förståelse för frågorna och samtidigt åstadkomma en kvalitet i de svar 

som gavs (Bryman & Bell, 2015). Frågor som togs upp i intervjuguiderna berörde främst 

miljömässig hållbarhet och styrverktyg för att klargöra hur respondenterna såg på dessa 

frågor, se Bilaga 2 och 3. Då certifieringen av miljöledningssystemet ISO 14001 var ak-

tuellt i organisationen under studiens genomförande berörde respondenternas svar till stor 

del implementeringen av ledningssystemet, men även andra styrverktyg lyftes fram. 

 

Semistrukturerad intervjumetod användes i studien. Metoden innebär en flexibilitet i in-

tervjuprocessen (Bryman & Bell, 2015). Frågorna var halvstandardiserade till ostandar-

diserade för att tillhandahålla djupa och detaljrika svar (David & Sutton, 2016). Det se-

mistrukturerade tillvägagångssättet betyder att de medtagna frågorna i intervjuguiden kan 
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utvecklas, i form av följdfrågor, och behöver inte ställas strikt utifrån den ordning frå-

gorna har i intervjuguiden (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2015). Detta ger respondenten 

större möjlighet att påverka intervjuns innehåll (Alvehus, 2013). Detta i sin tur menar 

Bryman och Bell (2015) medför att förståelsen för det som sägs blir djupare och mer 

detaljrik då intervjun kan styras in på ämnen som den intervjuade har stor insikt i.  

 

För att säkerställa att respondenterna kände sig bekväma och på så vis kunna frambringa 

viktig information (David & Sutton, 2016) tillfrågades var de föredrog att utföra inter-

vjun. Resultatet blev att de valde sin arbetsplats och naturliga miljö. Det kan vara svårt 

för de som utför intervjun att åstadkomma samma relation till respondenten om intervjun 

görs på annat sätt än att träffas personligen. Därför var det av intresse att träffa respon-

denterna snarare än att föra intervjun via telefon, email eller liknande (Bryman & Bell, 

2015). Ytterligare nackdelar med att inte träffa respondenten är att de som intervjuar inte 

i lika stor utsträckning får samma gensvar från de tillfrågade. Det kan även vara svårt för 

den som intervjuar att försäkra sig om att respondenten har full uppmärksamhet på inter-

vjun (Bryman & Bell, 2015).  

 

Majoriteten av intervjuerna har spelats in och transkriberats för att säkerställa att all in-

formation som intervjuerna mynnat ut i inkluderats. Genom att spela in samtalet finns 

möjlighet att behålla koncentrationen på det som sägs vid intervjutillfället och lyssna ak-

tivt istället för att anteckna (Bryman & Bell, 2015). Vidare är inspelning fördelaktigt då 

risken att glömma någonting minskar och möjligheten att återigen lyssna på den intervju-

ades svar för en grundligare analys finns (Bryman & Bell, 2015). En av respondenterna 

kände sig inte bekväm med att spela in intervjun och av den anledningen tog vi endast 

anteckningar vid den aktuella intervjun.  

 

I studien intervjuades fyra personer, se Tabell 1. De som intervjuades hade befattningar 

som miljöstrateg, verksamhetsutvecklare inom miljö, verksamhetsutvecklare för ett av 

centrumen, miljösamordnare samt chef för en vårdenhet. Intervjuerna har givit en bred 

bild av vilka styrverktyg som används och hur respondenterna ser på miljömålen i verk-

samheten. Intervjuerna var dels individuella samt dels parvis. Att utföra intervjuer i grupp 

kan ses som både en för- och nackdel (David & Sutton, 2016). David och Sutton (2016) 

menar att det i grupp är möjligt att få fram data som är mer intressant och användbar 
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genom att en diskussion uppstår. Samtidigt finns det en risk med att intervjua flera per-

soner samtidigt. Att utföra en gruppintervju kan innebära att en individ kan komma att 

dominera diskussionen eller att de som intervjuas blir påverkade i sina svar av de övriga 

som deltar i intervjun (David & Sutton, 2016).  

 

Intervjun som utfördes i grupp var resultat av ett förslag från en av respondenterna. För-

slaget innebar en sammansättning av två personer, från dels verksamheten och dels en 

person från Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU). CVU arbetar med RÖs 

miljöfrågor, se Figur 1, vilket skulle resultera i mer fördelaktiga svar. Av samma anled-

ning ser vi att fördelarna med gruppintervjun blev större än de potentiella nackdelarna. 

De två deltagarna snarare fullständiggjorde varandras resonemang då de belyste frågorna 

ur olika synvinklar och från olika delar av verksamheten. Samtliga respondenter som in-

tervjuats har befattning på verksamhetsnivå. Miljöstrategen samt verksamhetsutvecklaren 

inom miljö har anställning på CVU. Miljösamordnaren och vårdenhetschefen har befatt-

ningar på regionens produktionsenheter, på centrum- och kliniknivå. Se Figur 1 för en 

överblick av RÖs organisationsstruktur, eller Figurerna 1a och 1b för mer utförlig redo-

görelse för organisationsstrukturen. 

 

Tabell 1: Intervjutillfällen 

Intervjutillfälle Befattning Tid Transkriberad 

Intervju ett Verksamhetsutvecklare inom miljö 30 min Ja 

Intervju två Miljöstrateg samt Miljösamordnare/ 

verksamhetsutvecklare för ett centrum 

på Universitetssjukhuset i Linköping  

50 min Ja 

Intervju tre Vårdenhetschef 45 min Nej 

 

2.3.2 Sekundärdata  

Då det i en fallstudie är möjligt att använda flera olika datainsamlingar som komplement 

till varandra har detta gjorts i studien (Eisenhardt, 1989; Bryman & Bell, 2015; David & 

Sutton, 2016). I ett tidigt stadie av studien användes RÖs publika dokument för att skapa 
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en grundläggande uppfattning om hur verksamheten ser ut, hur de arbetar med miljö samt 

vilka styrmedel som är aktuella. Exempelvis granskades årsredovisningar och organisat-

ionsstruktur för att se dels hur beslut tas i den demokratiskt styrda organisationen samt 

dels de övergripande mål som föreligger. Detta var till nytta då vi utformade intervjugui-

derna. Efter kontakt med RÖ har vi även fått tillgång till interna dokument. Dessa har 

bidragit till en djupare insikt i exempelvis miljöledningssystemet samt andra styrverktyg 

som verksamheten använder sig av, så som framgångsfaktorer och uppföljning. Vid fun-

deringar kring innehållet i dokumenten har vi även givits möjlighet att återkomma med 

ytterligare kompletterande frågor. 

 

2.4 Dataanalys 

För att analysera den data som insamlats under intervjuerna har dessa transkriberats för 

att på så vis möjliggöra ytterligare analys av respondenternas svar (David & Sutton, 

2016). Den intervju som inte spelades in sammanfattades snabbt därefter för att på så sätt 

minimera bortfall av information. Genom att finna nyckelord och termer som de olika 

intervjupersonerna använder sig av och som är återkommande möjliggör att hitta koder 

och på så vis finna centrala teman (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2015). På så 

sätt finns möjlighet att hitta områden som är av mer relevans för att uppfylla studiens 

syfte (David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2015).  

 

Utöver intervjuer och dokument har även interna bilder, organisationsscheman samt fil-

mer analyserats för att få en bredare bild av hur problemet bemöts (David & Sutton, 

2016). En negativ aspekt i analys av kvalitativa data är att denna inte ses ha teoretiskt 

underlag då tolkningen kan influeras av den som tolkar informationen (Bryman & Bell, 

2015). Att använda dataanalys anses enligt Bryman och Bell (2015) trots de negativa 

aspekterna som en viktig metod då denna kan användas på olika typer av information 

samt är en transparent metod.  

 

Den metod vi valt för att analysera materialet är bricolage analys, även kallad ad hoc 

analys (Kvale & Brinkmann, 2009; Fejes & Thornberg, 2015). Kvale och Brinkmann 

(2009) samt Fejes och Thornberg (2015) menar att denna analysmetod möjliggör att an-

vända flera typer av analys, beroende på vad som framkommer i materialet under studiens 

gång. För att få en djupare förståelse för ämnet, vilket är av relevans för studiens syfte, 
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har vi dels sett till de centrala teman som uppkommit under intervjuerna samt analyserat 

intervjuerna för att se vad respondenten svarat på intervjufrågorna och hur responden-

terna har svarat, i form av betoning på ord eller underliggande mening i vad som sagts 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har även analyserat de publika och interna dokumenten 

samt filmer som används i organisationen. 

 

2.5 Etik och kvalitet 

Bryman och Bell (2015) menar på att det alltid uppkommer etisk polemik i forskning För 

att reducera etiska aspekter beskriver Vetenskapsrådet (2002) etiska riktlinjer som inne-

fattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Kraven har varit i åtanke under studiens gång. Inför varje intervju har vi informerat om 

studiens syfte, om konfidentiellt samt fått godkännande i att spela in intervjun. Då vissa 

av respondenterna blivit rekommenderade från andra individer samt att respondenterna 

diskuterat intervjuerna kollegor emellan, har inneburit att anonymiteten inte varit helt 

oinskränkt, då de även refererat till varandra under intervjun (David & Sutton, 2016). 

Vidare är en viktig del i forskningens etik hur de som medverkar i studien behandlas 

(Gustafsson, Hermerén, Petterson, 2011). Detta i form av att de ska i största möjliga ut-

sträckning ska skyddas från skador och kränkningar som kan uppkomma ur forskningens 

sammanhang vilket inneburit att vi inte använt respondenternas namn i studien (Gustafs-

son et al. 2011).Vi har även gett respondenterna betänketid om de velat delta då vi till en 

början skickade ut ett informativt brev, till olika nivåer av organisationen, där de fick 

information om studien (David & Sutton, 2016). Detta har lett till ett bortfall då flertalet 

inte svarat, andra har tackat nej till att deltaga samt vissa individer inte sett sig lämpliga 

för att kunna bidra till studiens syfte. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till huruvida det är möjligt att upprepa ett tidigare forskningsresultat 

(Alvehus, 2013; David & Sutton, 2016; Bryman & Bell, 2015), om mätningen är pålitlig 

(Alvehus, 2013) samt om forskningen är ett konsistent över tid (David & Sutton, 2016 s. 

220). Bryman och Bell (2015) belyser att reliabilitet i kvalitativ forskning är problema-

tiskt då det som undersöks inte alltid är varaktigt över tid. Detta kan ses som en svårighet 

i vår studie då miljöarbetet i Region Östergötland är under utveckling och kan komma att 

se annorlunda ut i framtiden. Vidare riktas kritik mot intervjuer som insamling av material 
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av Alvehus (2013) då intervjuer ses som subjektiva. Detta innebär att det krävs ett kritiskt 

förhållningssätt till de påståenden som presenteras under intervjuerna, då dessa i vårt fall 

kan vara färgade av politisk åsikt (Alvehus, 2013; David & Sutton, 2016). Emellertid 

menar Alvehus (2013) att det kvalitativa intervjuandet är ett tillvägagångssätt som tillåter 

inblick i människors syn på ett problem som inte redogörs för i litteraturen och därmed 

kan det subjektiva även ses som gynnsamt för studien.  

 

2.5.2 Validitet 

Validitet definieras som huruvida det som avses att undersökas är det som studeras (Al-

vehus, 2013; David & Sutton, 2016). Genom att de intervjuade respondenterna har kun-

skap relaterat till studiens syfte säkerställs den interna validiteten i större utsträckning 

(David & Sutton, 2016). Vidare påvisar David och Sutton (2016) att validitet även kan 

vara extern. Den externa validiteten, även kallad generaliserbarhet, betyder att forsk-

ningsresultatet kan tillämpas på större populationer samt i olika miljöer (David & Sutton, 

2016). I induktiv metod, som är av intresse i studien, är den interna validiteten intressant, 

detta då denna ansats innebär att utforska ett visst område snarare än att generalisera ge-

nom att granska en större population (David & Sutton, 2016; Hjerm, Lindgren, Nilsson, 

2014). Den externa validiteten kan dock komma att vara av intresse om studiens resultat 

kan generaliseras till andra sjukhusverksamheter (David & Sutton, 2016). 

 

2.6 Metodkritik 

Bryman och Bell (2015) argumenterar att de som utför fallstudier ska vara medvetna om 

att endast se till ett enskilt fall innebär begränsningar i studien och att utfallet därav också 

är begränsat. Tidsbegränsningen innebär att det inte är möjligt att ge en bredare bild. Om 

mer tid funnits hade andra synvinklar kunnat åskådliggöras, exempelvis av sjuksköters-

kor eller på politisk nivå. Ett alternativ som hade möjliggjort en bredare bild av hur RÖ 

arbetar för att uppnå miljömålen hade varit att använda enkäter. Svaren blir i en enkät inte 

lika utförliga och därav valet att göra intervjuer. Enkäterna hade däremot kunnat ge ett 

mer generaliserbart resultat (David & Sutton, 2016). Dock är inte ändamålet i fallstudier, 

som tidigare nämnts, att generalisera till andra populationer. 

 

Vi ser att det finns mindre möjlighet att utföra studien på nytt, då Region Östergötland 

(2018c) utförde certifieringen i samband med att studien genomfördes samt att politisk 
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inriktning kan förändras. Om ytterligare studier av samma organisation görs kommer re-

sultatet troligtvis bli annorlunda. Att Region Östergötland (2018a) är en politiskt styrd 

organisation skulle kunna innebära att de svar som inhämtats i studien kan vara färgade 

av politisk ideologi. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att det är viktigt att ifrågasätta 

de svar som ges i intervjuer, om svaren är pålitliga och om de är användbara för studien. 

Då respondenterna snarare befinner sig på verksamhetsnivå kan risken att ideologier 

minska något. Genom att lyssna på transkriberingarna flertalet gånger och reflektera över 

vad som lyfts fram minskar risken för en vinklad bild (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Thurén (2013) menar att olika individer uppfattar saker på olika vis, vilket bör beaktas 

vid bedömning av innebörden i intervjuer. Detta är något som vi varit medvetna om då vi 

sammanställt och analyserat intervjumaterialet.  

 

Fejes och Thornberg (2015) lyfter att tillgången till informanter och hur representativa 

dessa är för studien är något som behöver tas i beaktning. Som tidigare nämnts har vi 

under studiens gång varit i kontakt med flertalet personer som inte funnit sig tillräckligt 

insatta i ämnet och därav hänvisat oss vidare till andra individer. Detta innebär att vi fått 

träffa respondenter med kunskap inom styrverktyg och miljö men detta har även inneburit 

ett stort bortfall. Eftersom miljöledningssystemet ISO 14001 är relativt nytt inom Region 

Östergötland (2018c) har innebar att individer avböjt att medverka i studien. Detta ses 

som en nackdel då dessa individer möjligen kunnat bidra till en inblick i hur ledningssy-

stemets implementering upplevs, trots att de inte arbetat med detta under en längre period.  

 

Thurén (2013) poängterar att det är väsentligt att vara kritisk mot de källor som används 

och framhäver fyra källkritiska principer: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendens-

frihet. Dessa faktorer har legat till grund till de skriftliga källor som använts under stu-

dien. 
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3 Centrala begrepp 

Kapitlet redogör för centrala begrepp som är relevanta för förståelsen av uppsatsen.  

 

3.1 Offentlig verksamhet 

Kommuner och landsting skiljer sig till stor del från det privata företaget (Almqvist, 

Graaf, Jannesson, Parment, Skoog, 2016). I den offentliga sektorn finns flera ideologier 

och åsikter som behöver beaktas och tas hänsyn till, till skillnad från handlingsorganisat-

ioner där ett gemensamt mål och idé delas av de anställda (Brorström et al.  2014). Detta 

innebär att den politiskt styrda organisationen ställs inför nya förutsättningar och utma-

ningar beroende på valets utfall och politiska majoriteter (Jansson, 1995). Jansson (1995) 

påpekar att den offentliga verksamheten påverkas av faktorer på nationell nivå och för-

ändringar i omvärlden, vilket betyder att det inte finns långsiktigt felfria lösningar och 

organisationen måste därmed ständigt utvecklas. Kommuner och landsting har krav på 

öppenhet och transparens genom den lagstadgade offentlighetsprincipen och verksamhet-

erna tillåts inte drivas i vinstsyfte (Brorström et al. 2014). Den viktigaste inkomstkällan 

för kommuner och landsting är skatten. Denna ska fördelas till de ansvarsområden som 

den offentliga sektorn har skyldighet att förvalta. Ett område som innefattas är exempelvis 

sjukvården (Brorström et al. 2014). 

 

Ammenberg (2012) menar att vilka miljöfrågor som verksamheter arbetar med och hur 

dessa utförs i verksamheter skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig 

om. I olika verksamheter finns skillnader som påverkar vilka frågor som har fokus och 

vilken metod som används för att arbeta med dessa. Kommuner och landsting styrs och 

formas av demokratiska processer. Detta gör att de är positionerade närmare samhället 

och dess invånare, jämfört med företag. En av de viktigaste skillnaderna mellan företag 

och offentliga organisationer är att de senare är politiskt styrda och har uppgift att ta ett 

omfattade samhällsansvar. Det bör nämnas att det dock inte alltid för med sig andra för-

utsättningar att vara politiskt styrd (Ammenberg, 2012). 

 

Inriktningen på verksamheten kan förändras vid byte av politiskt styre, vilket kan medföra 

svårigheter för kommuner och landsting (Ammenberg, 2012). Andra skillnader som styr 

offentliga organisationers sätt att arbeta med miljöfrågor är att de inte konkurrerar med 

andra verksamheter och att de är mer lagstyrda i sitt arbete jämfört med företag. Vidare 
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har kommuner och landsting möjlighet att i vissa situationer handla på ett bredare och 

mer långsiktigt sätt och bidra till utvecklingen av samhället. Att bedriva ett företag i kom-

munalt ägande skiljer sig från det traditionella företagandet. De måste, som nämnts tidi-

gare, ta hänsyn till kommunala intressen vid utformning av mål och strategier (Ammen-

berg, 2012). 

 

3.1.1 Offentlig upphandling 

Då en offentlig myndighet ingår avtal med en annan part angående förvärv av varor och 

tjänster, berörs de av lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145). Lagen 

resulterar i att offentliga verksamheter ska genomföra upphandling på ett öppet sätt. Det 

vill säga att en leverantör har rätt att leverera det upphandlingen avser och denne får end-

ast uteslutas om det är berättigat av objektiva skäl. Flera leverantörer får lämna anbud 

och den upphandlande myndigheten får sedan förhandla om förbättringar i anbuden. Upp-

handlingen ska mynna ut i en effektiv konkurrens, förutsatt att det finns tillräckligt antal 

anbud (SFS 2016:1145). Den offentliga sektorn behöver ta hänsyn till miljön och via 

LOU klargörs att det under upphandling ska ställas miljökrav (SFS 2016:1145).  

 

3.2 Hållbar utveckling 

Det finns ett flertal begrepp som berör miljöfrågan, bland annat corporate social re-

sponsibility (Anthony et al. 2014), cirkulär ekonomi (Breure, Lijzen, Maring, 2018) och 

hållbarhet (Dahlin, 2014). “Hållbar utveckling” är det begrepp som används i den valda 

organisationen och har därmed varit aktuellt i denna uppsats. Begreppet beskrivs mer 

utförligt nedan. 

 

År 1987 gav Förenta Nationerna (FN) ut en rapport där de beskrev begreppet hållbar 

utveckling på följande sätt: “en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Dahlin, 2014, 

s.14). Begreppet hållbar utveckling kan delas in i tre komponenter, det ekonomiska, so-

ciala och ekologiska (Dahlin, 2014; Gulliksson & Holmgren, 2018). Dahlin (2014) menar 

att dessa tre komponenter är kopplade till varandra och att alla bör tas i beaktning för att 

något ska kallas hållbart. Lundberg (2003) påpekar att definitionen av hållbar utveckling 

är vag, vilket kan resulterat i begreppets popularitet. Lundberg (2003) menar även att 
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begreppet används på ett sådant vis att det vrids till den önskade innebörden, vilket gör 

att begreppet riskerar att bli kraftlöst.        

 

För att arbeta mot en hållbar utveckling krävs att olika instanser engagerar sig för att få 

till en förändring (Gulliksson & Holmgren, 2018). Gulliksson och Holmgren (2018) me-

nar att två av de viktigaste faktorerna som krävs för att uppnå en hållbar utveckling är 

politik och teknik, där politiken kan stifta lagar samt skapa gemensamma standarder me-

dan tekniken bör utvecklas till att bli mer hållbar. Dahlin (2014) menar att teknologin kan 

medföra en ökad produktivitet vilket påverkar hela samhället, från individnivå till global 

nivå. Den enskilda individens engagemang är betydelsefullt då en hållbar livsstil innebär 

en förändring i efterfrågan. Detta i sin tur gör det viktigare för exempelvis politiker och 

företag att arbeta mot en mer hållbar utveckling (Gulliksson & Holmgren, 2018). 

 

3.3 Miljöledningssystem och ISO 14001  

Ammenberg (2012) påvisar att ledningssystem kan användas som ett hjälpmedel för att 

få vägledning i hur en organisation ska uppfylla sina mål. Systemet kan användas till att 

leda, utföra och utvärdera det arbete som organisationen gör genom att integrera lednings-

systemet i verksamhetens ordinarie aktiviteter (Nilsson, 2000). Ett ledningssystem utfor-

mats på ett sådant vis att alla komponenter som bidrar till ett strategiskt arbete organiseras 

på ett effektivt sätt och på så vis hjälper till att uppfylla viktiga målsättningar (Nilsson 

2000; Ammenberg 2012). Olika typer av ledningssystem är inriktade på olika områden 

som exempelvis teknologi, miljö eller säkerhet (International Organization for Stan-

dardization, u.å b).  

 

Det mest frekvent använda standardiserade miljöledningssystemet är ISO 14001 (Alm-

gren & Brorson, 2012; Mazzi, Toniolo, Manson, Aguiari, Scipioni, 2016), ett system ut-

rättat av International Organization for Standardization (International Organization for 

Standardization, u.å. a). ISO 14001 framtogs 1996 men har sedan reviderats, senast under 

2015 (International Organization for Standardization, u.å. a). Systemet är frivilligt att an-

sluta sig till och anledningen till att en organisation väljer att certifiera sig kan vara både 

interna och externa (Persson & Persson, 2015; Psomas, Fotopoulos, Kafetzopoulos, 

2011). Certifieringen är ett verktyg som kan hjälpa organisationer att lyckas med sina 

lagliga förpliktelser och möta förväntningar från omvärlden (International Organization 
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for Standardization, u.å. a; Psomas et al. 2011) men även ett sätt att locka medarbetare, 

ge ökad konkurrenskraft och en finansiell fördel genom ökad effektivitet och förbättrad 

prestation (International Organization for Standardization, u.å. a; Psomas et al. 2011).   
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4 Teori 

I det här kapitlet presenteras den teori samt tidigare forskning som är av relevans för 

beskrivning av problemet. Fokus ligger på styrning, där New public management och 

målstyrning presenteras samt en introduktion till olika styrverktyg och hur de används. 

 

4.1 Styrning 

4.1.1 New public management och målstyrning 

Christensen och Lægreid (2002) förklarar begreppet New public management (NPM) 

som en beteckning för den administrativa reform som skedde inom den offentliga sektorn 

under 1980 och början av 1990-talet. Denna reform var en förändring av hur de offentliga 

organisationerna styrs och organiseras och innebar att kommuner och landsting började 

använda sig av metoder som tidigare endast använts inom privat sektor (Barzelay, 2001). 

Offentlig verksamhet öppnades upp för konkurrens (Christensen & Lægreid, 2002). Me-

ningen med omorganiseringen är att förändra befintliga strukturer samt processer och 

därmed bryta den byråkratiska strukturen som präglat den offentliga sektorn, samt att 

förbättra det politiska administrativa systemet (Christensen & Lægreid, 2002). Föränd-

ringen gjordes för att uppnå en ökad effektivitet inom offentlig sektor och samtidigt öka 

transparensen och självständigheten inom styrningen (Christensen & Lægreid, 2002; Bar-

zelay, 2001). Tidigare har offentlig ledning ansetts vara den process där politiker skapade 

policys, fördelade resurser samt implementerade varierande program (Barzelay, 2001).  

 

Bringselius (2015) menar att offentliga organisationer bör drivas självständigt, där varje 

division inom verksamheten har ett omfattande resultatansvar. Konkurrens bör före-

komma mellan de olika organisationerna i förvaltningen. Detta för att driva de offentliga 

organisationerna närmare den privata organisationens förhållanden, då dessa har en högre 

effektivitet. Organisationerna bör enligt NPM mäta sin prestation i kvantitativa former 

likt en privat organisation för att på så sätt uppnå en högre verkningsgrad (Bringselius, 

2015). 

 

Den reform som NPM inneburit har lett till att offentlig sektor till större del fokuserar på 

målstyrning (Bringselius, 2015). I den demokratiskt styrda organisationen ges mål från 

fullmäktige som de lägre divisionerna tar in och omformulerar till sina egna mål (Bror-

ström et al. 2014). Almqvist et al. (2016) menar att mål kan uppfattas som styrande och 
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ses som direktiv, handlingsregler och begränsningar. Denna förklaring påvisar att styr-

verktyget ses som ett sätt för fullmäktige att styra underordnade i organisationen. En cen-

tral del av ekonomistyrningen handlar därmed om hur en organisation ska agera för att 

möjliggöra uppfyllande av verksamhetens uppsatta mål (Almqvist et al. 2016). Genom 

att formulera och implementera strategier påverkar de inom organisationen och gör det 

möjligt att nå de operativa målen, men även de mål som är övergripande för organisat-

ionen (Anthony et al. 2014; Almqvist et al. 2016). Almqvist et al. (2016) påpekar dock 

att den offentliga verksamhetens ekonomistyrning har visat exempel på ett primärt fokus 

på kortsiktiga prestationer där långsiktiga effekter har kommit i skymundan, vilket kan 

ses som en nackdel. De finansiella- och icke finansiella perspektiven bör sammanstråla 

för att åstadkomma en hållbar utveckling inom verksamheten (Almqvist et al. 2016). 

 

Organisationer inom offentlig sektor strävar inte efter lönsamhet och har inte heller som 

huvudsak att vara vinstdrivande (Brorström et al. 2014; Almqvist et al. 2016). Detta in-

nebär att offentlig sjukvård inte i första hand syftar till effektivitet i finansiella termer 

utan snarare att skapa så god kvalitet och värde som möjligt för varje krona (Almqvist et 

al. 2016). I offentlig sektor är verksamheten målet och pengarna är medlet för att uppnå 

detta mål (Brorström et al. 2014). Rombach (1991) påvisar att det i offentliga organisat-

ioner finns svårigheter att arbeta med målstyrning på ett väl fungerande vis. Detta då det 

är svårt att förena målstyrning med politikers syn på hur landsting bör ledas och hur det 

fungerar i praktiken. Målstyrning tenderar att ge politiker och politiken mindre utrymme, 

vilket resulterar i att denna typ av styrning kan ses som olämplig i demokratiskt styrda 

organisationer (Rombach, 1991). Ytterligare kritik har riktats mot NPM av Barzelay 

(2001) då fokus på mätbarhet kan innebära att viktiga faktorer som medborgarperspekti-

vet och rättssäkerhet förbises. Omformationen från centraliserade administrativa system 

till en mer decentraliserad anpassning resulterade även i en ökad administrativ påfrestning 

för verksamheterna (Barzelay, 2001).  

 

Ett annat vanligt sätt att styra organisationer är med hjälp av organisationsmodeller (Bror-

ström et al. 2014). Genom dessa modeller kan decentralisering sägas vara ett av de van-

ligaste sätten att förändra offentliga verksamheter. Decentraliserad organisationsform 

blev allt vanligare då tankar kring lokala nämnder och lokala lösningar uppstod (Bror-

ström et al. 2014). Mål och målstyrning är svårdefinierade styrverktyg som både kan vara 

allmänna, som resulterar i en för vag styrning och mer specifika, vilket resulterar i att 
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medarbetarna i divisionerna känner sig begränsade (Brorström et al. 2014). Det kan dock 

också ses att underordnade önskar bli styrda. De mål som formuleras av fullmäktige kan 

anses vara så klara och konkreta att individer vid utvecklingen av verksamheten kan ta 

hjälp av dessa. Genom konkreta mål kan fullmäktige därmed styra indirekt utan att vara 

på plats i verksamheten (Brorström et al. 2014).  

 

4.2 Styrverktyg 
Inom ekonomistyrningen talas det om olika former av styrverktyg som ska hjälpa orga-

nisationen att uppnå uppsatta mål (Almqvist et al. 2016; Andersson & Funck, 2017). An-

dersson och Funck (2017) benämner dessa som formella styrverktyg, organisering och 

mindre formaliserade styrverktyg. Formella styrverktyg kan vara exempelvis ekonomiska 

informationssystem, modeller och tekniker där de främsta ekonomisystemen är budgete-

ring, produktkalkylering och redovisning. Organisering innefattar istället styrverktyg 

inom organisering eller organisatoriska strukturer. Dessa berör bland annat verksamhet-

ens utformning, organisationsform, ansvars- och befogenhetsfördelning samt bemanning 

och belöningssystem. Mindre formella styrverktyg anses vara mer “mjuka verktyg” och 

inbegriper värderingar, lärande, företagskultur, förebilder, normer och human resource 

management (HRM) (Andersson & Funck, 2017).  

 

Vid förändring av befintliga styrverktyg menar Kasurinen (2002) att det är viktigt att ha 

ett starkt ledarskap. Detta för att ändringen ska bli accepterad av den enskilde individen. 

Utöver ledarskapet är värderingar och normer som stödjer förändringen viktigt i alla ni-

våer av organisationen, för att omställningen ska var möjlig (Hinings et al. 1996; Ray, 

2013). Olika grupper inom organisationen kan ha olika syn på en förändring. Den högsta 

ledningen ser ofta ändringen som en möjlighet, medan lägre chefer och anställda inte 

eftertraktar förändringen (Kasurinen, 2012). Exempelvis möter implementering av miljö-

ledningssystem svårigheter om stöd och delaktighet inte finns hos ledningen eller om det 

finns motstånd hos de anställda (Zutshi et al. 2008). Ray (2013) menar att för att få ett 

fungerande miljöarbete så behövs, i alla nivåer av hierarkin, en förståelse för betydelsen 

av arbetet som berör miljö. Detta kan styrkas genom att verksamheten kan påvisa att pro-

jekt som berör miljöfrågan är lönsamma och effektiva (Ray, 2013). Ekonomistyrning i en 

offentlig organisation är enligt Jansson (1995) ett komplext fenomen då styrningen även 

inkluderar politiska ideologier.  
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4.2.1 Budget 
Brorström et al. (2014) menar att ett av de främsta styrmedlen inom offentlig verksamhet 

är budgetering. Inom den offentliga sektorn är budgeten komplex då denna innebär en 

förhandlingsprocess som inte alltid ses som ekonomiskt rationellt (Jansson, 1995). Bud-

geten kan fylla flera syften så som resursfördelning, styrning, samordning och kontroll 

(Brorström et al. 2014) och används för att betona ideologier (Olson, 1994). Detta är ett 

av de styrverktyg som verksamheterna arbetar mycket och intensivt med (Olson, 1994; 

Brorström et al. 2014). Budgetarbete är lagstadgat i offentliga verksamheter vilket inne-

bär att denna typ av styrverktyg är väl förankrat i dessa typer av organisationer (Brorström 

et al. 2014). Dock lyfter Aidemark (2001) att budgeten endast fokuserar på monetära 

aspekter. Det är av relevans att inkludera fler aspekter, för att på så sätt i de olika nivåerna 

av verksamheten tillse att de aktiviteter som utförs upprätthåller hög kvalitét. I budgetar-

betet är flera hundra tjänstemän och politiker engagerade vilket visar på budgetarbetets 

omfattning (Brorström et al. 2014).  

 

4.2.2 Balanserat styrkort 
Anthony et al. (2014, s.385) påpekar att “What gets measured gets done”. Det balanse-

rade styrkortet gör det därmed möjligt att mäta verksamhetens prestationer (Anthony et 

al. 2014) och mätsystem påverkar de anställdas beteende (Kaplan & Norton, 1992). Styr-

kortet är ett resultat av den kritik som riktats mot att ekonomistyrningen endast tagit hän-

syn till det finansiella perspektivet (Brorström et al. 2014; Aidemark, 2001) vilket enligt 

Kaplan och Norton (1992) kan resultera i missvisande signaler till framtida förbättrings- 

och innovationsarbete.  Denna typ av kritik lyftes inom sjukvården vilket ledde till att 

balanserade styrkort infördes (Bergsten & Dahlgren, 2008).  

 

Det balanserade styrkortet används som ett styrverktyg för att kombinera budgetstyrning 

och kvalitetsutveckling (Aidemark & Funck, 2008). Det balanserade styrkortet tar där-

med hänsyn till flera aspekter och innehar olika mått, vilka är uppdelade utefter fyra per-

spektiv (Kaplan & Norton, 1992; Andersson & Funck, 2017; Greve, 2014). Dessa är fi-

nansiellt perspektiv, kundperspektiv, internt processperspektiv och innovation- och för-

nyelseperspektiv (Andersson & Funck, 2017). Genom perspektiven kan finansiella och 

icke-finansiella mål och mått föras samman för att ge en helhetsbild av verksamheten och 

dess bedrifter (Andersson & Funck, 2017). Mätsystemet visar vilken inverkan handlingen 

har och hur effektivt det har varit (Anthony et al. 2014).  
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Balanserat styrkort kan enligt Bergsten och Dahlgren (2008) ge struktur åt organisationer 

som ägnar sig åt sjukvård. Detta är nödvändigt inom stora verksamheter. Aidemark och 

Funck (2008) menar att mätningar av resultat och beteende lämpar sig väl i sjukvården 

för att på så vis utveckla verksamheten och styra den i avsedd riktning. Styrningen inom 

sjukvården bör innefatta aspekter kring patienter, verksamhetsprocesser och utveckling 

vilket lyfts fram genom styrkortet. Styrkortet kan även användas som en grundmodell och 

används vid strukturering av planeringsdokument såsom treårsbudgetar (Bergsten & 

Dahlgren, 2008).  

 

Med utgångspunkt i det balanserade styrkortets perspektiv och kritiska framgångsfaktorer 

framställs olika nyckeltal (Almqvist et al. 2016). Varje vårdenhet utformar ett eget styr-

kort, vilket möjliggör att mått som anses viktiga på lokal nivå inkluderas och innebär 

flexibilitet då styrkortet kan förändras löpande (Aidemark & Funck, 2008). Dessa nyck-

eltal kan vara direkt kopplade till framgångsfaktorer men kan även vara kopplade till 

framgångsfaktorer indirekt (Almqvist et al. 2016). Aidemark och Funck (2008) påpekar 

att det kan ta flera år för vårdenheter att utveckla en mer omfattande mätning. För att 

mätningen ska fungera och en kulturförändring ska ske krävs relevanta och enkla mät-

ningar samt intresse och uppmuntran från klinik- och landstingsledning (Aidemark & 

Funck, 2008).  

 

4.2.3 Rutiner 
En viktig del för att ett ekonomisystem ska fungera är att det finns rutiner. Genom rutiner 

kan funktioner som identifierar och löser problem stärkas och det går att utvärdera det 

som gjorts samt nå ett önskat resultat (Brorström et al. 2014). På så sätt finns det möjlighet 

att åstadkomma målkongruens (Aidemark & Funck, 2008). Rutiner kan vara exempelvis 

regler, styrprinciper eller dokumentation av det arbete som görs (Brorström et al. 2014). 

Ofta finns också interna riktlinjer i hur organisationen ska agera (Aidemark & Funck, 

2008). Uppföljning är något som sker regelbundet, först och främst i ekonomiska termer 

men även i andra prestationsmått, genom årsredovisningar eller delårsrapporter (Olson, 

1994). Det krävs att det finns en helhetssyn på organisationens ekonomistyrning då ett 

alltför stort fokus på den monetära uppföljningen resulterar i att den övriga ekonomistyr-

ningsutvecklingen förhindras (Jansson, 1995).  
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En rutin som växt fram med ekonomisk revision och kvalitetsrevision som vägledning är 

miljörevisionen (Almgren, Grankvist, Midenstam, 1996). Genom revision kan en verk-

samhet undersöka om regler och ambitioner efterlevs (Dahlin, 2014) och den kan utgöras 

av både intern och extern granskning (Persson & Persson, 2015). På så sätt kan organi-

sationen upptäcka och minska miljörisker samt verifiera att verksamheten följer miljö-

lagstiftningen (Almgren et al. 1996; Almgren & Brorson, 2012). Persson och Persson 

(2015) definierar miljörevision som systematisk, dokumenterad, regelbunden och objek-

tiv utvärdering av de processer och ledningssystem som har upprättats för att skydda mil-

jön samt verksamhetens miljöprestanda. 

 

4.2.4 Miljöledningssystem 
Utan starkt ledningsstöd kan inget miljöarbete fungera effektivt (Almgren & Brorson, 

2012). Enligt Dahlin (2014) är syftet med att inrätta ett miljöledningssystem att ständigt 

förbättra verksamhetens miljöprestanda. Detta åstadkommer verksamheten genom att 

skapa en organiserad process för miljöarbetet. Detta görs genom att identifiera miljöa-

spekterna av verksamheten, sätta upp mål för miljöarbetet samt utforma program för att 

nå dessa mål (Dahlin, 2014). Att använda miljöledningssystem innebär att miljöhänsyn 

och resurshållning integreras i den ordinarie verksamheten (Persson & Persson, 2015). 

Systemet innefattar alltså planering, genomförande, uppföljning, utvärdering samt åtgär-

der för fortlöpande förbättring av miljöarbetet (Persson & Persson, 2015; Ammenberg, 

2012; Zutshi & Sohal, 2004). Dahlin (2014) påpekar att det finns flertalet motiv att inrätta 

ett miljöledningssystem, där krav från omgivningen, att reducera miljörelaterade risker 

eller effektivisering är några exempel.  

 

Jiang och Bansal (2003) menar att påtryckning att miljöcertifieras krävs för att organisat-

ioner ska certifiera sig. Styrning och institutionella påtryckningar från exempelvis sam-

hället och lagstiftande organ påverkar en organisations benägenhet till ett aktivt arbete 

inom miljöfrågor (Jiang och Bansal, 2003). Zutshi och Sohal (2004) påtalar att det krävs 

engagemang från intressenter i verksamheten för att miljöledningssystemet ska imple-

menteras överhuvudtaget. Det är även väsentligt att engagemanget är varaktigt när led-

ningssystemet finns på plats för att det ska bli långsiktigt gynnsamt (Zutshi & Sohal, 

2004). Utan påtryckningar finns svårigheter för verksamheten att se organisationens mil-

jöpåverkan och vilka uppgifter som behöver utföras för att uppnå certifieringen (Jiang 
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och Bansal, 2003). Påtryckningar krävs då avsaknaden av tvingande krav leder till att 

organisationens inställning till miljömål är bristfällig (Jiang och Bansal, 2003).  

 

Den offentliga organisationens medvetenhet om miljöcertifieringens effekter upplevs inte 

alltid som tillräckliga och de anställda i verksamheten anser att ytterligare incitament be-

hövs för att uppleva tillräcklig tillfredställelse (Testa, Heras-Saizarbitoria, Daddi, Boiral, 

Iraldo, 2016). Det krävs även mycket arbete för att upprätthålla certifieringen (Testa et 

al. 2016). På kort sikt påverkas de lägre nivåerna av verksamheten endast marginellt av 

implementeringen av ISO 14001, det är snarare på längre sikt som miljöledningssystemet 

får signifikant påverkan på det finansiella resultatet (de Jong, Paulraj, Blome, 2014; 

Zutshi & Sohal, 2004).  

 

En nackdel som kan uppkomma med ISO-system är att det kan vara svårt att kombinera 

kvalitetsrelaterade frågor med den finansiella logiken, där mer kortsiktiga kostnader 

många gånger hamnar i fokus (Almqvist et al. 2016). Almqvist et al. (2016) menar att det 

krävs en överlappning i det finansiella- och icke finansiella perspektivet och att dessa inte 

ska ses som två isolerade logiker. Enligt Ronnenberg et al. (2011) tenderar implemente-

ringen av miljöledningssystem att misslyckas om de högre nivåerna i organisationen inte 

på ett tydligt sätt förmedlar betydelsen av det nya styrverktyget. Konsekvensen av detta 

blir att miljöledningssystemet inte ger den efterfrågade effekt som planerats (Ronnenberg 

et al. 2011). För att implementeringen ska bli lyckad ska denna vara problemfri, snabb, 

effektiv samt hållbar enligt Zutshi och Sohal (2004). Genom att utbilda ledningen och de 

anställda, och därmed öka förståelsen för miljöledningssystemet och dess fördelar, ökar 

sannolikheten att implementeringen blir lyckad (Zutshi et al. 2008). 

 

Då det i en offentlig verksamhet inte endast är fokus på ett förbättrat ekonomiskt resultat 

måste även andra faktorer tas i beaktning, som kvalitets- och verksamhetsfrågor (Jansson, 

1995). Enligt Jansson (1995) ska styrmodeller inte endast fokusera på monetära termer 

utan det krävs ett bredare perspektiv och att detta perspektiv integreras. Offentliga orga-

nisationer behöver anpassa styrverktygen efter förändringar i omgivningen (Jansson, 

1995). Då sjukvårdsverksamheter har en betydande påverkan på miljön bör de finna de 

indikatorer som är nödvändiga för att kunna fastställa samt utvärdera de miljöaspekter 

som är av relevans (Pasqualini Blass et al. 2017). 
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Ytterligare problematik lyfts av Mazzi et al. (2016) då offentliga organisationer haft svå-

righet i att se fördelar med ISO 14001 och hur systemet ska användas. Dock påvisar Testa 

et al. (2016) att implementeringen av miljöledningssystem kan innebära att den byråkra-

tiska organisationen förenklas vilket leder till en minskad administrativ belastning. Infö-

randet av ISO 14001 har både påtagliga och mindre märkbara fördelar (Zutshi & Sohal, 

2004; Zutshi et al. 2008). Miljöledningssystemet kan reducera kostnader och straffpåfölj-

der samt förbättra både kommunikation och de operativa processer som finns i verksam-

heten (Zutshi & Sohal, 2004). 

 

4.2.5 Offentlig upphandling 
Inom de offentliga verksamheterna görs stora inköp, vilket 2010 omfattade 500 miljarder 

kronor (Ammenberg, 2012). Inköpen görs via offentliga upphandlingar vilka regleras ge-

nom lagstiftning (Ammenberg, 2012). Det krävs ökade krav kring miljöfrågor vid den 

offentliga upphandlingen (Regeringen, 2006). År 2006 skapades en handlingsplan för 

ökade miljökrav. Regeringen (2006) anpassade efter EU:s den offentliga upphandlingen 

för att på så sätt få ett ökat engagemang hos politiker samt en styrning av myndigheter. 

Europeiska unionen (2016) påpekar att en miljöanpassad offentlig upphandling är ett be-

tydande verktyg som möjliggör för en myndighet att uppnå miljöpolitiska mål. Ammen-

berg (2012) menar att det därav är möjligt för offentliga verksamheter att ta hänsyn till 

miljön vid inköpsprocessen. Likaså kan verksamheter göra stor skillnad för miljön då 

dessas inköp är så pass omfattande. Exempel på aktiviteter där de kan ställa krav kring 

miljö är val av transport, entreprenadfordon, utrustning som kräver el, möbler, mat och 

läkemedel (Ammenberg, 2012).   
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5 Empirisk data 

I detta avsnitt kommer det insamlade datamaterialet presenteras, i form av sammanfatt-

ningar av intervjuer samt annan sekundärdata. 

 

5.1 Region Östergötlands organisationsstruktur 

Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av hur Region Östergötlands (RÖ) organi-

sation är uppbyggd och dess funktioner. Då fokus i studien ligger på sjukhusverksam-

heten, och RÖ har uppdrag utöver denna verksamhet, redovisas även en figur för att ge 

djupare insikt i hur organisationsstrukturen påverkar sjukhusverksamheten. För mer de-

taljerad beskrivning av organisationsstrukturen se Bilaga 1. 

 

5.1.1 Regionfullmäktige 

Regionfullmäktige (RF) innefattar de 101 folkvalda ledamöter som var fjärde år väljs av 

medborgarna, som genom dessa representanter bestämmer hur RÖ ska styras (Region 

Östergötland, 2016a). Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet som fastställer 

strategiska frågor och avgör hur mycket verksamheten får kosta, genom att dels fastställa 

skattesats och dels besluta om budget för de nästkommande tre åren (Region Östergöt-

land, 2016a). 

 

5.1.2 Regionstyrelsen 

Regionstyrelsen (RS) är regionens förvaltande organ och styrelse för RÖs verksamheter 

(Region Östergötland, 2016a). Styrelsen ska övervaka att de fastställda målen från reg-

ionfullmäktige följs (Region Östergötland, 2016a). 

 

5.1.3 Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ansvarar för och har fokus på att verka för en god 

hälsa för invånarna utifrån befolkningens behov, samt en god hälso- och sjukvård (Region 

Östergötland, 2016a). Nämnden utgår från en beställar- och utförarmodell (Region Ös-

tergötland, 2018a). 
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5.1.4 Regiondirektören 

Regiondirektören (RD) är den högsta verkställande tjänstemannen i regionen och ansva-

rar för regionens sjukvårdande produktionsenheter samt har löpande uppföljning av de 

olika enheterna (Region Östergötland, 2018a). 

 

5.1.5 Produktionsenheter 

Region Östergötlands verksamheter är uppdelade i olika enheter. Fem av dessa enheter 

har ansvar för den specialiserade vården. Dessa är Hjärt- och medicincentrum, Sinnes-

centrum, Barn- och kvinnocentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård samt 

Diagnostikcentrum. Utifrån de uppsatta målen från regionfullmäktige, regionstyrelsen 

samt hälso- och sjukvårdsnämnden utformar varje produktionsenhet verksamhetsplaner 

samt handlingsplaner (Region Östergötland 2017a). 

 

 

Figur 1: Egen tolkning av Region Östergötlands organisationsstruktur inom sjukvårdsverksamheten (Region Östergöt-

land, 2018d; Region Östergötland, 2017a; Region Östergötland, 2017d). 
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5.2 Styrning och mål för Region Östergötland  

Styrningen av RÖ ska präglas av lyhördhet då de förtroendevalda politikerna ska före-

träda invånarna i styrningen av organisationen (Region Östergötland, 2018a). En grund-

läggande princip är att organisationen ska understödja de övergripande målen, med fokus 

på medborgarperspektivet. Det är regionfullmäktige som har i uppgift att sätta mål, både 

på kort och lång sikt, samt att följa upp resultaten av de uppsatta målen. Utgångspunkten 

för styrningen av verksamheten är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget 

(STÅB), vilket beslutas i juni månad och innebär starten för den årliga styrprocessen. I 

denna redogörs vilka perspektiv regionen arbetar för och vilka mål de har (Region Öster-

götland, 2018a). 

 

STÅB:en beskriver RÖs fem olika perspektiv som regionen arbetar utifrån (Region Ös-

tergötland, 2018a). Det första perspektivet, samhälle, redogör för hur utvecklingsförut-

sättningarna i Östergötland ska tas tillvara och det andra perspektivet medborgare beskri-

ver de viktigaste målsättningarna för verksamheten för att invånarnas behov ska tillgodo-

ses. Dessa två perspektiv är de två överordnade perspektiven för regionen. De övriga tre 

perspektiven finns för att understödja måluppfyllelsen i de tidigare nämnda. Perspektivet 

process redogör för målsättningarna för hur arbetsprocesserna för att målen i samhälls- 

och medborgarperspektiven ska uppnås, perspektivet medarbetare förklarar hur medar-

betarnas resurser ska tas tillvara och utvecklas för att främja hälsa på arbetsplatsen och 

perspektivet ekonomi beskriver hur RÖ ska skapa och behålla en stark ekonomi som ger 

handlingsfrihet. Detta genom att göra ständiga förbättringar och finna kostnadseffektiva 

lösningar och hushålla med befintliga resurser. De olika perspektiven skapar ett övergri-

pande system för hur planering och uppföljning ska göras. Regionstyrelsen och nämn-

derna har ansvar i perspektiven för att tillgodose medborgarnas behov av tjänster och 

utvecklingsinsatser (Region Östergötland, 2018a).  

 

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges vision och mål framställer regionstyrelsen 

samt hälso- och sjukvårdsnämnden verksamhetsplaner, framgångsfaktorer samt utveckl-

ingsområden för att på så vis koppla utvecklingen inom verksamheterna till de strategiska 

målen (Region Östergötland, 2017a). Verksamheten har som uppgift att utföra de insatser 

som krävs för att uppnå de uppsatta målen från regionfullmäktige. Därmed har verksam-
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hetens styrning utgångspunkt i de politiska besluten som sedan förtydligas och komplet-

teras för att möjliggöra implementering. Utifrån de politiska framgångsfaktorerna tydlig-

görs uppföljningsparametrar med målsatta nyckelindikatorer som ska bidra till målupp-

fyllelse. Dessa indikatorer tillsammans med verksamhetsplanerna samt överenskommel-

sen med hälso- och sjukvårdsnämnden utgör en utgångspunkt för produktionsenheterna. 

På så vis skapas en styrningskedja genom hela organisationen (Region Östergötland, 

2018a). 

 

5.2.1 Miljömål för Region Östergötland 

Genom publika samt interna dokument som vi tagit del av från RÖ har vi fått djupare 

insikt i hur regionen arbetar med att minska påverkan på miljön, där det i en intern utbild-

ningsvideo redogörs att visionen är att “vara en drivkraft för hållbar utveckling och livs-

kvalitet”. Vidare är två miljömål som regionen har att bedriva en klimatneutral och giftfri 

verksamhet (Region Östergötland, 2017f; Region Östergötland, 2016a). 

 

5.3 Intervjuer 

Nedan redovisas den primärdata som insamlats, i form av de intervjuer som gjorts under 

studien. 

 

5.3.1 Miljömål 

RÖs verksamhetsutvecklare inom miljö berättar att det i regionens strategiska plan 

(STÅB), som sätts av regionfullmäktige, finns övergripande miljömål som hela regionen 

ska sträva mot. 

 

”Vi jobbar på det sättet att varje centrum tar fram en egen verksamhetsplan som styr vad 

verksamheten ska göra under året och den bygger på den strategiska treårsplanen med 

budget […] Tidigare hade miljöavdelningen en egen miljöhandlingsplan vid sidan om 

[…] men nu ska varje centrum ta fram sin verksamhetsplan så att miljö inkluderas i pla-

nen” – Verksamhetsutvecklaren 

 

Verksamhetsutvecklaren och Miljöstrategen lyfter att målen i STÅB:en är att nå en kli-

matneutral och giftfri verksamhet. Utöver dessa övergripande mål berättar Verksamhets-

utvecklaren att målet är att organisationen ska bli certifierad enligt ISO 14001. Detta 
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kommer enligt respondenten hjälpa verksamheten bli en klimatneutral och giftfri verk-

samhet. Politiskt fokus ligger nu på Agenda 2030, vilket anses vara ett bättre sätt att för-

tydliga vad RÖ menar med sina miljömål enligt Miljöstrategen.  

 

Miljöstrategen samt Verksamhetsutvecklaren menar att RÖ använder sig av begreppet 

hållbar utveckling i sitt miljöarbete framför andra begrepp som berör miljöfrågan.  

 

“Begreppet ‘hållbar utveckling’ kommuniceras inte ut mycket i verksamheten, men på 

politisk nivå använder man nog begreppet [...] just ordet hållbarhet har flera betydelser 

än bara hållbar utveckling” – Miljöstrategen 

 

Miljöstrategen påpekar det är viktigt att målen inte får bli för många för det gör att de inte 

går att hantera i verksamheten. Varje verksamhet har ett ansvar att bryta ner de mål som 

presenteras i STÅB:en, för att därefter inkludera dessa i sin verksamhetsplan. Det finns 

inga direktiv kring hur målen bör prioriteras och detta resulterar i svårigheter för verk-

samheterna då de redan förhåller sig till många mål och mycket ny information. Enligt 

Miljösamordnaren upplever verksamheterna detta som ett problem:  

 

“Det har varit jättesvårt att jobba med miljömål i patientverksamheten i och med att det 

är så mycket jobb hela tiden och det är så mycket nytt och det är så mycket som man hela 

tiden måste förhålla sig till [...] Ofta upplever verksamheten det som jobbigt att få nya 

politiska direktiv, men efter att man har jobbat igenom dem är det oftast positivt”  

 

Trots att RÖ är politisk styrd menar samtliga respondenter att det är en decentraliserad 

organisation. Miljösamordnaren beskriver att det är politikerna som tar beslut om vad 

som ska göras, men sedan får centrumcheferna handlingsutrymme i hur de ska förhålla 

sig till de satta målen. Verksamhetsutvecklaren menar att fullmäktiges beslut endast fast-

slog att RÖ skulle certifieras enligt ISO 14001 och att de på verksamhetsnivå själva fick 

avgöra hur implementeringen skulle gå till. Miljöstrategen påpekar att fullmäktiges ar-

betssätt är jämförbart med hur en koncernledning arbetar. Även företag ges direktiv som 

de behöver förhålla sig till och som liknar hur RÖ sätter mål. Förfarandet liknar hur ett 

”vanligt” företag arbetar.  
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Certifieringen i miljöledningssystemet ISO 14001 är ett beslut som tagits på politisk nivå. 

Vårdenhetschefen och Verksamhetsutvecklaren ser beslutet som positivt. Miljölednings-

systemet blir ett hjälpmedel i att arbeta med miljön. Det finns annars risk att dessa frågor 

skjuts åt sidan och kommer i andra hand.  

 

”Det blir ju ett annat tryck när det kommer från politiken, det ifrågasätts inte riktigt lika 

mycket” - Verksamhetsutvecklaren 

 

Miljöstrategen nämner dock att det till en början rådde visst tvivel kring beslutet att införa 

ett ledningssystem som togs av politiken. Miljöstrategen menar att attityden till de poli-

tiska besluten skiljer sig beroende på om de lyfts fram som något bra för verksamheten 

eller som något som bara ska göras. Miljöstrategen uttryckte detta som: 

  

“Vi tänkte att detta inte är något som politiskt kan tas beslut om, men på det sätt vi har 

gjort det har det ju gått bra, så det beror ju lite på hur man kommunicerar det.”  

 

5.3.2 Rutiner 

Verksamhetsutvecklaren menar att regionen strävar mot att arbetet med miljöledningssy-

stemet ska bli så enkelt och tydligt som möjligt. Ett sätt att skapa rutiner kring miljöarbe-

tet är genom utbildningen ”Vårda miljön” som är ett inledande arbete för verksamheterna 

inför certifieringen i ISO 14001. Verksamhetsutvecklaren påpekar att fördelarna med att 

använda sig av miljöledningssystem är att detta skapar en systematik och struktur i mil-

jöarbetet. Certifieringen i sig är inte det huvudsakliga målet. Det är istället att skapa ett 

effektivt och strukturerat miljöarbete samt att organisationen når de uppsatta övergri-

pande miljömålen. Certifieringen är ett steg i förverkligandet.  

 

“Vårda miljön” är enligt Miljöstrategen ett standardiserat arbetsflöde för grundläggande 

miljöutbildningar och ständiga förbättringar. Verksamhetsutvecklaren berättar i sin tur att 

utbildningen bidrar till inledande av miljöarbete vid varje enhetsnivå och förändring av 

dessa enheters rutiner. Verksamhetsutvecklaren beskriver det:  
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”Det finns olika delar i ledningssystemet och vi försöker göra det så enkelt och tydligt 

som möjligt och kopplat till andra delar. ´Vårda miljön´ är två delar, man kan säga att 

det är både en grundläggande miljöutbildning i form av filmerna, men sen är det också 

ett styrverktyg på det sättet att vi får igång arbetet med miljöåtgärder för varje enhetsnivå 

[…] På enhetsnivå får de välja ett antal åtgärder som de ska göra. Lite enklare åtgärder 

och det ska inte krävas att de finns med i budgeten eller liknande, men det ska vara med 

i verksamhetsplanen och ska göras under året utan att äska pengar för det”.  

 

Miljösamordnaren menar att utbildningen hjälper verksamheterna att identifiera lämpliga 

miljömål. Deltagarna i utbildningen tilldelas de valda åtgärderna, som de sedan är ansva-

riga för att följa upp. Verksamhetsutvecklaren lyfter problemet att verksamheterna redan 

är pressade, både ekonomiskt och i form av tillgång till personal. Meningen är inte att 

pengar ska avsättas till detta ändamål utan att miljöarbetet ska integreras i verksamheten. 

Detta har varit en svårighet. Den största utmaningen menar Verksamhetsutvecklaren är 

att lyckas föra in miljöarbetet och samtidigt inte belasta verksamheterna över dess för-

måga. För att integrera miljöarbete bör en avlastning ske i det befintliga arbetet genom 

nya lösningar.  

 

Miljöstrategen lyfter fram att arbete sker med att förändra de rutiner som finns i verksam-

heten. Genom ”intern klimatkompensation” straffbeskattas resor som sker med privat bil 

i tjänst eller inrikes flyg. Verksamheten vill på så sätt uppmuntra till mer klimatsmarta 

transportalternativ. De insamlade pengarna används till att köpa elcyklar, busskort samt 

främja tågresor. 

 

Miljösamordnaren berättar även att klinikerna rapporterar om kemikaliehantering inom 

verksamheten. Verksamhetsutvecklaren beskriver att den största delen av gifterna påträf-

fas i produkter inom vården och det är svårt att till fullo uppnå målet kring att göra verk-

samheten helt giftfri. På exempelvis onkologen finns behov av cellgifter för att ha möj-

lighet att bota patienterna. En viss del av gifterna går därav inte att eliminera från verk-

samheten. Verksamhetsutvecklaren betonar att målet till största del handlar om att inte 

släppa ut gifterna i avloppet. Miljöstrategen säger att det även handlar om vilka typer av 

kemikalier som används, och hur dessa hanteras vid labb, vård och behandling. Verksam-

hetsutvecklaren menar att aktiviteter som avfallshantering bör utvecklas för att underlätta 

för verksamheten och tydligare visa på hur hantering sköts på ett mer miljövänligt vis. 



 34 

Sistnämnda betonar att arbetet med att minska kemikalier i verksamheten bör lyftas på 

ett nytt sätt för att skapa en vilja till förändring. 

 

Vårdenhetschefen nämner även användandet av plastprodukter som en utmaning. Verk-

samheten använder mycket plast, men det går att göra förbättringar. 

 

”Idag används mycket plastprodukter, engångskläder och andra engångsprodukter. Just 

gällande plast går att göra förändringar. Plast är ett viktigt och bra material men an-

vänds idag för mycket. […] Vissa moment kräver inte så mycket plast. Idag serveras till 

exempel drycker i plastglas till patienterna. Det skulle kunna serveras i glas som går att 

diska”  

 

Idag kommer direktiv från central nivå om att plast ska användas menar Vårdenhetsche-

fen. Exempelvis plasthandskar eller perifer venkateter (PVK), en nål som ofta används i 

vården. Nålen bidrar till mycket avfall då utformningen idag gör att det inte går att åter-

använda plasten, som vid tidigare modell. Detta är ett beslut som tagits på central nivå. 

Om målet kring klimatneutralitet helt hade följts hade det varit omöjligt att använda plast-

produkter över huvud taget enligt Verksamhetsutvecklaren.  

 

Ytterligare beslut som tagits på central nivå och som är oförenligt med miljömålen och 

påverkat verksamhetens rutiner, är beslutet kring arbetskläderna. Det använts mycket 

tvättbara kläder och varje anställd har en kvot av arbetskläder att använda enligt Vården-

hetschefen, vilket inneburit att möjligheten att byta till tvättbara kläder minskat. Persona-

len väljer då att byta till engångskläder som är mer lättillgängligt.  

 

Vårdenhetschefens klinik har under studien ännu inte genomfört ”Vårda miljön”. Innan 

”Vårda miljön” har regionen inte arbetat aktivt med miljö och det har inte heller funnits 

några direkta miljömål. Vårdenhetschefen har förhoppningen att verksamheten ska jobba 

med miljön på så vis att: 

 

“Tänket kring miljö inte ska bli en extra pålaga, utan något som bara görs. Att miljö är 

med i alla beslut som tas”  
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Det får inte finnas ett motsatsförhållande i patientsäkerhet, skydd av personal, arbetsmil-

jörisker och miljö. Vårdenhetschefen lyfter relevansen av att det måste finnas en balans i 

detta. Trots avsaknaden av miljömål på kliniken kan en förändring ändå märkas sedan 

tidigare år. Vårdenhetschefen menar att avfall inte sorterades alls och medicin hamnade i 

avloppet: 

 

“Om en medicin hittades på golvet kunde denna sedan slängas i en vanlig papperskorg, 

men det är inget som händer idag” 

 

Kliniken använder videomöten och utbildningar via internet för att minska resandet, vil-

ket Vårdenhetschefen ser som något som kan utvecklas ytterligare. Region Östergötland 

har patienter i Kalmar, samt på Öland, och Vårdenhetschefen menar att när det går att 

undvika resande görs det, men aspekten respekt mot patienten måste beaktas. Vid minskat 

resande kan verksamheten använda personalresurser på ett mer effektivt sätt på plats. 

 

Införandet av miljöledningssystemet medförde enligt Miljöstrategen, en förändring av 

rutiner kring vem som ansvarar för miljöarbetet. Tidigare fanns miljöombud på avdel-

ningsnivå som arbetade med miljö vid sidan av verksamheten. Detta gjorde att cheferna 

inte blev involverade i miljöarbetet. Nu är miljöarbetet ett chefsansvar och det har satts i 

ett sammanhang. Detta är enligt Miljösamordnaren och Miljöstrategen något som är vik-

tigt, att ledningen är engagerade och tror på det arbete som görs. 

 

5.3.3 Miljöledningssystemet ISO 14001 

Att politikerna valt att satsa på certifieringen i ISO 14001 beskriver Vårdenhetschefen 

som att:  

 

”De på central nivå har satt fingret på problematiken och att det är en viktig fråga”  

 

Vårdenhetschefen påpekar att certifieringen fortfarande är i ett tidigt stadie. Verksam-

hetsutvecklaren berättar att miljöavdelningen skapade ett övergripande miljöledningssy-

stem med tillhörande styrning för hela RÖ. För att inte riskera att belasta hela organisat-

ionen har implementeringen av miljöledningssystemet testats med hjälp av två pilotverk-

samheter, Barn- och Kvinnocentrum (BKC) samt Folktandvården. Pilotverksamheterna 

har under våren 2018 certifierats och även övriga centrum ska nu genomgå certifieringen. 
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En insikt som givits tack vare pilotverksamheterna är att miljöledningssystemet bör an-

passas till den verksamhet där den ska implementeras eftersom enheterna innehar olika 

struktur. 

 

Verksamhetsutvecklaren ser standarden som ett stöd i miljöarbetet för att försäkra att 

verksamheterna utför ett fungerande arbete kring miljö. Verksamhetsutvecklaren nämner 

att systemet bidrar till rutiner, instruktioner och lämpliga arbetssätt som förenklar arbetet. 

Genom att använda sig av detta ledningssystem utreds vilka delar av verksamheten som 

har en negativ påverkan på miljön, för att sedan ge vägledning kring vilka områden som 

anses viktiga att arbeta kring.  

 

Enligt Verksamhetsutvecklaren finns det olika sätt att tolka standarden och en feltolkning 

av standarderna kan innebära mer arbete, vilket bör undvikas. Fokusering på standard-

kraven kan även bidra till minskat engagemang inom det som annars anses vara roligt att 

utföra. Genom att inledningsvis se hur den befintliga verksamheten fungerar kan uttydas 

vad som behöver göras. Därefter kan miljöarbetet implementeras i den befintliga styr-

ningen. Dock påpekar Miljösamordnaren att införandet av miljöledningssystemet i en av 

pilotverksamheterna inte fungerat på detta sätt, och att det befintliga miljöarbetet inte 

tagits i beaktning. Miljösamordnaren menar att miljöarbetet som fanns på plats inte note-

rades och certifieringen därmed uppfattades som ett mer omfattande projekt än vad det 

egentligen var. Hade det befintliga miljöarbetet uppfattats hade endast kompletterande 

arbetsuppgifter behövts, till det arbete som redan fanns på plats.  

 

Certifieringen upplevs av Miljösamordnaren ha resulterat i större engagemang hos fram-

förallt chefer då de har önskat ett ökat stöd i miljöarbetet. Att ansvaret har flyttats har 

skapat bättre förståelse för miljö hos cheferna. Nu är miljöarbetet prioriterat i större ut-

sträckning jämfört med tidigare.  

 

”Jag tror att nu ser man att det är prioriterat, nu har man gjort någonting bra när man 

har följt upp miljö. Innan fick man inte återkoppling på genomfört arbete, man fick inte 

synas med vad man hade gjort, och då kanske det inte blev lika intressant” - Miljösam-

ordnaren 
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Verksamhetsutvecklaren förklarar att för att kontrollera hur miljöledningssystemet fun-

gerar i verksamheten ställer, standarden krav på att ledningen ska utvärdera systemet och 

miljöarbetet som ingår, vilket kallas ledningsgenomgång. I denna genomgång ingår bland 

annat en internrevision där granskning av leverantörer och entreprenörer sker. Detta in-

nebär ett driv i arbetet och en förståelse kring vad och varför insatserna bör utföras. Innan 

ledningsgenomgången sker ett gediget arbete kring miljöaspekterna som sedan analyse-

ras. Verksamhetsutvecklaren berättar att dessa analyser presenteras för ledningen. Led-

ningen tar viktiga beslut utifrån analysen och diskuterar om arbetet blivit som de tänkt. 

Detta har inneburit nya arbetssätt.  

 

5.3.4 Uppföljning 

Miljösamordnaren menar att certifieringen av miljöledningssystemet inom pilotverksam-

heten BKC upplevs ha givit önskad effekt. Miljömålen har förstärkts och prioriteras högre 

efter certifieringen, vilket har resulterat i att miljömålen följs upp i större utsträckning. 

Tidigare fanns inte något formellt forum avsett för uppföljning av miljö, vilket Vården-

hetschefen och Miljösamordnaren är eniga om. 

 

Enligt Miljösamordnaren fanns tidigare inte någon tydlig styrning i hur verksamheterna 

skulle arbeta med miljö. De arbetsflöden som fanns gällande miljön var svåra att få in i 

verksamheten då dessa inte följdes upp på ett strukturerat vis. Detta resulterade enligt 

Miljösamordnaren i att dessa typer av arbetsuppgifter uppfattades som valfria, och att 

många därmed inte arbetade med miljöfrågor. 

 

Alla chefer får utbildning i miljöledningssystemet. Utbildningen kallas ”ledarmodul 

miljö” och kan ses som ett typ av styrverktyg menar Miljösamordnaren. Efter ledarmo-

dulen rapporteras de aktiviteter som gjorts in i en ”kompetensportal” vilket möjliggör 

enklare uppföljning. Detta möjliggör att se vilka centrum som gjort utbildningsprogram-

met, som sedan utmynnar i en kvartalsrapport som visar vad centrumen gjort.  

 

Varje halvår får centrumen mäta och följa upp hur det gått i ”Vårda miljön”, ledarmodu-

len och kemikaliehanteringen enligt Miljösamordnaren. Varje centrum har en kontaktper-

son som arbetar med miljö och som halvårsvis ger en avstämning och återkoppling i ar-

betet. Miljöstrategen påpekar att denna avstämning inte funnits tidigare, utan är ett resul-

tat av miljöledningssystemet. Miljöstrategen säger också att statistiken funnits tidigare, 



 38 

men att återkoppling angående centrumets arbete inte existerat. Miljösamordnaren klar-

gör att denna återkoppling förmedlas ut i verksamheten, vilket gör att det ges möjlighet 

att följa upp handlingsplanen och dess tillhörande mål. Verksamhetsutvecklaren berättar 

vidare att uppföljningen av de miljömässiga delmålen även sker med hjälp av delårsrap-

porter och årsrapporter som sedan redovisas för politikerna. Genom dessa styrverktyg kan 

ledningen enligt Verksamhetsutvecklaren följa hur väl verksamheterna arbetar med de 

övergripande målen.  

 

Som tidigare nämnts har klinikerna ingen uppföljning i miljöfrågor innan de genomgått 

”Vårda miljön”. Det som efter utbildningen ska följas upp, är att verksamheterna gör det 

som bestämts under programmet, alltså de utvalda aktiviteterna. Vårdenhetschefen ifrå-

gasätter detta: 

 

”Handlingens effekt kommer inte att mätas, alltså inte om det skett förbättring eller för-

sämring för miljön, utan endast om aktiviteterna gjorts” 

 

Verksamhetsutvecklaren menar dock att “Vårda miljön” kan vara ett sätt att mäta hur 

långt organisationen kommit i miljöarbetet och i hur stor utsträckning miljön tas hänsyn 

till vid beslutsfattande. Detta kan mätas genom att se hur många kliniker som genomgått 

“Vårda miljön”. Verksamhetsutvecklaren är dock medveten om att detta inte visar exakt 

hur mycket bättre klinikerna blivit. 

 

Miljöstrategen framhäver att verksamheterna använder sig av klimatbokslut och detta an-

vänds vid verksamheternas uppföljning i frågor som rör miljön. Klimatbokslutet är en 

bilaga till årsredovisningen och innehar miljöprestandamått vilket gör att en bredare bild 

av verksamheten åskådliggörs.  

 

I samband med certifieringen sammanfördes miljöarbete med övrigt arbete enligt Miljö-

strategen. Exempelvis integreras miljö i internrevisionen och i rapportering av avvikelser. 

Enligt Miljösamordnaren används nu även rapporteringsverktyg för att logga avvikelser 

i miljöarbetet. Denna rapportering har uppstått i samband med miljöledningssystemets 

införande och är något som är ämnat för hela regionen. Mål har också införts kring att 

logga avvikelser, för att bättre kunna följa upp dessa. Miljöstrategen säger att detta givit 

effekt då fler avvikelser nu rapporteras in. 
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5.3.5 Balanserat styrkort 

Enlig Miljöstrategen är det ett krav att centrumen skriver sin verksamhetsplan utifrån den 

princip eller styrningslogik som det balanserade styrkortet innebär. Miljösamordnaren 

påpekar att detta även inkluderar miljömål för att säkerställa att de innefattas i arbetet. 

Miljöfrågor var redan innan certifieringen av miljöledningssystemet inkluderade i det ba-

lanserade styrkortet enligt Miljöstrategen. I verksamhetsplanen kopplas detta enligt Verk-

samhetsutvecklaren till olika typer av nyckeltal och en uppföljning av miljöprestandan. I 

regionstyrelsens verksamhetsplan hittas enligt Miljöstrategen även nyckelindikatorer 

som gör det möjligt att exempelvis mäta hur väl miljöhänsyn tas i beslut, hur många som 

genomgått “Vårda miljön” och hur väl centrumen har integrerat miljö i verksamhetspla-

nen. Miljöstrategen menar dock att det finns svårigheter i verksamheterna att veta var de 

ska ta upp miljö: 

 

”Miljö ligger under det vi kallar process-perspektivet. Där finns miljömål under en egen 

rubrik, som är strategiskt mål […] Många gånger känner jag att man i verksamheten inte 

förstår vad som är miljöåtgärder och då kan jag hitta det någon annanstans i dokumentet. 

Det kan stå under något utvecklingsprojekt man ska bedriva, som jag ser har miljöeffekt. 

Då ser verksamheten inte kopplingen”  

 

Miljöstrategen fortsätter:  

 

”Ibland skulle jag vilja att miljöfrågan fick vara integrerad i det andra, men jag vill ändå 

ha ett eget avsnitt för att förstå vad som är just miljödelen […] Vi vill ju integrera mil-

jöfrågan, men vi är inte hemma där än, så vi måste samtidigt belysa den för sin egen 

skull. Vi skulle vilja att den är integrerad i vilka åtgärder och utmaningar verksamheten 

har och att frågan inte är en egen utmaning i sig” 

 

5.3.6 Verksamhetsplan 

Tidigare togs en egen miljöhandlingsplan fram vid sidan av verksamhetsplanen. Idag är 

miljöaspekterna integrerade i centrumens verksamhetsplaner enligt Verksamhetsutveck-

laren. Miljösamordnaren menar att planen är ett styrverktyg då den redovisar vad centru-

men ska arbeta med och vilka mål de har. För att på ett tydligt sätt lyckas implementera 
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miljö i verksamhetsplanen används en miljöbedömning. Den ska enligt Verksamhetsut-

vecklaren visa vilka de viktigaste miljöaspekterna som centrumet bör arbeta med är.  

 

”Det är ett verktyg för att hitta och identifiera mål” - Miljösamordnaren 

 

Verksamhetsutvecklaren berättar att miljöaspekter tydligt ska synas i verksamhetsplanen. 

Den process som miljöbedömningen innebär är ett arbetssätt som ger struktur och förenk-

ling i arbetet. Miljöbedömningen skapar en bättre förståelse för hur målen fastställts och 

varför de är viktiga enligt Miljösamordnaren. Det är en förutsättning att miljöbedöm-

ningen återges i så kort form som möjligt, annars finns risken att denna förbigås av de 

som läser planen. Detta också för att miljöperspektivet ska bli enkelt och tydligt. 

 

5.3.7 Utbildning 

Miljöstrategen menar att utbildning och kunskapshöjande åtgärder är viktiga för ett fun-

gerande miljöarbete. Denna form av styrverktyg är något som Miljöstrategen önskar 

fanns i samband med att verksamhetsplanerna tas fram. ”Vårda miljön” är ett sådant 

hjälpmedel som sprider kunskap om miljö och miljöpåverkan enligt Miljöstrategen: 

 

”Utbildning och kunskapshöjande åtgärder blir något slags styrmedel, det är en väldigt 

viktig insats. Man kan inte bara komma och kontrollera och följa upp, utan man måste 

ge kompetenshöjande insatser också” 

 

”Vårda miljön” kan tillföra ett stöd i utvecklingen av verksamhetsplanerna. Det finns en-

ligt Miljösamordnaren kunskapshöjande åtgärder i form av utbildning inom miljöarbetet, 

som alla chefer ska genomgå. Även Vårdenhetschefen tycker att det är möjligt att få in 

fler miljöaspekter genom utbildning av de anställda.  

 

”Det krävs ett annat tankesätt som behöver förmedlas till de anställda, där de själva ska 

kunna avgöra när de behöver vad. Alltså att skola personalen att tänka, istället för att 

som exempel tvinga personal att använda handskar”  

 

Miljöstrategen lyfter att “Vårda miljön” därmed inte endast tillför utbildning till verk-

samheten, utan också medför dialog kring ämnet och hur arbetet kan förbättras.    
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5.3.8 Projekt 

Enligt Miljöstrategen utförs en rad kampanjer för att på olika sätt ändra beteende hos de 

anställda och på så sätt minska miljöpåverkan. Miljöstrategen menar att de exempelvis 

haft kampanjer kring att minska användningen av engångskläder och att främja transport 

med buss eller cykel till arbetet istället för bil.  

 

”Oftast är åtgärderna styrda till en viss målgrupp där vi vill ändra beteende […] Vi har 

även något som vi kallar för ´goda exempel´. Där vill vi stimulera utvecklingsåtgärder 

som verksamheten kanske inte riktigt har råd att genomföra […] Då har vi pengar då 

som man får söka” 

 

Verksamhetsutvecklaren menar att en nackdel är att det inte finns fakta och exakta siffror 

på hur man ska arbeta för att ta miljön i beaktning eller hur valen individen gör påverkar 

miljön. Detta innebär att de inte kan ge direktiv kring hur vissa aktiviteter utförs bäst. 

Detta kan resultera i felaktiga uppfattningar och tolkningar av de anställda i hur de ska 

agera för minst påverkan på miljön.  

 

5.3.9 Offentlig upphandling 

Trots den positiva inställningen till förändringar av det pågående miljöarbetet tror Vår-

denhetschefen inte att ”Vårda miljön” kommer ha en signifikant effekt på den aktuella 

vårdenheten. Detta på grund av att kliniken redan källsorterar och enheterna inte själva 

får avgöra vilka material som ska köpas in. Detta görs på en speciell inköpsavdelning. 

Vårdenhetschefen menar att:  

 

”Det förväntas av enheterna att hänsyn till miljön redan tagits under upphandlingen. 

Enheterna gör beställningar från inköpsavdelningen och då materialet kommer till verk-

samheten ska miljöjobbet redan vara gjort” 

 

Hur de centrala inköpen görs tror Vårdenhetschefen kommer vara av betydelse för om 

Region Östergötland ska efterleva miljötänket. Fungerar inte detta kommer det bli svårt 

att jobba med miljön på verksamhetsnivå. 
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Även Miljöstrategen påpekar att det är en förutsättning att upphandlingen sker korrekt för 

att verksamheten ska nå målet att bli giftfri. Krav måste ställas vid upphandlingar, på både 

leverantörer samt entreprenörer. Även Verksamhetsutvecklaren betonar att det är viktigt 

att ställa högre krav på entreprenörer och leverantörer. Verksamhetsutvecklaren och Mil-

jöstrategen menar att det handlar om att se till både de indirekta aspekterna, som är kopp-

lade till de produkter som verksamheten använder, såsom plastprodukter, och de direkta 

utsläpp som verksamheten bidrar med. Miljöstrategen utvecklar och menar att det måste 

vara en hållbar upphandling. För att verksamheten ska bli hållbar, måste alla aspekter 

inom den vara hållbara.  

 

5.4 Styrverktyg inom miljöarbetet 

I detta avsnitt lyfts de olika styrverktygen som Region Östergötland använder sig av för 

att styra för miljö. En inblick i hur miljöledningssystemet används i praktiken framförs 

samtidigt som andra styrverktyg som verksamheten har som hjälpmedel för miljöarbetet.  

 

5.4.1 Balanserat styrkort 

Region Östergötland (2016a) använder sig av ett balanserat styrkort vilket ligger till grund 

för styrlogiken inom regionen, där styrkortet har fem olika perspektiv med tillhörande 

framgångsfaktorer samt strategiska mål. Dessa beskrivs, som tidigare nämnts, i RÖs stra-

tegiska årsplan (STÅB) (Region Östergötland, 2018a) vilket även benämns i årsredovis-

ningen (Region Östergötland, 2016a) samt i de olika centrumens verksamhetsplaner 

(Region Östergötland, 2017c; Region Östergötland, 2017d; Region Östergötland, 2017e). 

I STÅB:en samt i årsredovisningen lyfts miljöfrågan under kapitlet “processperspektivet” 

och rubriken “klimatneutral och giftfri verksamhet” (Region Östergötland, 2017f; Reg-

ion Östergötland, 2016a). 

 

5.4.2 Rutiner 

Utbildningsvideon “Vårda miljön” beskriver de två olika miljömål som RÖ har; att vara 

en klimatneutral samt giftfri verksamhet. Detta kan påverkas genom att exempelvis sti-

mulera de anställda att cykla eller åka kollektivt till och från arbetet, genom att välja 

förnybara drivmedel, ha fler resfria möten, välja mat efter säsong samt att alltid släcka 

belysning och stänga av apparater efter arbetet.  
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För att påverka de anställdas rutiner har, som tidigare nämnts, RÖ som mål att bli certifi-

erade i miljöledningssystemet ISO 14001, vilket ”Vårda miljön” är en del av. Genom att 

arbeta systematiskt ska en klimatneutral och giftfri miljö uppnås, detta med hjälp av mil-

jöledningssystemet. Ledningssystemet ska möjliggöra att skapa tydliga metoder och 

verktyg för att bättre klara av det dagliga miljöarbetet. Utöver detta beskriver filmen hur 

den dagliga verksamheten påverkar klimatet för att på så sätt öka medvetenheten om mil-

jöpåverkan, och hur de anställda kan agera för att minska denna.  

 

Regionen menar i filmen att de redan aktivt minskar sin klimatpåverkan genom att exem-

pelvis köpa fossilfri el, klimatsmart fjärrvärme och fjärrkyla samt att använda rörelsede-

tektorer och timers för belysning. Detta har inneburit att Region Östergötland redan mins-

kat energianvändningen med över 16%. Vidare har regionen sedan 2016 kört kollektiv-

trafiken med förnyelsebara bränslen och har kampanjer för att främja cykel och busså-

kande istället för att de anställda ska ta bilen till arbetet. Filmen påpekar att det finns fler 

möjliga insatser som kan minska miljöpåverkan ytterligare. I “Vårda miljön” finns fyra 

olika åtgärdsområden; hållbara inköp och avfall, läkemedel och kemikalier, energi och 

vattenanvändning samt kommunikation och resande. 

 

Genom utbildning som de anställda får i miljöledningssystemet, skapas nya rutiner och 

ansvarsområden kring miljö. Deltagarna får välja områden där de ser att de har möjlighet 

att förbättras och se åtgärder som ska utföras under året. Utöver de befintliga åtgärdsför-

slagen kan deltagarna i utbildningen även komma med egna förslag på vad som skulle 

kunna göras.  

 

Om avdelningen gör mycket resor i tjänsten, kan klinikens åtgärd vara att istället ha möten 

med patienter eller kollegor via videosamtal. Ytterligare åtgärder som ges som förslag 

under utbildningsfilmen är att minska materialförbrukningen, som står för en mycket stor 

del av klimatpåverkan. Denna kan minskas genom att personalen använder flergångspro-

dukter istället för engångsprodukter, undviker plastprodukter och källsorterar förpack-

ningar.  

 

5.4.3 Miljöbedömning av ISO 14001 

I ett av de interna dokument som vi fått ta del av berörs miljöbedömning, ett verktyg med 

syfte att identifiera den miljöpåverkan som verksamheten har, men även för att prioritera 
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miljöåtgärder. Bedömningen är något som varje enskilt centrum gör och som används 

kontinuerligt i miljöledningssystemet och uppdateras under arbetets gång. Ett hjälpmedel, 

som sammanställts av Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, som sedan används 

i verksamheten är ett Exceldokument. Dokumentet ska hjälpa verksamheten att identifiera 

de miljöaspekter som finns samt se om aspekterna är betydande eller ej (Miljöstrateg). 

Tillsammans med detta Exceldokument får centrumen ett vägledande dokument som be-

skriver hur Excelmallen ska fyllas i och hur utföraren bör tänka vid framtagningen av 

miljöbedömningen. Bedömningen kan sedan användas som utgångspunkt vid verksam-

hetsplanering och vid planmässigt miljöarbete. I Excelarket får verksamheten värdera de 

identifierade miljöaspekterna, i hur stor omfattning dessa påverkar och hur farliga dessa 

är för miljön. För att se vilka miljöaspekter som har högst prioritet multipliceras 

aspekterna sedan med det intresse som verksamheten har för att arbeta med dessa frågor. 

Verksamheten utgår därmed från de miljöaspekter med högst prioritet vid sammanstäl-

landet av handlings- samt verksamhetsplan.  

 

När miljöaspekterna fått prioritet får verksamheten i Excelarket beskriva vilka arbetssätt 

och rutiner som redan finns på plats, vilka åtgärder som planeras att vidtas samt vilka 

indikatorer och nyckeltal som finns för att mäta miljöaspekterna. Vid detta stadie lyfts 

även frågor kring hur verksamheten kan förbättras, vad som bör mätas och följas upp 

samt vad som behöver bearbetas. Arbetet kring förbättring görs i samråd med andra per-

spektiv och verksamhetsområden för att på så vis nå samverkanseffekter. Genom att in-

tegrera miljöarbetet med det övriga arbetet kring mål och åtgärder finns möjlighet till att 

lösa flera problem samtidigt. Vidare bör det befintliga rutin- och förbättringsarbetet un-

dersökas för att identifiera behov av nya rutiner. Miljöstrategen lyfter under intervjun att 

verksamheten får ledning i “rätt riktning” genom Excelarket och därmed en insikt i vad 

verksamheten behöver göra, samtidigt som de kan få återkoppling i hur miljöarbetet fort-

löper. 

 

5.4.4 Kontrollverktyg 

Region Östergötland använder sig av olika kontrollverktyg. Ett av dessa egenkontroll-

verktyg är “checklistor” som tillämpas en gång per år. Detta verktyg används för att mi-

nimera risker och leva upp till grundläggande krav. Det används för att upptäcka fel i 

utrustning, felaktiga rutiner eller andra brister innan dessa orsakar miljöpåverkan. Skulle 

en avvikelse uppkomma använder regionen ett avvikelsesystem för att registrera denna. 
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På så vis ges underrättelse om att avvikelsen uppstått, vilka åtgärder som tagits för avvi-

kelsen samt att det möjliggör uppföljning av händelsen.  

 

Vidare finns kontrollverktyg som visar hur stor andel patienter som behandlats på en kli-

nik och som under behandlingstiden fått en infektion på grund av exempelvis hygienavvi-

kelser, i form av kläd- eller hygienregler. Detta redovisas i ekonomiska termer och i sta-

tistik som varje centrum följer upp varje månad. Med hjälp av dessa siffror kan centrumet 

se hur det utvecklas och om det blir förbättringar eller försämringar. Detta genom att göra 

jämförelser med tidigare tidsperioder eller med andra sjukvårdsverksamheter i resten av 

landet. När en patient måste återkomma till kliniken innebär det implicit dubbla kostna-

der, ökad miljöpåverkan och kontrollverktyget möjliggör för centrumet att se var det finns 

kvalitetsbrister i rutiner. 

 

5.4.5 Rapporter och verksamhetsplaner 

På årlig basis upprättas en rapport för miljö av Universitetssjukhuset i Linköping. I denna 

lyfts fram att sjukhusverksamheten är anmälningsskyldig enligt miljöbalken (SFS 1998: 

808). I rapporten presenteras kommentarer till hur Region Östergötland efterlever kraven. 

Det lagstadgade miljöarbetet är miniminivån för RÖs miljöarbete och baseras på myn-

dighetsbeslut och lagstiftning. Årsrapporten för miljö belyser olika aspekter som exem-

pelvis resor och arbetspendling, åtgärder för miljö samt hur regionen arbetar för ett för-

bättrat miljöarbete. På detta sätt kan regionen få en inblick hur det går för hela organisat-

ionen gällande miljö och omkring de aspekter som påverkar miljön. Vidare finns andra 

dokument som ytterligare lyfter vårdgivarens ansvar för att utföra kontroll av verksam-

heten enligt miljöbalken, rapportering av avvikelser, att medarbetarna får utbildning i 

miljöarbete samt att vårdgivaren ska följa rutiner och riktlinjer i miljöarbetet. Vi har ex-

empelvis tagit del av dokument som beskrivit hantering av avfall samt uppföljning av 

miljö. 

 

Miljöstrategen påpekar att varje centrum årligen utformar en verksamhetsplan som be-

skriver vad de har för uppdrag, vad de har för vision och verksamhetsidé. I planen ska 

varje centrum lyfta vad de gör för miljöarbete (Region Östergötland, 2017c; Region Ös-

tergötland, 2017d; Region Östergötland, 2017e). Miljöstrategen menar att de tre viktig-

aste områdena som verksamheten valt att arbeta med i “Vårda miljön” ska nämnas i denna 
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plan och beskriva vilka områdena är samt hur de hanteras. Miljösamordnaren påpekar att 

verksamhetsplanen är ett verktyg för att styra uppföljningen. Utifrån verksamhetsplanen 

utformas en handlingsplan för klinikerna där mål, klinikens styrkor respektive svagheter, 

risker och möjligheter lyfts fram. I denna har kliniken även olika fokusområden (Region 

Östergötland, 2017c; Region Östergötland, 2017d; Region Östergötland, 2017e). 

 

5.4.6 Projekt 

I en intern video vi tagit del av, beskrivs att Region Östergötland stöttar idéer som innebär 

att utveckla vården och tackla verksamhetens utmaningar samtidigt som detta ger mil-

jönytta. Projekt som innefattar dessa kriterier har möjlighet att söka bidrag för att få mo-

netär hjälp och på så sätt kunna utveckla idéer. Exempel på projekt som gjorts är att istäl-

let för papper använda en surfplatta i planeringen inför operationer och att resor ersätts 

med videomöten. Dessa videosamtal kan spara både tid och pengar för både den anställde 

och patienter som kan få vårdkonsultation på distans. Svårigheten med distansmöten är, 

om det inte används mer frekvent, att det har upplevts som komplicerat och en “tröskel”. 

Vid upprepad användning har det för de anställda upplevts som ett tidsbesparande verk-

tyg. 

 

5.4.7 Offentlig upphandling 

Sedan 2010 har RÖ tillsammans med 21 andra landsting i landet samarbetat för att ställa 

miljömässiga krav vid upphandlingar. På så vis kan regionen verka för att de varor och 

tjänster som köps in är producerade under förhållanden som är hållbara och ansvarsfulla 

(Region Östergötland, 2018e).   
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6 Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin ställas emot de teorier som redogörs för. 

 

6.1 Miljömål och styrverktyg 

Under rubriken kommer de första två forskningsfrågorna besvaras analyseras och disku-

teras. Dessa frågor är: vilka miljömål som organisationen har samt vilka styrverktyg som 

används för att nå de uppsatta miljömålen. 

 

6.1.1 Målstyrning 

I Region Östergötland (RÖ) finns två övergripande miljömål som är fattade av region-

fullmäktige. Enligt dessa mål ska organisationen vara klimatneutral samt att ha en giftfri 

verksamhet (Miljöstrateg; Region Östergötland, 2017f). Verksamhetsutvecklaren lyfter 

att en ytterligare målsättning, utöver de tidigare nämnda, vilket är att RÖ ska bli certifie-

rade enligt ISO 14001. Studien påvisar att målstyrning är något som RÖ tillämpar, precis 

som exempelvis Bringselius (2015) och Barzelay (2001) lyfter fram som vanligt i offent-

lig verksamhet. Regionfullmäktige klargör vilka övergripande mål som verksamheten ska 

förhålla sig till, genom den strategiska planen med treårsbudget (STÅB) (Region Öster-

götland, 2017f). Miljöaspekter utgör en del av STÅB:en (Region Östergötland, 2017f). 

  

Vid intervjuerna ansåg respondenterna att det finns många mål att förhålla sig till. Orga-

nisationen är till stor del decentraliserad och denna organisationsform kan ses som en del 

av problematiken att styra mot miljömålen och en hållbar verksamhet. Det finns hand-

lingsutrymme för verksamheterna, men det är många beslut som kommer från centralt 

håll. Besluten från regionfullmäktige avgör vad som ska göras, men inte hur verksam-

heten ska arbeta med målen eller hur de ska prioriteras. Det är av vikt att verksamheterna 

har dialog med politikerna om vad som är möjligt att göra och om arbete med vissa mål 

måste senareläggas. Varje centrum tar fram en egen verksamhetsplan där miljö ska vara 

inkluderat och som Brorström et al. (2014) påpekar kan de därmed forma miljömålen 

efter vad som passar verksamheten. Rombach (1991) påpekar att politiken får litet ut-

rymme i och med målstyrningen, men Miljösamordnaren framhäver att verksamheterna 

får många direktiv från politiken. I verksamheterna upplevs målen som en svårighet då 

flera politiska direktiv och mål finns att förhålla sig till. Miljösamordnaren menar att må-

len inte är begränsande som Almqvist et al. (2016) menar att de kan vara.  Denna studie 
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belyser att målen från politiken bör bearbetas grundligt innan de presenteras. Detta för att 

förenkla hanteringen av målen på centrum- och kliniknivå. 

 

Miljöledningssystemet syftar till att minska det administrativa arbetet som New Public 

Management inneburit (Testa et al. 2016). I och med certifieringen av ISO 14001 vill 

organisationen integrera miljöarbetet i det ordinarie arbetet och inte innebära ytterligare 

arbetsmoment. Vårdenhetschefen uppger att de till viss del redan källsorterar, därmed 

kommer det inte bli en större förändring i miljöarbetet på deras klinik. Huruvida det ad-

ministrativa arbetet ökar eller inte då miljöledningssystemet implementeras kan bero på 

hur miljöarbetet som redan existerar ser ut på respektive klinik.  

 

Almqvist et al. (2016) påpekar att det är viktigt att sammanstråla finansiella och icke-

finansiella perspektiv i ekonomistyrningen, detta för att säkerställa att inte bara kortsiktigt 

fokus råder. Miljöledningssystemet, som ser till miljöaspekter snarare än finansiella vins-

ter, gör att RÖ har ett mer långsiktigt perspektiv. Barzelay (2001) menar att medborgar-

perspektivet kan komma i skymundan om mycket fokus ligger på mätbarhet. Studien vi-

sar att RÖ har utformat en styrlogik där miljö finns med som en aspekt. Detta anser vi bör 

underlätta för verksamheten att nå målen i medborgarperspektivet. 

 

6.1.2 Olika former av styrverktyg 

Styrverktyg är något som ska hjälpa organisationen att uppnå dess uppsatta mål (Almqvist 

et al. 2016; Andersson & Funck, 2017). Verktygen kan delas upp i tre olika kategorier, 

formella styrverktyg, organisering och informella styrverktyg (Andersson & Funck, 

2017). Utefter den information som tillhandahållits av samtliga respondenter och den se-

kundärdata som tagits del av i studien dras slutsatsen att RÖ använder flertalet styrverk-

tyg. De formella styrverktyg som verksamheten främst använder är verksamhetsplaner 

och balanserat styrkort. Miljöledningssystemet som Region Östergötland använder med-

för ytterligare styrverktyg. Verksamhetsutvecklaren menar att miljöledningssystemet in-

nefattar rutiner, rapporter och utbildningar. Detta gör att miljöledningssystemet kan ses 

som både ett formellt och informellt styrverktyg. Ur miljösynpunkt anser vi att detta är 

en framgångsfaktor. 

 

Region Östergötland (2018a) är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige sätter 

organisationens mål och regionstyrelsen övervakar att de följs (Region Östergötland, 
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2016a). Mål på verksamhetsnivå tilldelas dock ansvariga på de olika enheterna inom reg-

ionen. Detta pekar på att RÖ använder sig av ansvars- och befogenhetsfördelning, vilket 

är ett organisatoriskt styrverktyg (Andersson & Funck, 2017). Även detta medför möjlig-

het att nå upp till uppsatta mål. Vi anser att Region Östergötland tar hänsyn till verksam-

hetens utformning, vilket är nödvändigt för att nå uppsatta mål (Andersson & Funck, 

2017).  

 

Enligt Kasurinen (2002) är det viktigt med ett starkt ledarskap vid förändring av befintliga 

styrverktyg för att förändringar ska bli accepterade i organisationen. Inom Region Öster-

götland tas många beslut som rör miljö politiskt, exempelvis miljöledningssystemet. Po-

litiska beslut har enligt Verksamhetsutvecklaren en annan tyngd jämfört med beslutsta-

ganden på en lägre nivå. Detta medför att politiskt fattade beslut ger högre acceptans och 

legitimitet i organisationen. Tvivel gällande politikens omfattning i beslutandet av miljö-

ledningssystemet har dock lyfts fram i under intervjuerna. Miljöstrategen påvisar att sättet 

ett beslut presenteras på spelar in för graden av acceptans.   

 

Såväl Hinings et al. (1996), Ray (2013), Aidemark och Funck (2008) och Zutshi et al. 

(2008) menar att värderingar och normer som stödjer förändringen är viktiga parametrar 

för att en omställning ska vara möjlig. Respondenterna upplevs ha en liknande uppfatt-

ning, då motstånd hos de anställda kan skapa svårigheter vid implementeringen av miljö-

ledningssystem. Samtidigt menar Kasurinen (2012) att synen på en förändring kan se 

olika ut inom olika grupper och nivåer vilket stämmer med den bild som respondenterna 

givit. Enligt Verksamhetsutvecklaren är verksamheterna ansträngda då de har mycket att 

göra och är pressade både ekonomiskt och resursmässigt. Attityden till ökad belastning, 

och därmed acceptansen kring miljöarbete i vissa delar av organisationen blir låg. Synen 

på förändringar inom miljöarbetet i de högre nivåerna förefaller däremot mer positiv. 

Detta ses då beslut kring miljöledningssystemet tagits på den politiska nivån. Attityden 

till förändringen skiljer sig därmed åt i de olika nivåerna i regionen vilket stämmer över-

ens med Kasurinens (2012) uttalande. 

 

Vårdenhetschefens syn på miljöarbetet är kritisk, vilket pekar på att verksamheten inte 

tillfullo stödjer en förändring i miljöarbetet, såsom anses viktigt enligt Hinings et al. 

(1996), Ray (2013) och Zutshi et al. (2008). På grund av den ansträngda situationen i 
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verksamheten krävs, som framkommit i studien, att miljöarbetet implementeras i de be-

fintliga arbetsuppgifterna. Vid intervjun med Miljösamordnaren framkom att attityden till 

att införa miljöledningssystemet i verksamheten var ambivalent. Motstånd hos de an-

ställda, som tidigare forskning visar, innebär svårigheter. Attityden skapar utmaningar 

och denna grundas ofta i medarbetarnas pressade situation. Den motstridiga attityden 

kring miljö har förändrats till viss del, vilket kan vara ett resultat av att regionen lyckats 

skapa förståelse för områdets betydelse. Detta menar Ray (2013) är nödvändigt för att 

miljöarbetet ska fungera. 

 

6.1.3 Budget 

Precis som Verksamhetsutvecklaren lyfter ska aktiviteterna i ISO 14001 inte behöva vara 

inkluderas i budgetarbetet. Verksamheterna bör inte belastas ytterligare, miljö inkluderas 

istället i verksamhetsplanerna som utgår från fullmäktiges strategiska plan med treårs-

budget, och lyfts således i budget på central nivå. Detta är en förändring sedan tidigare, 

då miljö inte var inkluderat i verksamhetsplanen, utan fanns som en miljöhandlingsplan 

vid sidan av det övriga arbetet. Brorström et al. (2014) menar att budgeten är det främsta 

styrverktyget i offentlig sektor. En slutsats som kan dras av studien är att budgeten på 

verksamhetsnivå inte har lika stor roll för miljöarbetet. 

 

6.1.4 Balanserat styrkort 

Enligt Bergsten & Dahlgren (2008) kan ett balanserat styrkort ge struktur till en organi-

sation inom sjukvård. Styrkortet ligger till grund för den styrlogik som existerar inom 

organisationen (Region Östergötland, 2016a). Det balanserade styrkortet används till att 

strukturera planeringsdokument så som Region Östergötland använder det. Verksamhets-

planen är präglad av det balanserade styrkortets utformning. 

 

Det balanserade styrkortets primära funktion är att mäta verksamhetens prestationer (Ant-

hony et al. 2014) vilket möjliggörs genom att använda olika typer av mått (Andersson & 

Funck, 2017). Miljöstrategen menar att Region Östergötland använder olika mätetal så 

som Anthony et al. (2014) menar är bra för att se prestationer och huruvida verksamhet-

erna når de satta målen. Måtten är uppdelade i fyra perspektiv enligt Andersson & Funck 

(2017) och Greve (2014). Region Östergötland använder fem perspektiv (Region Öster-

götland, 2016a) i sitt balanserade styrkort. Organisationen har följt den uppdelning av 
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perspektiven som Andersson & Funck (2017) talar om men sedan anpassat perspektiven 

till den egna verksamheten, vilket enligt Aidemark & Funck (2008) är möjligt. Det är i 

samband med det ökade miljöarbetet viktigt att inkludera nyckeltal som styr miljöarbetet. 

I regionen möjliggörs detta mycket tack vare i det balanserade styrkortet. 

 

6.1.5 Rutiner 

Enligt Brorström et al. (2014) kan rutiner bidra till att stärka funktioner. Funktionerna 

kan identifiera och lösa problem, utvärdera utfört arbete, samt bidra till att önskat resultat 

nås. Funktionerna stärks bland annat genom dokumentation av det arbete som verkställts. 

Ett tydligt exempel inom Region Östergötland är “Vårda miljön”. Utbildningen bidrar till 

att hitta relevanta miljöaspekter, skapa rutiner och struktur i miljöarbetet. Arbetet kan då 

följas upp vilket möjliggör utvärdering och styrning mot det önskade resultatet. Region 

Östergötland gör rapportering av avvikelser inom organisationen som hjälper verksam-

heten till att identifiera problem. Rutiner bidrar till att existerande problem löses så som 

Brorström et al. (2014) antyder. Rutiner är något som medarbetarna i regionen är om-

bedda att utarbeta enligt Miljösamordnaren. Aidemarks & Funcks (2008) har uppfatt-

ningen att funktioner stärks om det finns interna riktlinjer i hur organisationen ska agera.  

 

Olson (1994) menar att uppföljning av verksamheter oftast utförs med hjälp av årsredo-

visningen, men att andra typer av rapporter också kan användas, exempelvis delårsrap-

porter. Region Östergötlands miljöbedömning har inte en egen uppföljning vilket gjort 

att regionen valt att göra denna i sina verksamhetsplaner. Region Östergötland använder 

sig av en form av dokument som enligt Olson (1994) kan användas. Olson (1994) nämner 

att uppföljning kan ske i både ekonomiska och icke ekonomiska termer. Dessa termer 

används inom Region Östergötland och kan exempelvis ses tydligt i de nyckelindikatorer 

som är inkluderade i regionstyrelsens verksamhetsplan. Nyckelindikatorer som är inklu-

derade och som visar exempel på icke ekonomiska termer är i vilken utsträckning miljö-

hänsyn tas i beslut, hur många som genomgått “Vårda miljön” och hur väl centrumen har 

integrerat miljöperspektivet i verksamhetsplanen.  

 

Ekonomiska termer används vid uppföljning av patienter som blivit sjuka av hygienavvi-

kelser. Rutinen möjliggör att se var det finns brister i vården och vad som kan förändras 

för att på så sätt nå målen. En aspekt, som inte lyfts under intervjuerna, är det faktum att 

klinikerna genom bättre rutiner skulle kunna minska miljöpåverkan om färre patienter får 
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en vårdrelaterad infektion och måste återkomma till sjukhuset. Vid återvändande ökar 

klinikens avfall och implicit ökar då sjukhusets påverkan på miljön. En återkommande 

patient innebär ytterligare svårighet att nå miljömålen.  

 

I och med certifieringen av miljöledningssystemet ISO 14001 har Region Östergötland 

enligt Miljösamordnaren följt upp miljömålen i större utsträckning inom pilotverksam-

heten BKC. Om det uppkommer avvikelser i miljöarbetet, kan dessa följas upp. Det som 

ifrågasätts av Vårdenhetschefen i miljöuppföljningen av “Vårda miljön” är att endast det 

som bestämts under utbildningstillfället ska följas upp. Effekten av miljöarbetet kommer 

inte mätas, och inte heller hur verksamheten har uppfattat de nya rutinerna. Det finns 

således brister i upplägget av “Vårda miljön”.  

 

En annan rutin är revision. Enligt Dahlin (2014) kan en verksamhet undersöka om regler 

och ambitioner efterlevs genom revision. Persson och Persson (2015) menar att revis-

ionen kan utföras både internt och externt. RÖ använder denna rutin, då de exempelvis i 

samband med ledningens genomgång av miljöarbetet utför internrevision kring hur verk-

samheten hanterar sina leverantörer och entreprenörer. 

 

6.1.6 Miljöledningssystem 

Dahlin (2014) menar att det är möjligt att identifiera vilka miljöaspekter som verksam-

heten har genom att implementera ett miljöledningssystem. Genom miljöbedömningen i 

Excelarket som verksamheterna får fylla i, möjliggörs att se vilka aspekter som är viktiga 

att fokusera på i respektive centrum. Detta verktyg har uppkommit i samband med certi-

fieringen av ISO 14001. 

 

Att beslut om miljöledningssystemet kommer från politiken krävs enligt Jiang och Bansal 

(2003). Att ISO 14001 kommer från politikerna innebär högre acceptans och att det inte 

ifrågasätts i samma utsträckning som om beslut om förändringar fattas på lägre nivå i 

organisationen. Miljöaspekter kan till följd av beslutet inte längre komma i andra hand 

utan måste prioriteras. Studien tyder på att miljöarbetet efter certifieringen fått ett större 

gensvar än innan implementeringen. Zutshi och Sohal (2004) samt Aidemark och Funck 

(2008) menar att det även krävs engagemang för att implementeringen ska vara möjlig. 

Engagemanget måste således vara varaktigt över tid för miljöarbetet ska vara bestående. 

Att politikerna har fokus på Agenda 2030 får inte innebära att miljöledningssystemet 
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glöms bort, utan engagemanget bör vara bestående. Risken är annars att implemente-

ringen inte är lönsam långsiktigt. 

 

I intervjun med Vårdenhetschefen framkom en viss skepsis om miljöledningssystemets 

effekt. Det är av stor vikt att ledningen betonar betydelsen av ledningssystemet enligt 

Ronneberg et al. (2011).  Om politikerna inte är tydliga med miljöledningssystemets an-

gelägenhet finns risken att ISO 14001 inte får den effekt som eftersträvas. Det krävs enligt 

Testa et al. (2016) incitament för att verksamheten ska uppskatta miljöledningssystemet. 

Ledningssystemet tenderar att till en början inte ha någon större effekt på det finansiella 

resultatet enligt Jong et al. (2014). Det innebär att incitamenten för verksamheten att fort-

sätta använda miljöledningssystemet måste stimuleras. Miljösamordnaren påvisar att det 

uppkommit problem med att arbeta med miljömål i verksamheten. Det är därför betydel-

sefullt att de anställda känner av miljöarbetets betydelse. Genom utbildning av Region 

Östergötlands chefer och anställda minskar risken för en misslyckad implementering. Ut-

bildning menar Zutshi et al. (2008) är positivt för införandet. Certifieringen på pilotverk-

samheten BKC förefaller på många sätt ha givit önskad effekt. 

 

Eftersom certifieringen av ISO 14001 är i ett tidigt stadie för verksamheterna är det svårt 

att, under studiens utförande, befästa betydelsen av den. Det som hittills kan uttydas är 

att engagemanget har ökat och miljöarbetet prioriteras på pilotverksamheten BKC. Det 

finns en svårighet att tyda vilka förändringar certifieringen kan innebära, och om införan-

det kommer ha en påverkan på det strategiska arbetet när certifieringen genomförs inom 

hela regionen. 

 

6.2 Utmaningar och möjligheter 

Under rubriken kommer den tredje forskningsfrågan besvaras analyseras och diskuteras. 

Denna belyser vilka möjligheter och utmaningar som finns för att uppnå miljömålen med 

identifierade styrverktyg.  

 

6.2.1 Målkongruens 

För att Region Östergötland ska ha målkongruens måste rutinerna vara utformade efter 

det önskade resultatet enligt Aidemark och Funck (2008). Något som Vårdenhetschefen 
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och Miljöstrategen lyfter som en utmaning för att nå miljömålen är den offentliga upp-

handlingen då denna inte kan regleras på verksamhetsnivå. Offentliga upphandlingar an-

ses vara ett betydelsefullt verktyg för att nå miljömålen och utförs bland annat vid offent-

liga verksamheters omfattande inköp. Vidare anses det vara av stor vikt att upphandlingen 

är hållbar. Offentlig verksamhet gör omfattande inköp, och verksamheterna har inte möj-

lighet att påverka dessa som är det ett betydelsefullt verktyg för att nå miljömålen. 

 

Miljöaspekterna har tagits i beaktning inom RÖ som använder till exempel fossilfri el och 

klimatsmart fjärrvärme i sin verksamhet. Därutöver krävs att många andra aspekter tas i 

beaktning, plast utgör en aspekt. En utmaning för Region Östergötland är att det ska fin-

nas målkongruens genom hela organisationen. Regionfullmäktige har satt målet att verk-

samheten ska vara klimatneutral. Plast är dock en faktor som hämmar att nå målet. Från 

politikerna kommer riktlinjer att de anställda ska använda plasthandskar samt den nya 

modellen av PVK-nålen, vilket är inkonsekvent med tanke på det övergripande målet. 

Därutöver är även beslutet om kvoteringen av arbetskläder något som lett till rutiner som 

inte är förenliga med miljömålen. När tvättbara kläder inte finns tillgängliga använder 

personalen istället engångskläder. Liknande problematik finns gällande målet att bli en 

giftfri organisation. Intervjuerna visade att detta inte kommer att bli helt möjligt. 

 

6.2.2 Engagemang 

För att förändringen i miljöarbetet ska lyckas krävs så som Kasurinen (2002) menar att 

Region Östergötland ska ha ett starkt ledarskap. Det är nödvändigt att politiker och chefer 

visar engagemang och uppskattning för det miljöarbete som görs och för att kommande 

miljöarbete ska lyckas. Att det nu är tydligare att cheferna har ansvar för miljöfrågorna i 

RÖ har bidragit till att de prioriterats mer. Detta har lyfts i intervjuerna och av Ray (2013) 

samt av Zutshi et al. (2008). Hur engagemanget och stödet utvecklas under certifieringen 

kan ses både som en utmaning och möjlighet. Om intresset från chefer och politiker är 

bestående är sannolikheten att certifieringen blir lyckad. Om stödet avtar riskerar imple-

menteringen att bli mindre lyckad. Ledarskapet får inte bli alltför styrande, då verksam-

heterna kan uppleva arbetsuppgifter som begränsande och arbetsglädjen dämpas (Al-

mqvist et al. 2016).  
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Studien har visat att hur miljöarbetet kommuniceras ut i verksamheten är av betydelse. 

Det är även av vikt att de anställda på klinikerna förstår vad miljöarbete innebär och var-

för de ska utföra nya rutiner. Sannolikhet att miljöarbetet blir bestående är större om nor-

mer och värderingar om kring miljöfrågor utvecklas. De anställda måste förstå att arbetet 

är viktigt då effekterna av miljöledningssystemet enligt Zutshi och Sohal (2004) samt de 

Jong et al. (2014) till att börja med inte uppfattas som omfattande. Effekten av ISO 14001 

ses först på längre sikt, då en finansiell verkan uppstår. “Vårda miljön”, som både chefer 

och övriga anställda på alla centrum ska gå, ökar kunskapen och därmed sannolikheten 

till ett bestående miljöarbete. Genom utbildning får medarbetarna en ökad medvetenhet 

samt ökat engagemang kring miljöarbetet och dess utveckling, vilket i sin tur leder till att 

befintliga rutiner har en större benägenhet att förbättras. Projekt och kampanjer är ytter-

ligare en kunskapshöjande faktor för att styra mot miljömålen. Projekt kan anses nödvän-

diga i det utvecklande arbetet av organisationen. För att utveckla organisationen kan ett 

ökat monetärt stöd ges till uppstart av projekt, stödet leder till att nödvändiga rutiner kan 

införas vilket i sin tur medför uppfyllelse av miljömålen. Vid satsning på projekt, som har 

koppling till aktiviteter vilka ger direkta hälsoeffekter för den enskilda individen, såsom 

cykling, ges även andra positiva effekter till organisationen. Medarbetarna får motion 

vilket leder till en ökad hälsa. Den förbättrade hälsan medför att färre blir sjuka vilket i 

sin tur minskar belastningen på verksamheterna. 

 

6.2.3 Integrering av miljöarbetet 

Certifieringen av miljöledningssystemet ISO 14001 och implementeringen av miljöarbe-

tet är en utmaning enligt Verksamhetsutvecklaren. Tidigare har miljöarbetet i RÖ inte 

fungerat effektivt, vilket Almgren och Brorson (2012) menar är förekommande utan ett 

miljöledningssystem. Persson och Persson (2015) menar att implementeringen i de ordi-

narie arbetsuppgifterna måste göras. Verksamheterna är enligt vår studie pressade, vilket 

gör att de inte upplever sig ha tid till fler arbetsuppgifter. För att säkerställa att inte belasta 

verksamheten ytterligare kan vikten av att integrera miljöarbetet i de befintliga arbets-

uppgifterna inte nog betonas. Miljöstrategen lyfter dock att det stundtals är svårt för verk-

samheterna att se miljöeffekter. Av den anledningen är det av relevans att även lyfta mil-

jöfrågan för sin egen skull. 

 

Det behövs observationer av det befintliga arbetet för att lyckas implementera miljöarbe-

tet i den specifika verksamhetens arbete. Detta uppfattades också vid certifieringen av 



 56 

BKC och Folktandvården. Miljösamordnaren framhävde att tillräcklig hänsyn inte togs 

till BKC:s befintliga miljöarbete under certifieringen och därför sågs den av pilotverk-

samheten som ett större projekt än vad det egentligen var. Att miljöarbetet implementeras 

på bästa möjliga vis i varje verksamhet är en utmaning.  

 

Certifieringen av ISO 14001 innebär är att verksamheten i större omfattning följer upp 

sitt miljöarbete (Persson & Persson, 2015; Ammenberg, 2012; Zutshi & Sohal, 2004). 

Uppföljningen möjliggör att se förbättringar och vad i miljöarbetet som hjälper till att 

uppfylla målen, exempelvis genom att registrera avvikelser, checklistor eller Excelark. 

Att centrumen nu får återkoppling i miljöarbetet gör att de har möjlighet att förbättras och 

utveckla verksamheten ytterligare. Utbildningar är ett styrverktyg som kan ge stöd till 

verksamheterna i samband med dess framtagning av verksamhetsplanen. Styrverktyget 

är ett användbart medel för att i framtiden ha möjlighet att förbättra Region Östergötlands 

processer och arbetssätt. 

 

6.2.4 Mätbarhet 

Att mäta resultat och beteende är användbart inom sjukvården enligt Aidemark och Funck 

(2008). Mätbarhet innebär att verksamheterna kan utvecklas och styras. Region Östergöt-

land har anpassat det balanserade styrkortet till sin verksamhet, vilket är en förutsättning 

för att få en önskad utveckling. Rätt parametrar och mätetal måste användas och styrkortet 

utvecklas med verksamheten, men Aidemark och Funck (2008) poängterar att utveckla 

en omfattande mätning tar tid. Att säkerställa att de mätetal som värderar miljöaspekterna 

finns med kan ses som en utmaning i införandet av ISO 14001. Verksamheterna hittar i 

samband med genomförandet av “Vårda miljön” de miljöaspekter som är relevanta för 

respektive centrum eller klinik, valda åtgärder ska förbättra miljöarbetet. Miljöaspekterna 

ska inte budgeteras för, detta medför ytterligare belastning på de redan ansträngda verk-

samheterna. Att forma åtgärder som ska förbättra centrumens miljöarbete och samtidigt 

inte kräva monetära resurser kan därmed anses vara en utmaning för Region Östergötland. 

Alla mindre åtgärder är dock viktiga för att minska organisationens samlade miljöpåver-

kan.  
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7 Diskussion och slutsats 

Utifrån intervjuer med insatta i Region Östergötlands (RÖ) miljöarbete och granskning 

av organisationens interna och publika dokument framkommer att regionen använder 

målstyrning, vilket Bringselius (2015) och Barzelay (2001) påpekar är vanligt i offentliga 

verksamheter. RÖ har två övergripande miljömål, att bli en klimatneutral och giftfri verk-

samhet. Därutöver finns andra målsättningar som ska bidra till att regionen når de över-

gripande målen; att certifiera Region Östergötland inom miljöledningssystemet ISO 

14001 till år 2020 och att arbeta mot en hållbar utveckling genom att utgå från Agenda 

2030. 

 

Regionen använder flertalet styrverktyg för att uppnå de uppsatta miljömålen. Styrverk-

tygen som identifierats är formella, informella och organisatoriska vilket innebär att or-

ganisationen använder sig av samtliga styrverktyg som Andersson & Funck (2017) fram-

häver. De styrverktyg som identifierats och som Region Östergötland använder för att 

styra mot miljömålen är:  strategisk plan med treårsbudget (STÅB), verksamhetsplaner, 

balanserat styrkort, målstyrning, miljöledningssystemet ISO 14001, straffbeskattning ru-

tiner, uppföljning, ansvarsfördelning, miljöbedömning, offentlig upphandling, budget, ut-

bildning, projekt, egenkontrollverktyg som ekonomisk uppföljning och checklistor samt 

delårs- och årsrapporter.  

 

Studien har tydliggjort att det finns flertalet utmaningar med styrverktygen och dess till-

lämpning i samband med uppfyllelsen av miljömålen. För att bedriva ett fungerande mil-

jöarbete är det betydande att politiken samt chefer stödjer miljöarbetet och visar engage-

mang, vilket framhävs av Ray (2013), Aidemark och Funck (2008) samt Zutshi et al. 

(2008). Engagemangets betydelse tydliggjordes inom RÖ i och med införandet av miljö-

ledningssystemet, då miljöarbete tidigare bortprioriterats. På verksamhetsnivå ses miljö-

arbete som ytterligare belastning i dess redan pressade verksamhet. För att inte riskera att 

miljöarbetet bortprioriteras är det därmed viktigt att engagemang, påtryckningar och upp-

skattning visas och att detta består. För att inte ytterligare belasta verksamheterna bör 

miljöarbetet integreras i det ordinarie arbetsuppgifterna (Persson & Persson, 2015). Im-

plementeringen av miljöarbetet bör således anpassas till den aktuella kliniken. Ytterligare 

utmaning som lyfts är att verksamheterna ofta har svårighet att se vilka aktiviteter som 
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har miljöeffekt. Av den anledningen är det viktigt att lyfta frågan för sin egen skull, sam-

tidigt som det är av vikt att integrera miljö i verksamhetens arbetsuppgifter.  

 

Ett fungerande miljöarbete kräver även att målkongruens finns i alla nivåer av organisat-

ionen, för att säkerställa att de uppsatta målen uppfylls och att ett önskat resultat uppnås 

(Aidemark & Funck, 2008). De övergripande målen, att bli en klimatneutral och giftfri 

verksamhet, är osannolika att uppnå då verksamheten kräver både gifter och plaster. Där-

utöver ges RÖs verksamheter många politiska direktiv och vissa av dessa är motsägelse-

fulla. Miljövänliga alternativ begränsas och plast uppmanas att användas. Således är det 

en utmaning för RÖ att samtliga beslut och rutiner är enhetliga med miljömålen i alla 

delar av organisationen. Något som framkommit i studien är att hur de politiskt fattade 

besluten kommuniceras är av betydelse för hur miljömålen accepteras. Dock innebär be-

slut som fattats på fullmäktigenivå större eftertryck än de beslut som tagits på verksam-

hetsnivå. 

 

Studien har synliggjort att styrverktygen är av betydelse för uppfyllelsen av miljömålen, 

vilket även påpekas av Almqvist et al. (2016) samt Andersson och Funck (2017). Det 

balanserade styrkortet är ett verktyg som innehar olika resultatmått och nyckelindikato-

rer, vilket gör det möjligt att mäta handlingens effekt (Anthony et al. 2014). Att måtten 

mäter relevanta miljöaspekter har i studien belysts som viktigt och kan därmed ses som 

en utmaning. Då miljöledningssystemet medför nya rutiner som utformas under “Vårda 

miljön” betyder det att uppföljning behöver göras. Att formulera mätetal för olika 

aspekter i vårdenheter tar tid (Aidemark & Funck, 2008) vilket kan innebära svårigheter 

med att bedöma miljöeffekterna i RÖ till en början. 

 

Ett annat styrverktyg som studien indikerat inte har en framstående roll för måluppfyllelse 

av miljömålen, på verksamhetsnivå, är budgeten. Detta trots att Brorström et al. (2014) 

menar att budget är den offentliga sektorns främsta styrverktyg. På verksamhetsnivå får 

inte avsättning av monetära resurser ske för miljöåtgärder, vilket skapar utmaningar i 

form av begränsningar av miljöåtgärdernas omfattning. 

 

Att använda styrverktyg skapar inte endast utmaningar. Verksamhetsplanerna som utgår 

från STÅB:en, som inkluderar organisationens övergripande miljömål, är ett sätt att in-

kludera miljöaspekter i verksamheterna. Genom att centrumen bryter ner de övergripande 
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målen till egna miljömål (Brorström et al. 2014) säkerställs att miljö inkluderas i arbetet. 

Studien har även lyft relevansen av hållbar offentlig upphandling. Då offentliga verksam-

heter gör betydande inköp kan upphandling ses som både en möjlighet och utmaning. Om 

upphandlingen har sikte på de övergripande miljömålen är detta ett styrverktyg som kan 

möjliggöra en högre grad av måluppfyllelse. Om upphandlingen däremot inte är hållbar 

är miljömålen mer avlägsna. På så sätt skapar den offentliga upphandlingen möjligheter 

att ett mer omfattande miljöarbete bedrivs.  

 

Utbildning är ytterligare ett styrverktyg som Region Östergötland använder sig av för att 

nå miljömålen. Styrverktyget önskar RÖ använda i större utsträckning i framtiden, då 

kunskapshöjande åtgärder möjliggör förbättrade processer och arbetssätt inom organisat-

ionen. Inom RÖ ses utbildning som ett användbart styrverktyg för att förtydliga hur ar-

betsuppgifter och rutiner utförs på bästa sätt. Studien åskådliggör att medvetande om mil-

jöfrågan i RÖ förändrats. Kännedom om miljöaspekters påverkan har ökat, vilket är vik-

tigt för ett bestående miljöarbete enligt Zutshi et al. (2008). Vikten av miljöarbetet skulle 

kunna vara ett resultat av miljömålen i STÅB. Att kunna identifiera bristande rutiner och 

öka användningen av teknik är ytterligare aspekter som bidrar till RÖs måluppfyllelse.  

 

Miljöledningssystemet ISO 14001 är avsett för att åstadkomma ett strukturerat miljöarbete 

(Dahlin, 2014). Implementeringen av systemet har i pilotverksamheterna upplevts givit 

effekt. Ökat engagemang, fler rutiner och uppföljning är några exempel. Efter certifie-

ringen av pilotverksamheten BKC rapporteras fler avvikelser, vilket innebär att problem 

lokaliseras och förbättringar kan göras. Styrverktyget har bidragit till utveckling av nya 

arbetssätt. Utbildningen “Vårda miljön” har förbättringspotential, och skulle kunna bidra 

till en högre grad av måluppfyllelse. Detta om miljöaspekternas effekt skulle mätas. Mil-

jöledningssystemet kan därmed anses bidra till flertalet möjligheter (Zutshi et al. 2008).  

 

Inkluderandet av miljöaspekter i en offentlig sjukvårdsverksamhet är problematiskt. Reg-

ion Östergötland eftersträvar att ha en hållbar verksamhet som både ska vara klimatneu-

tral och giftfri.  Studien bidrar till att belysa problematiken med att bedriva sjukvårds-

verksamhet och samtidigt ha miljö i åtanke. Mycket material och läkemedel som krävs 

för att bedriva verksamheten är oförenliga med en hållbar verksamhet. Därutöver åskåd-

liggörs problem som uppstår i en verksamhet som är begränsad av monetära resurser och 

tillgång till personal.  
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Denna studie påvisar utmaningar men också möjligheter som finns med styrverktygen. 

Dessa ligger enligt vår studie till grund för att nå, av fullmäktige fattade miljömål, på 

samtliga verksamhetsnivåer. Styrverktygen ligger till grund för en lyckosam implemen-

tering. Dock krävs samförstånd i varför detta är viktigt för en lyckad implementering på 

verksamhetsnivå. Förslag till vidare forskning är att studien utförs i ett senare skede på 

Region Östergötland, eller liknande organisation, då certifieringen av miljöledningssy-

stemet ISO 14001 genomförts. Det är i framtiden intressant att undersöka huruvida im-

plementeringen nått önskade effekter eller om certifieringen varit verkningslös. En kom-

parativ studie är i sammanhanget av intresse, en sådan möjliggör jämförandet av flera 

offentliga organisationers miljöarbete. Det är också möjligt med en komparativ studie att, 

åskådliggöra likheter och skillnader mellan offentlig verksamhet och privat sektor. 
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Bilaga 1  

 

Region Östergötlands organisationsstruktur 

Nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning av hur organisationen Region Öster-

götland är uppbyggd. 

 

 

 

Figur 1a: Organisationsschema för Region Östergötland (Region Östergötland, 2018d). 

 

Regionfullmäktige 

Regionfullmäktige (RF) innefattar de 101 folkvalda ledamöter som var fjärde år väljs av 

invånarna, som genom dessa representanter bestämmer hur Region Östergötland ska sty-

ras (Region Östergötland, 2016a). Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet 

som fastställer strategiska frågor och avgör hur mycket verksamheten får kosta, genom 

att dels fastställa skattesats och dels besluta om budget för de nästkommande tre åren. 

Utöver dessa uppgifter har de även ansvar för att tillsätta nämnder, beredningar och ut-

skott samt att ange mål och strategier för verksamheten samt följa upp hur väl dessa mål 

uppfylls (Region Östergötland, 2016a). 
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Regionstyrelsen 

Regionstyrelsen (RS) är regionens förvaltande organ och styrelse för Region Östergöt-

lands verksamheter (Region Östergötland, 2016a). Styrelsen ska övervaka att de fast-

ställda målen från regionfullmäktige följs och har ansvar för att samordningen mellan 

nämnder och beredningar fungerar. Vidare ligger fokus på verksamheten då styrelsen ska 

säkerställa att de olika produktionsenheterna uppfyller kraven om god kvalitet, effektivi-

tet och produktivitet. Vidare ska regionstyrelsen skapa yttre och inre förutsättningar för 

verksamheten och verka för att stärka utvecklingen samt agera i relation till omvärlden 

(Region Östergötland, 2016a). 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ansvarar för och har fokus på att verka för en god 

hälsa för invånarna utifrån befolkningens behov, samt en god hälso- och sjukvård (Region 

Östergötland, 2016a). Nämnden utgår från en beställar- och utförarmodell (Region Ös-

tergötland, 2018a). Detta innebär att verksamhet och politik till stor del separeras, där 

nämnden har en beställarfunktion och på så sätt ansvarar för att tillgodose medborgarnas 

behov (Brorström et al. 2014). Genom överensstämmelser med regionens produktionsen-

heter samt avtal med privata vårdgivare ska nämnden fastställa vilken hälso- och sjukvård 

som ska utföras samt hur pengar ska fördelas inom hälso- och sjukvårdsområdet (Region 

Östergötland, 2018a). 

 

Regiondirektören 

Regiondirektören (RD) är den högsta verkställande tjänstemannen i regionen och ansva-

rar för regionens sjukvårdande produktionsenheter samt har löpande uppföljning av de 

olika enheterna. Uppföljningen förmedlas sedan vidare till nämnderna vilket innebär att 

direktören ansvarar för att det finns underlag samt ärendeberedning i regionens politiska 

inrättning (Region Östergötland, 2018a). 

 

Produktionsenheter 

Region Östergötlands verksamheter är uppdelade i olika enheter. Fem av dessa enheter 

har ansvar för den specialiserade vården. Dessa är Hjärt- och medicincentrum, Sinnes-

centrum, Barn- och kvinnocentrum, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård samt 

Diagnostikcentrum. Utifrån de uppsatta målen från regionfullmäktige, regionstyrelsen 
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samt hälso- och sjukvårdsnämnden utformar varje produktionsenhet verksamhetsplaner 

samt handlingsplaner (Region Östergötland 2017a). 

 

 

Figur 1b: Verksamheter och organisation (Region Östergötland, 2017a). 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide för intervju med miljöstrateg och samordnare samt 

verksamhetsutvecklare inom miljö 
 

Bakgrundsfrågor 

• Kan du kort beskriva dig själv och vilken position i regionen du har? 

 

•  Skulle du kunna beskriva ditt uppdrag?  

 

Frågor om miljömässig hållbarhet/CSR 

• Det finns ju flertalet begrepp kring miljö, exempelvis CSR och hållbarhet, har ni 

något begrepp som ni använder, eller använder ni flera för att beskriva det arbete 

ni gör inom miljöområdet?  

 

• Vad innebär det begreppet för dig?  

 

• Skulle ni kunna beskriva de miljömål ni har? 

 

Frågor om styrning 

• Vilka styrverktyg används för att uppnå era miljömål?  

 

• Vi har sett att Regionen använder sig av balanserat styrkort, vill ni berätta om 

hur detta används? 

 

• Vi vet också att ni har som mål att bli ISO 14001 certifierade till år 2020, hur 

har det arbetet påverkat hållbarhetsarbetet?  

 

• Har det inneburit några förändringar gällande styrningen? 

 

• Har det påverkat formuleringen av miljömålen? Vilka för- och nackdelar ser ni 

med detta? (Varför vill ni bli ISO-certifierade?) 

 

• Berätta om andra styrmedel som ni använder för att uppnå era miljömål. Varför 

har ni valt just dessa? Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med dessa?   

 

• Använder ni er av mindre formella styrverktyg i ert hållbarhetsarbete? 

 

• Anser ni att Region Östergötland är en centraliserad eller decentraliserad organi-

sation och hur påverkar detta valet av styrverktyg? 

 

• Förekommer det direktiv kring vilka styrverktyg ni bör använda i ert miljöarbete 

eller är detta något ni kan anpassa efter situationen? Om ja, ser ni några fördelar 

respektive nackdelar med att få direktiv kring detta?  

 

• Ser ni några för och nackdelar med att få direktiv om målen från RF/RS/HSN?  

 

• Hur arbetar ni med uppföljning av miljömålen? vad finns det för direktiv kring 

uppföljningen? 
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• Vad ser ni för framtida förbättringspotential gällande era styrverktyg? 

 

Vilka utmaningar har ni upplevt med att välja styrverktyg för att arbeta mot de uppsatta 

miljömålen? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide för intervju med vårdenhetschef 

 

Bakgrundsfrågor 

• Kan du kort beskriva dig själv och vilken position i regionen du har? 

 

•  Skulle du kunna beskriva ditt uppdrag?  

 

Frågor om miljömässig hållbarhet 

• Vi har fått reda på att ni använder er av begreppet “hållbar utveckling” i ert mil-

jöarbete. Vad innebär det begreppet för dig?  

 

• Vi vet också att ni blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001, har ni några andra 

miljömål utöver de som är kopplade till ISO 14001-certifieringen?  

 

• Arbetar ni med olika miljönyckeltal?  

 

• Vad har ni för delmål? 

 

Frågor om styrning 

• Det finns ju flera olika sätt för en verksamhet att styra för att uppnå sina mål. 

Vilka verktyg används för att uppnå era miljömål?   

 

• Använder ni andra styrmedel för att uppnå era miljömål? tex använder ni er av 

mindre formella styrverktyg? 

 

• Vi har sett att Regionen använder sig av balanserat styrkort, vill ni berätta om 

hur detta används?  

 

• Upplever ni att det är svårt att mäta ert miljöarbete?  

 

• Hur arbetar ni med uppföljning av miljömålen? 

 

• Upplever ni att det är svårt att följa upp hur det går i miljöarbetet?  

 

• Vi vet att ni nu är ISO 14001-certifierade, hur har det arbetet påverkat hållbar-

hetsarbetet?  

 

• Har certifieringen inneburit några förändringar gällande styrningen? 

 

• Anser ni att Region Östergötland är en centraliserad eller decentraliserad organi-

sation och hur påverkar detta valet av styrverktyg? 

 

• Förekommer det direktiv kring vilka styrverktyg ni bör använda i ert miljöarbete 

eller är detta något ni kan anpassa efter situationen? Om ja, ser ni några fördelar 

respektive nackdelar med att få direktiv kring detta?  
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• Vad ser ni för framtida förbättringspotential gällande era styrverktyg? 

 

• Vilka utmaningar har ni upplevt med att välja styrverktyg för att arbeta mot de 

uppsatta miljömålen? 

 

 

 


