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 Sammanfattning  
 
Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har 
enligt riksdagen ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och 
folkhälsomålen. En av dessa kommuner är Nyköpings kommun som har en miljöpolicy och 
miljöplan för miljöarbetet i kommunen, där mål och delmål ingår för att uppnå en bättre miljö. 
 
I denna uppsats undersöks en av Nyköpings kommuns gymnasieskolor, Gripenskolan. Syftet 
är att undersöka hur Gripenskolan kan nå ett bättre miljöarbete. Skolan har som mål att nå 
miljödiplomering eller någon form av miljöcertifiering. För att kunna svara på studiens syfte 
har ledningen på skolan intervjuats. Vidare har en kartläggning av skolans organisation 
genomförts, detta genom att använda en checklista som brukar användas vid miljödiplomering 
av skolor. Även en enkätundersökning genomfördes för att ta reda på personalens attityd och 
ställning till miljöarbete.  
 
Resultatet visar att Gripenskolan saknar miljömål och handlingsplan. Ingen miljösamordnare 
finns utan alla anställda har ett gemensamt ansvar. För personalen på Gripenskolan återstår 
det mycket arbete för att kunna uppnå en miljödiplomering. Eftersom skolan är en kommunal 
skola har personalen svårt att påverka skolans miljöarbete, men vissa delar av arbetet har de 
större möjlighet att påverka, såsom avfallshanteringen. Detta praktiska exempel visar på att 
om skolan har tillgång till resurser kan den påverka sitt arbete mot ett hållbart samhälle.  
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1. Inledning 
 
År 1999 antog svenska riksdagen 15 miljökvalitetsmål, som ett led i att styra 
samhällsutvecklingen mot en hållbar utveckling. I november 2005 beslutade riksdagen om det 
16.e kvalitetsmålet (Sveriges miljömål 2, 2007). Det innebär att det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation, år 2020, kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta (Nyköpings kommuns miljömål, 2007).  
 
Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har 
enligt riksdagen ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och 
folkhälsomålen (Sveriges miljömål, 2007). Kommunerna har flera betydelsefulla uppgifter i 
arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom sitt myndighetsarbete, och dels genom 
sitt ansvar för samhällsplanering samt genom åtgärder i sin egen verksamhet. Lokala mål, 
åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och underlag för miljöarbetet 
på lokal nivå (Sveriges miljömål, 2007). Många kommuner har inlett arbetet med att utveckla 
lokala miljömål och strategier. Formerna för arbetet varierar, men införandet av 
miljöledningssystem och samordning med det lokala Agenda 21-arbetet är vanligt 
förekommande (Sveriges miljömål, 2007). En av dessa kommuner är Nyköpings kommun 
som har en miljöpolicy och miljöplan för miljöarbetet i kommunen, där mål och delmål ingår 
för att uppnå en bättre miljö. 
 
För att kartlägga vad som krävs för att nå bättre miljöarbete måste organisationen undersökas 
i verksamheten. En organisation kan ses som ett redskap för att samordna ett antal människors 
ansträngningar att nå ett visst mål. Den kan också ses som ett system där ett antal ingredienser 
är basala. Syfte och mål är en del av organisationen (Andersson, 1994, s.11). En annan del är 
strukturen eller det sätt som organisationen är uppbyggd, t.ex. dess storlek, arbetsfördelning 
och olika slags gruppering. En organisation behöver olika hjälpmedel för att lösa sina 
uppgifter (Andersson, 1994, s.11). Det finns stora skillnader mellan olika organisationer så 
som storleken och komplexitet (Andersson, 1994, s.13).  
 
Organisationskultur handlar om existerande normer och värderingar i organisationer. 
Individens handlings- och tankemönster påverkas av de normer och regler som förekommer i 
de grupper som individen tillhör. Med anledning av det här är det viktigt att förstå och 
analysera vilken inställning organisationen har till förändring (Angelöw, 1991, s.112).  
Kommunikation är grunden för all organisation (Bakka m.fl. 2006, s.171). Inom alla 
organisationer sker kommunikation och utan den kan en organisation inte existera (Flaa 
m.fl.1998, .s.132) Vi använder kommunikation för att komma överens med andra och för att 
samarbeta (Dimbleby&Burton, 1999, s.19). Hur vi pratar med varandra om miljöproblemen 
bestämmer om och hur problemen hanteras och därmed om de kan lösas (Hallgren och Ljung, 
2005, s.5).  
 
Denna uppsats undersöker Gripenskolans organisation och vad som krävs av skolan för att nå 
ett bättre miljöarbete, såsom kommunikation och personalens engagemang inom 
Gripenskolan. Gripenskolan är en kommunal gymnasieskola i Nyköpings kommun 
(Intervjurespondenter, 2006). Skolan hoppas på att en dag ha någon form av 
skoldiplomering/miljödiplomering dvs. en sorts certifiering på att skolan arbetar på ett 
hållbart sätt (Intervjurespondenter, 2006). En skola som strävar efter att arbeta på ett hållbart 
sätt är viktig för kommande generationer. Dock kräver en miljödiplomering kräver en hel del 
förändring av organisationen.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera förutsättningarna för Gripenskolans 
arbete mot en bättre miljö. Skolan har som mål att bli miljödiplomerad, därför är syftet även 
att se om det är möjligt samt vilka förutsättningar som finns eller saknas. Studien utfördes 
med hjälp av följande frågeställningar:  
 
– Har Gripenskolan uppfyllt Nyköpings kommuns miljömål?  
– Hur ser den övergripande organisationen på skolan, kopplat till miljöarbetet, ut?  
– Hur viktigt tycker personalen det är att skolan arbetar med att bidra till en bättre miljö?  
– Hur kan kommunikation förändras på Gripenskolan så att miljöarbetet och organisationen 

förbättras? 
– Hur fungerar avfallshanteringen, som ett praktiskt exempel, på Gripenskolans miljöarbete? 
 
 
Denna studie är på uppdrag av Gripenskolan. Skolans önskemål var en miljöutredning, men 
eftersom det inte uppfyller kriterierna för denna C-uppsats kurs har författaren istället försökt 
att både uppfylla kursens krav och bidra till att Gripenskolan ska få användning av studien. 
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2. Bakgrund  
 
2.1 Tidigare studier om kommuner 
 
Svenska kommuners arbete med miljöledningssystem 
Av Sveriges kommuner använder sig nästan hälften av miljöledningssystem, MLS visar en 
undersökning år 2000. Resultatet av denna undersökning visar att nästan hälften av 
kommunerna är på väg att implementera MLS i organisationen. MLS har blivit mer och mer 
vanlig senaste åtta åren. År 1994 började den första kommunen införandet av MLS. Studien 
visar klart att intresset och miljöligheterna att införa MLS är större i stora kommuner än i små 
kommuner (Emilsson och Hjelm, 2002, s.107-113)  
 
Trots att kommunerna ofta har ambitiösa planer för införandet av MLS, är implementeringen 
av MLS inte högt prioriterad. Införandet av MLS ses ofta som ett projekt och inte en process i 
organisationen. Anledningen till att kommunerna införde MLS var för ”organisations skäl”.  
Det mest vanligaste är för att uppnå struktur inom miljöarbetet ( Emilsson och Hjelm, 2002, 
s.445). 
 
Standarden använder kommunerna som en utgångspunkt men utformar utifrån dessa oftast 
lokalt anpassade och förenklade varianter som passar deras organisation bättre (Emilsson, 
2005, s. 5). Kommunerna använder MLS på ett reflektivt sätt, vilket innebär att certifiering av 
MLS:en är ovanligt. Kommunerna har flera svårigheter med MLS på olika sätt, så som att få 
kontinuitet och uppföljningen. Kommunens myndighetsutövning inkluderas sällan i MLS-
arbetet, eftersom den typen av miljöpåverkan är abstrakt och svårmätbar. Denna typ 
miljöpåverkan upplevs som en mognadsfråga för att hanteras. Intern och extern 
kommunikation samt samarbete är viktigt för att kommunernas MLS arbete ska utvecklas. 
Om detta fungerar bidrar det till att kommunerna får ny inspiration, kunskap och motivation 
att driva MLS-arbetet vidare (Emilsson, 2005, s. 5).   
 
I en studie som undersökte Västerås kommun, framkom det att införande av MLS i 
kommunen hjälper till att förbättra och öka kommunikationen. Resultatet visar att 
implementering av MLS fungerar som en vanlig plattform för miljöarbetet och strukturerar 
miljörelaterade problem. Det fungerar i olika kommuner samt företag och därmed främjar och 
underlättar kommunikation och samarbete bland inblandade personerna (Burström, 2000, s.1). 
 
Det finns många undersökningar gällande på effekter av MLS i företag. De flesta av dessa 
undersökningar fokuserar på brukbarhet än miljövänliga effekter. MLS skulle kunna vara ett 
effektfullt verktyg om det användes förståndigt och på ett medvetet sätt, istället för att bara få 
en certifiering (Emilsson, 2005, s.14).  
 
 
Fler strategier inom kommuner 
Kommunerna anstränger sig på olika sätt för att arbeta med miljöproblem eller miljöfrågor.  
År 1998 hade 56 % av kommunerna Agenda 21 strategier ( Eckerberg och Lafferty, 1998, 
s.1). Några år senare hade antalet ökat till 70 %. Enligt en undersökning om Agenda 21 
initiativ i Sverige visar det sig att ansträngning med införandet av Agenda 21 är mest relaterad 
till miljöproblem och således få ”grönare” kommuner (Emilsson, 2005, s.21) 
Agenda 21 är indelad i två typer av mål, i första hand till att uppmuntra till större medverkan i 
lokala målsättningar och hållbara mål men till även för att få fäste på en hållbar utveckling 
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(Feichtinger och Pregernig, 2005, s.212). Agenda 21 kan uppfylla sin funktion som en central 
instrument för hållbarutveckling på en lokal nivå om den är förenad och integrerad med de 
väsentliga processerna i de olika sektorerna i kommunerna (Feichtinger och Pregernig, 2005, 
s.220).  
 
Den svenska regeringen uppmuntrar kommunerna att arbete med miljöproblem på olika sätt 
som ett exempel har Sverige miljökvalitetsmål (Emilsson, 2005, s.21). År 1999 fastställde 
riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och i november 2005 beslutade riksdagen om ett 
16.e miljökvalitetsmål (Sveriges miljömål 2, 2007). Dessa mål är på regional och lokal nivå 
(Emilsson, 2005, s.21). Till dessa finns det 72 delmål. Delmålen anger inriktningen och 
tidsperspektiv (Sveriges miljömål 3, 2008). 
 
Ett annat sätt att arbeta mot ett hållbart samhälle var att regeringen introducerade Local 
Investment Programmes (LIP) år 1998. (Bergström och Dobers, 2000, s. 170). 
Omkring 6 miljarder kronor avsätts. Kommunerna kan söka dessa pengar för miljö/hållbarhets 
projekt. LIP ger stöd till projekt när det gäller miljövänligare alternativ inom energi, avfall 
samt vatten och avlopp (Emilsson, 2005, s.22). Syftet med LIP var att snabbare få igång en 
förändring mot ett hållbart samhälle. Detta borde även möjliggöra arbetet med det 
framgångsrika Agenda 21( Bergström och Dobers, 2000, s. 171-172). Från LIP utvecklades 
ett klimat satsning program år 2003, den baseras på samma princip som LIP men fokus för 
denna satsning är att minska växthusgaserna (Emilsson, 2005, s.22). 
 
 
2.2 Nyköpings kommuns miljömål  
 
År 2001 reviderades Nyköping kommuns miljöpolicy och miljöplan. I detta dokument 
framgår det att miljöpolicyn är ett långsiktigt politiskt dokument, för en vision och en policy 
som är vägledande för kommunens framtida insatser på miljöområdet. Policyn har ett 
långsiktigt perspektiv på ca tio till femton år. Miljöplanen gäller kommunens interna 
miljöarbete och innehåller miljömål för kommunens olika verksamheter. Några av dessa 
delmål är: 
 
 Alla arbetsplatser ska ha ett miljöombud senast 2003-12-31. 
 Alla arbetsplatser ska ha ett eget miljöprogram senast 2003-12-31 
 Minst 50 % av personalen på varje arbetsplats skall ha fått miljöutbildning senast 

2003-12-31. 
 
För alla dessa mål är respektive verksamhet ansvarig. Planen innehåller mål som är 
långsiktiga men även delmål som har en räckvidd på ett till fyra år (Miljöpolicy och 
miljöplan, 2001, s.5).  
 
 
2.3 Miljödiplomering 
 
Många företag, organisationer och myndigheter strukturerar miljöarbetet genom att införa ett 
miljöledningssystem. Miljöledningssystem som är anpassad för skolans verksamhet är 
Miljösko-la, Grön Flagg och Miljödiplomering (N.R.B.B, 2003, s.1). Miljösko-la är 
Skolverkets utmärkelse, Grön Flagg är det organisationen Håll Sverige Rent som står bakom 
och Miljödiplomering används av ett flertal kommuner. Genom Agenda 21 genomför 
kommunen Miljödiplomeringen (N.R.B.B, 2003, s.1-3). Miljöledningssystem skiljer sig en 

4 



del när det gäller arbetsinsats, kostnad och omfattning. Miljödiplomering är en förenklad 
version av ISO 14001 som är en internationell standard för miljöledningssystem 
(Ammenberg, 2004, s.158). Metodiken har utarbetats av Göteborgs kommun och används nu 
av totalt tjugofyra kommuner (N.R.B.B, 2003, s.3). Arbetet utgår från en checklista med ett 
antal huvudrubriker som handlar om miljöledning och olika konkreta arbetsområden t.ex. 
lokaler, personalens roll, återanvändning/källsortering och kemikaliehantering. Checklistan 
gör arbetet konkret och överskådligt (N.R.B.B, 2003, s.3). 
 
 
2.4 Gripenskolan 
 
Gripenskolan är en kommunal gymnasieskola i Nyköpings kommun. Gripenskolans 
upptagningsområde omfattar större delen av östra Sörmland. Skolan erbjuder följande 
utbildningsprogram, bygg, el, fordon, hantverk, teknik, naturvetenskap och natur-samhäll. 
Verksamheten har även gymnasiesärskola (Gripenskolan, 2007). På Gripenskolan finns det 
även möjligheter för elever som vill läsa upp något av de kärnämnen som de inte har blivit 
godkända i (Navet, 2007).  
 
Gripenskolan vill bidra till en hållbar utveckling, lokalt och globalt, där mänskliga värden och 
rätten till frihet och demokrati värnas. Likaså vill skolan stärka allas kunskaper om ansvar för 
en ekologiskt hållbar och frisk miljö (Karlsson m.fl. s. 6). 
Det finns totalt ca 1200 elever och 150 personer anställda, varav ca 50 av dessa personer 
jobbar i Skavsta där Flygteknik Technical Training utbildningen finns (Intervjurespondenter, 
2006).  
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3. Metod och material  
 
3.1 Fallstudie 
 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en 
person eller en institution (Merriam, 1994, s. 24). Då det är Gripenskolans arbete mot bättre 
miljö som undersöks valdes fallstudien som metod.  
 
Möjligheten att använda flera metoder under datainsamlingen är en styrka hos 
fallstudieforskning som kan utnyttjas bättre än i andra metoder (Merriam, 1994, s.85). I denna 
studie kommer både kvantitativ och kvalitativ metod att ingå i form av checklista, enkäter och 
intervjuer. Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på kvalitativ information som 
hämtats från intervjuer, observationer och dokument av olika slag. Genom att kombinera 
metoder kan en observatör utnyttja alla fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över 
deras nackdelar (Merriam, 1994, s.84-85). 
 
 
3.2 Val av metoder 
 
De metoder som användes i denna undersökning för att inhämta data är checklistan för 
miljödiplomering 2005 från Agenda 21, en enkät som all personal på skolan fick möjlighet att 
besvara samt intervjuer med tre utvalda personer ur ledningen. När en skola söker 
miljödiplomering används en checklista (N.R.B.B, 2003, s.3). Den består av en mängd frågor 
om verksamheten, alltifrån lokaler, personal, kemikalier till information och marknadsföring 
(N.R.B.B, 2003, s.3). Med hjälp av checklistan kartläggs vart skolan befinner sig just nu i 
miljöarbetet. Checklistan för miljödiplomering valdes som metod för att ge en bättre 
helhetsbild av skolans miljöarbete (N.R.B.B, 2003, s.3). Checklistan återfinns i bilaga 1.  
 
Kvantitativ undersökning i form av enkätundersökningen valdes för att ta del av personalens 
attityd till miljön och personalens inställning till att införa miljöarbete (Ejlertsson, 1996, s.10-
11). Kvalitativa intervjuundersökningar valdes för att få mer information om Gripenskolan 
(Lantz, 1993, s.12 ). Hur ledningen tycker att organisationen och kommunikationen fungerar, 
men även för att ledningen i skolan har en högre position i skolan.  
 
 
 3.3 Val av material  
 
Följande material har insamlats och bearbetats för att få mer information om Gripenskolan 
och dess verksamhet;  
 
 Gripenskolans verksamhetsplan för 2004/2005- 2006/2007 
 Gripenskolans kvalitetsredovisning för läsåret 2003-2004  
 Miljöledning 2003 - slutrapport – den gröna nyckeln  

  
Gripenskolans verksamhetsplan 2004/2005-2006/2007 innehåller skolans vision och 
verksamhetsidé. Den innehåller även övergripande mål. Målen handlar om elever och vad 
som förväntas av eleven. I den ingår även hur kurserna som ges på skolan ska förändras och 
vara enlighet med programmålen.  
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Kvalitetsredovisningen för läsåret 2003-2004 innehåller vilka förändringar som har skett i 
olika lokaler och hur Gripenskolans ekonomi har utvecklats. Redovisningen tar upp skolans 
övergripande mål och insatserna som har gjorts, samt resultat av dessa. 
Kvalitetsredovisningen innehåller en del om elevens inflytande på utbildningen och skolan. 
Den innehåller den kunskapsutveckling, lärande och elevernas studieresultat.  
 
Miljöledning 2003 - slutrapport – den gröna nyckeln handlar om miljöledning i Nyköpings 
kommun. Den innehåller kortfattat en uppföljning av miljöarbetet i Nyköpings kommun.  
I kapitlet utbildning tas Gripenskolan upp till diskussion. Det framkommer att skolan har fått 
miljöstation och all personal har fått miljöutbildning, dessutom har Gripenskolan startat en 
miljögrupp ”Grön Flagg” 2004.  
 
 
3.4 Checklistan  
 
För att få en bättre helhetsbild av det övergripande miljöarbetet valde jag att använda mig utav 
en checklista som Nyköpings kommuns Agenda 21 kontor använder vid miljödiplomering för 
förskolor och skolor, Checklistan för miljödiplomering 2005. Med hjälp av denna checklista 
kan en skolas miljöarbete lätt kartläggas. Checklistan består av ca 80 frågor och den är 
indelad i följande kategorier:  
 

• Grundvillkor 
• Lokaler 
• Personal 
• Kontoret 
• Livsmedel 
• Återanvändning och engångsartiklar 
• Transporter 
• Kemikalier 
• Information och marknadsföring 

 
Under varje kategori t.ex. lokaler, finns en mängd frågor såsom vi kontrollerar vår 
elförbrukning regelbundet eller vi har lågenerilampor. Alla svar kryssas i, alternativen som 
finns är, ja, nej eller på g rutan (d.v.s. på gång). Minst 75 % av de punkter som är relevanta 
ska uppfyllas för att skolan ska kunna miljödiplomeras. Endast ja räknas som uppfyllda 
punkter. I slutet finns en uträkning där poängen beräknas ihop för att få reda på hur många 
procent som slutresultatet av svaren på checklistan blir.  
 
Jag fick medverka på ett ledningsmöte för att få svar på alla dessa frågor. Följande personer 
som var med på ledningsmötet och svarade på checklistans frågor: programrektorn för Natur-
Samhällsprogrammet och Hantverksprogrammet, programrektorn för Byggprogrammet och 
Teknikprogrammet, administrationschefen, programrektorn för gymnasiesärskolan samt 
gymnasiechefen. För att få svar på alla frågor ställdes en fråga i taget till ledningen som sedan 
fick besvara dessa. Checklistan återfinns i bilaga 1.  
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3.5 Enkätundersökning 
 
För att få information om människors attityder, kunskaper, levnadsförhållanden, beteenden 
m.m. finns det flera olika metoder att använda sig av (Ejlertsson, 1996, s.7). En 
enkätundersökning valdes att utföras då det kan göras på ett större urval än 
intervjuundersökning (Ejlertsson, 1996, s.10). Syftet med denna enkätundersökning var att 
kartlägga personalens attityd till miljöarbetet och åsikt om organisationen och 
kommunikationen på skolan.  
 
Vid en enkätundersökning elimineras intervjuareffekten vilken innebär att respondentens svar 
kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor (Ejlertsson, 1996, s.11). Eftersom ingen 
intervjuare finns i närheten som kan hjälpa respondenten, finns det risk att om det är någon 
fråga som de inte förstår och därmed inte kan besvara (Bryman, 2002, s.147). Känsliga frågor 
kan vara enklare för respondenten att besvara i en enkät då denne slipper uttala sig i ord till en 
främmande person (Ejlertsson, 1996, s.11). En förutsättning för att enkäten ska kunna ge ett 
sådant gensvar beror dock på huruvida det råder någon tvekan hos respondenten gällande 
frågan om fullständig anonymitet (Ejlertsson, 1996, s.11). Det är viktigt att säkerställa att de 
frågor som ställs är lätta att förstå och tydliga annars kan det hända att en del 
enkätrespondenter hoppar över en del av frågorna (Bryman, 2002, s.147). Om en eller flera 
frågor inte besvaras, innebär detta att information om de variabler som ingår i frågorna går 
förlorad (Bryman, 2002, s.148).  
 
 
3.5.1 Enkäternas formulering och genomförande 
 
I början av enkäten presenteras syftet med enkätundersökningen, hur lång tid undersökningen 
skulle ta samt att enkäten kommer att hanteras anonymt. Enkäten delades upp i två olika 
områden för att underlätta för respondenterna, organisation och kommunikation som en 
kategori och en kategori om miljöarbetet. 
 
Första delen bestod av frågor om miljöarbetet och personalens eget miljöintresse. Personalens 
miljöintresse var intressant att se då det spelar stor roll för skolans framtida miljöarbete.  
Den andra delen gällde skolans organisation samt den interna och externa kommunikationen. 
Kommunikation är en viktig del i en organisation och därmed valdes några frågor om den 
(Bakka m.fl. 2006, s.171). Hur kommunikationen sker på skolan och hur delaktiga personalen 
känner sig. Här ingick även några frågor om kontakten med kommunhuset. 
 
Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor. På en öppen fråga kan respondenterna svara 
fritt, och på sluten fråga presenteras de för ett antal fastställda svarsalternativ som de ska välja 
mellan (Bryman, 2002, s.157). Arton av frågorna var slutna d.v.s. en ruta kryssades i medan 
två av frågorna var öppna. Den sexskaliga skalan som valdes för att på så sätt tvinga 
respondenten att svara på ett fråga (B-E. Andersson, 1985, s.68-206). Där ett motsvarar det 
lägsta valet och sex motsvarar det högsta valet.  
 
Mötet med skolledningen gällande checklistan från Agenda 21 skedde innan 
enkätundersökningen, detta bidrog bl.a. till att fler frågor gällande Gripenskolans miljöarbete 
väcktes. Dessa frågor kunde därmed inkluderas i enkätundersökningen, exempelvis frågor 
gällande personalens miljöutbildning. Skolan hade även vissa önskemål som bidrog till 
enkätens utformning, främst gällande frågan om ekologiskt odlad mat. Detta berodde bl.a. på 
att checklistan behandlar denna fråga samt att det är en fråga som ledningen ansåg att de inte 
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kunde påverka sin situation. Därför kom ett önskemål om att denna fråga skulle tas upp i 
undersökningen.  
 
Innan enkätundersökningen tog plats fick en oberoende testperson granska upplägget vilket 
bidrog till en viss förbättring av bl.a. formuleringen av frågorna. Därefter skrevs en slutlig 
version. Med hjälp av min handledare på skolan skickades e-post genom Gripenskolans 
veckomeddelande, Gripen aktuellt, för att informera personalen om undersökningen. 
Enkätundersökningen skickades genom e-post till alla anställda. Det finns för närvarande 150 
personer anställda totalt (Intervjurespondenter, 2006).  
 
Påminnelse skickades genom e-post till personalen om att de skulle svara på 
enkätundersökningen, påminnelsen skickades två gånger och de hade ca en månad på sig att 
svara på den. Detta gjordes för att bortfallet inte skulle bli för stort vilket leder till ett säkrare 
resultat. I e-posten skrevs även att alla svaren kommer att hanteras anonymt. För att underlätta 
för alla att svara på enkäten, om det t.ex. uppstod några frågor som respondenterna inte 
förstod så fanns jag på plats en dag på Gripenskolan. Personalen informerades om denna dag.  
 
Inför starten med denna uppsats hölls även ett informationstillfälle på skolans stormöte där all 
personal kunde delta. På mötet informerades personalen om denna uppsats och dess syfte.  
Enkäten återfinns i bilaga 2.  
 
 
3.5.2 Bearbeting av enkäten 
 
Varje enkätfråga sammanställdes var för sig. Av de 150 personerna svarade endast 35 
personer. Av dessa 35 svar kunde 30 användas till resultatet, övriga fem kunde ej användas då 
dessa inte var fullständigt ifyllda. Ingen djupare statistisk analys av svaren genomfördes då 
för få personer hade valt att fylla i enkäten. Svaren delades senare i samma kategori som 
enkäten, dessa är:  
 

• Miljöarbetet  
• Organisation och kommunikation 
 

Teman skapades ifrån enkätens uppdelning. Dessa ämnen bestod av följande; organisation, 
miljöarbete, avfall, kommunikation, kommunen och Agenda 21. Dessa områden användes 
senare även i intervjuundersökningen. 
 
 
3.6 Intervjuer 
 
I kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan för att få fram de data som 
behövs för att skapa en förståelse av den företeelse man studerar (Merriam, 1994, s.100). 
Syftet med en intervju är att komma åt intervjupersonens sätt att se på saker och ting 
(Merriam, 1994, s.88). Därför genomfördes också tre intervjuer i denna undersökning. Detta 
gjordes även för att komplettera enkätundersökningen då endast 35 personer av de 150 ur 
personalen besvarade enkäten.  
 
En intervju kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer med olika och icke 
jämställda roller, en frågar och en svarar. Samspelet är baserat på frivillighet och det är 
kommunikationen mellan intervjuare och den tillfrågade som är föremål för analys (Lantz, 
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1993, s.12). Respondentens svar kommer att utgöra data som efter analys ger resultat, vilket 
ligger till grund för en slutsats eller ett beslut (Lantz, 1993, s.11). Intervjuer har olika grad av 
struktur, från att frågorna och ordningsföljden är bestämda på förhand till helt ostrukturerade 
intervjuer där inget är avgjort i förväg. Det vanligaste sättet att avgöra vilken typ av intervju 
man ska använda är att ta ställning till vilken grad av struktur man vill ha, nästan som en 
enkät (Merriam, 1994, s.87).  
 
 
3.6.1  Intervjufrågornas formulering och genomförande 
 
En halvstrukturerad intervju valdes då frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas dvs. 
följdfrågor. I stort sett ställs frågorna i den ursprungliga ordningen men vid behov, t.ex. för att 
förtydliga kan följdfrågor ställas (Bryman, 2002, s.300). Två oberoende testpersoner läste 
genom intervjuguiden och gav respons innan intervjuerna genomfördes. Den logiska följden 
togs hänsyn till då frågorna formulerades så att intervjuföljden kändes naturlig för 
intervjupersonen (Lantz, 1993,s.64).  
 
Frågorna formulerades både utifrån checklistan, enkätundersökningen och från Miljöledning 
2003-slutrapport - Miljöledning i Nyköpings kommun. Enkäten och checklistan bidrog till att 
jag fick en överblick på en del områden och kunde därmed formulera en del av frågorna, 
exempelvis att personalen upplever att de inte får tillräckligt med information. Intervjuguiden 
var indelad i olika kategorier för att underlätta analysen, dessa kategorier skapades ifrån 
enkätanalysen. Dessa kategorier är följande:  
 

• Organisation 
• Kommunikation 
• Kommun och Agenda 21  
• Miljöarbete 
• Avfall  

 
Vid varje intervju togs guiden fram och anteckningar fördes samtidigt som intervjun spelades 
in på bandspelare. Alla tre personerna godkände att intervjun spelades in och alla tre personer 
är anonyma vilket påpekades innan undersökningen tog plats. Intervjuerna genomfördes juni 
2006. Intervjuguiden återfinns i bilaga 3.  
 
 
3.6.2 Val av intervjupersoner 
 
Tre intervjupersoner valdes ur ledningsgruppen. Detta p.g.a. att personerna i ledningen 
ansvarar för organisationen på skolan och har stor påverkan på hur verksamheten bedrivs. 
Alla tre intervjupersoner är programrektorer. En av respondenterna har ansvar för lokalerna 
och avfallet. En annan är kvalitéansvarig på skolan. Den tredje har ett övergripande ansvar för 
hela skolan och valdes för att täcka det som eventuellt inte de övriga två programrektorerna 
kunde svara på. Denna tredje person har dessutom varit med från början då skolan bildades 
och kan därmed dess historia.  
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3.6.3 Bearbeting av intervjuerna  
 
Intervjuerna lät jag vara empiristyrda, d.v.s. att jag inte hade någon teori som grund för 
intervjuguiden (Lantz, 2007, s.20-32). Alla intervjuer transkriberades noggrant. Resultatet 
delades in i samma kategorier som intervjuguiden innehöll dvs. organisation, kommunikation, 
miljöarbete, avfall, kommun och Agenda 21. 
 
 
3.7 Reflektion över metod och litteraturval  
 
Det finns alltid tillvägagångssätt som hade kunnats göras annorlunda, t.ex. kunde enkäterna ha 
testats på några lärare på en annan skola. Uppsatsens syfte bidrog till att valet av metod blev 
fallstudie, enkätundersökning och intervjuundersökning. Fallstudier kan förenkla eller 
överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren kan dra felaktiga slutsatser om hur det 
egentligen är. Läsaren kan förledas att tro att en fallstudie är en redogörelse för helheten av en 
situation eller företeelse (Merriam, 1994, s.47).  
 
Att använda sig av enkäter har för- och nackdelar. Det är lättare att få fler att delta i 
undersökningen, t.ex. jämfört med intervjuer men svarsfrekvensen kan lätt bli för låg. Skalan 
på enkätundersökningen kunde variera, exempelvis på fråga 19 som ställde följande fråga 
”Hur delaktig känner du dig i de beslut som tas på skolan? På en skala från 1-6.”  
En annan skala hade varit mer lämpligt, såsom icke delaktig och delaktig. För att få så utförlig 
data av personalen valde jag anonymitet, därmed bör validiteten i enkätundersökningen vara 
hög. När det gäller reliabiliteten är den svagare, om någon annan skulle utföra samma 
enkätundersökning skulle denna person kanske få andra resultat beroende på antalet 
respondenter som svarar (Ejlertsson, 1996, s.86).  
 
För att få en bättre bild av Gripenskolan kunde alla i ledningen ha intervjuats. Även den 
övriga personalen kunde ha intervjuats för att få en större överblick över organisationen. 
Intervjupersonerna var positiva till uppsatsen och har svarat efter bästa förmåga. För att kunna 
få så utförlig data av respondenterna valdes avidentifiering. Validiteten bedöms vara hög, 
respondenterna var ärliga eftersom både positiva och negativa information togs upp. Både 
fakta och åsikter kom fram, dock är det troligt att en del av förklaringarna är en aning 
förskönade. Skulle någon annan använda sig av samma intervjuguide skulle denna person 
antagligen få snarlika svar. Därmed bör även reliabiliteten vara hög, men eftersom intervjuer 
är en subjektiv metod skulle någon annan med en annan förkunskap kanske tolka 
intervjusvaren på ett annat sätt (Lantz, 1993, s.13-17). 
 
 
3.8 Metoddiskussion 
 
Alla de olika metoderna som har använts i denna undersökning har bidragit till information 
och kunskap på olika sätt. Checklistan tar upp alla delar i organisationen på ett överskådligt 
sätt och med hjälp av den kunde författaren lättare kartlägga miljöarbetet på skolan. Den 
bidrog även till en bred information om Gripenskolans organisation. Enkäten som personalen 
svarade på, bidrog också den till en del information. Men då det var för få deltagande i 
enkätundersökningen bidrog det till att enkätundersökningen inte gav det önskade resultatet 
som nämndes tidigare, dock var den mer fördjupande än checklistan. Intervjuundersökningen 
bidrog till mycket information och var en djupare undersökning inom alla områden. 
Checklistan och intervjuundersökningen var därmed det två största informationskällorna.  
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4. Resultat och diskussion 
 
4.1 Checklistan 
 
Checklistan var indelad i olika stycken och under varje stycke finns ett antal frågor som 
skolledningen besvarade. Alla frågor är angående miljön inom respektive område. 
Svarsalternativen är ja som positivt och nej som negativt. På gång är det tredje 
svarsalternativet då arbetet har börjat men inte är klart än. Nedan följer en tabell över de svar 
som ledningen gav om de olika delarna som ingår i checklistan. Ledningen kunde inte svara 
på en del av frågorna, dessa har ersatts med ett frågetecken. 
 
 Antal frågor 

totalt 
Ja Nej På gång 

Grundvillkor 11 2 7 1+? 
Lokaler 10 1 4 4+? 
Personal 3  2 1 
Kontoret 9 2 4 2+? 
Livsmedel 4  4  
Återanvändningen 
och 
engångsartiklar 

6 3 1 2 

Transport 8 2 6  
Kemikalier 8 2 4 ?+? 
Information och 
marknadsföring 

3 1 2  

Tabell 1: Resultat över checklistans olika delar.  
 
På grundvillkoren svarade ledningen ja på två frågor av de totalt elva frågorna och ytterligare 
två frågor var varken klara ja eller nej. Under grundvillkoren finns frågor om 
miljösamordnare finns samt om skolan har miljöpolicy och miljömål. I grundvillkoren ingår 
även frågan om personalen har identifierat deras viktigaste miljöpåverkan. 
Under lokaler, kontoret och kemikalier delen fanns det frågor som ledningen inte kunde svara 
på. Utifrån checklistan identifierades att punkten återanvändning och engångsartiklar fick flest 
ja. Alla frågor om livsmedel svarade ledningen nej på. Checklistan återfinns i bilaga 1.  
 
Utifrån checklistan, som gav en bra överblick över skolans organisation, blev det uppenbart 
att personalen på Gripenskolan har mycket att återgärda för att kunna få en miljödiplomering. 
Detta då det krävs att minst 75 % av de punkter som är relevanta för verksamheten ska 
uppnås. Checklistan visar på hur mycket av miljöarbetet som är strukturerat eller planerat. 
  
På första punkten som består av grundvillkor, besvarades de flesta frågorna med nej.  
Grundvillkoren, som är första delen i checklistan, tar upp sådana frågor som; vi har 
identifierat och dokumenterat vår viktigaste miljöpåverkan (se bilaga 1). Grundvillkoren visar 
om personalen har identifierat deras miljöpåverkan, som är första steget för att kunna börja 
miljöarbetet. Att inte ha identifierat skolans miljöpåverkan, bidrar till att ingen vet vad som 
ska ändras eller förbättras. Det är viktigt att uppfylla grundvillkoren för därefter går 
checklistan in i djupare frågor om diverse olika delar i organisationen.  
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Ett av Nyköpings kommuns miljömål är att alla arbetsplatser ska ha ett miljöombud senast 
2003-12-31, samt att alla arbetsplatser ska ha ett eget miljöprogram. Gripenskolan saknar 
miljöprogram och har ingen person som är miljöombud, därmed visar resultatet från 
checklistan på att Gripenskolan inte uppfyller Nyköpings kommuns miljömål. Att inte ha ett 
miljöombud bidrar till att det är svårt och strukturera miljöarbetet. Enligt Angelöw är 
motivation och mål sammankopplade med varandra (1991, s.88).  
 
För att Gripenskolan ska få miljöarbetet att fungera är det viktigt att personalen har mål att 
sträva efter samtidigt som det medför att motivation hos personalen ökar. Motivation är 
drivkraften i själva förändringsarbetet (Angelöw, 1991, s.87). Om personalen hade strävat 
efter att uppfylla kommunens miljömål skulle skolan ha uppfyllt fler av kraven i checklistan, 
vilket i sin tur skulle underlätta arbetet för att uppnå en miljödiplomering. Genom att uppfylla 
kommunens miljömål skulle personalen arbeta mer på ett hållbart sätt.  
 
På frågor om lokaler och kontoret hade ledningen svårt att svara på vissa frågor eftersom det 
är vaktmästaren som är ansvarig för en del områden. En del saker är på gång under dessa två 
delar, men mycket arbete återstår för att uppfylla alla krav. Det mesta saknas, allt ifrån att 
uppfylla kravet på att ha dubbelsidig utskrift från skrivare eller kopiator, till att ha 
sammanställt förbrukningen av kontorsmaterial. Det finns en del enkla och snabba återgärder 
som personalen skulle kunna införa snabbt, såsom dubbelsidig kopiering för att uppfylla fler 
av kraven i checklistan.  
 
Under delen personal som består av tre frågor, är Gripenskolan på väg att uppfylla en av 
punkter eftersom personalen köper ekologisk odlad eller rättvisemärkt mat och dryck till 
möten i en viss mån. Alla frågor om livsmedel besvarades med nej, anledningen till detta 
beror på att kommunen bestämmer över Gripenskolans livsmedel eftersom det är en 
kommunal skola. Det innebär att kommunen inte prioriterar ekologiskt livsmedel som är 
bättre ur miljöhänsyn. Det medför svårigheter för personalen att återgärda vissa delar av 
skolans miljöarbete, istället är det kommunen och deras budget och mål som styr.  
 
Vid resor i tjänsten samåker personalen en del och detta medförde att Gripenskolan uppfyller 
två av kraven under transportdelen. För användning av kemikalier finns det mycket regler att 
följa, endast en del av dessa regler uppfylls. Det innebär att personalen påverkar miljön på ett 
ohållbart sätt genom att inte uppfylla alla kraven för transport- och kemikalieanvändning. 
Personalen har mycket att förbättra för att uppfylla alla krav i checklistan.   
 
Utifrån checklistans resultat påvisas att avfallssystemet på skolan fungerar samt att personalen 
har arbetat med denna del. Även om alla frågor inte besvarades med ja så har personalen 
strävat efter att få avfallet att fungera, vilket jag återkommer till senare i diskussionen.  
Eftersom Gripenskolan inte har någon form av miljöcertifiering än har personalen inte heller 
kunnat använda detta som marknadsföring eller information.  
 
 
 
 
 
 
 

13 



4.2 Enkätundersökning 
 
Som tidigare nämndes är enkäten uppdelad i två olika områden - miljöarbetet samt 
organisation och kommunikation.   
 
 
Miljöarbetet: 
Av 30 personer som svarade på enkäten, ansåg 27 av dessa personer att miljöfrågorna var 
viktiga och att det var viktigt att skolan arbetade med miljöfrågor. Resultatet visade att 
respondenterna tyckte att det var ganska viktigt med ekologisk mat. På frågan om man kände 
till att det finns en miljösamordnare på skolan svarade flesta personer vet ej. 
 
På en skala på ett till sex, svarade de flesta på en trea på frågan om att införa ett miljöarbete.  
Hela tio personer svarade att de vet ej angående om att ta ansvar för en liten del av 
miljöarbetet och åtta personer svarade nej. De flesta av personalen svarade på att de kunde 
tänka sig att engagera eleverna på ett eller annat sätt för att miljöarbetet på skolan ska fungera, 
ingen svarade nej.  
 
När det gäller miljökunskap svarade nästan en tredjedel att de ville ha någon form av 
utbildning i miljökunskap medan en tredjedel svarade att de inte ville ha någon utbildning och 
en tredje del svarade att de inte visste. På frågan om vad personalen saknade för att 
miljöarbetet ska fungera svarade de flesta tid och därefter var det pengar.  
 
Andra kommentarer som framkom av enkätundersökningen om vad som saknas för att 
miljöarbetet ska fungera var: ”Alla vet vad man ska göra men slarv och oengagemang 
hindrar genomförandet.” En annan respondent skrev: ”Planering och mål.” Ytterligare 
kommentarer var: ”Viljan eller tid att prioritera för att få med många”, ”information, 
engagemang och klarare direktiv.”  
 
Att ett stort antal respondenter svarade på att miljöfrågorna är viktiga och att Gripenskolan 
ska jobba med miljöfrågor är positivt. Det kan medföra att personalen kan bidra eller engagera 
sig i miljöarbetet på skolan och det är större chans att personalen når fram till målet.  
 
Utifrån enkäten visade det sig att personalen inte är villig att delta eller att införa ett 
miljöarbete. Enkätsvaren visade dessutom på att ett stort antal av personalen är tveksamma till 
att ta mer ansvar trots att de tycker att miljöfrågor är viktiga. Orsaken till detta kan vara olika, 
t.ex. tidsbrist. Personalen kan tycka att deras uppgift är att undervisa och jobba som lärare 
snarare än att jobba med miljöarbetet, därmed vill personalen inte ta större ansvar för 
miljöarbetet. Detta kan även vara orsaken till att man vill engagera eleverna. Rahmqvist 
menar att miljöarbetet inte får inverka för mycket på personalens ordinarie arbetsuppgifter 
utan att de måste integreras med varandra (2001, s.14). Att engagera eleverna kan bidra till att 
fler individer blir insatta i miljökunskap och kanske engagerar sig i miljöfrågor och senare 
kan tänka sig att vidareutbilda sig inom detta område. Det kan även medföra att eleverna 
skulle kunna bidra att skolan når miljödiplomeringen, det är viktigt att personalen på skolan är 
engagerade.  
 
Att de flesta av personalen svarade att de inte visste om skolan hade en miljösamordnare beror 
på att det tidigare har funnits en person som varit miljösamordnare. För tillfället har alla ett 
gemensamt miljöansvar och vem som blir miljöansvarig i framtiden vet ingen, inte heller ifall 
det kommer att bli någon.  
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En av respondenternas svar var att planering och mål saknas, det visar ytterligare på vad som 
behövs, även som checklistans resultat visade på. Information, engagemang och klarare 
direktiv saknas, tycker en annan respondent. Utan klara direktiv vet inte personalen vad det de 
ska bidra med eller arbeta efter. Därför är det viktigt med klara direktiv och mål för att 
personalen att ska kunna bidra med att förbättra miljöarbetet. Bristen på engagemang hindrar 
genomförandet tycker en annan, vilket leder till att det slarvas och arbetet inte kommer igång 
så som den borde.  
 
 
 Organisation och kommunikation: 
Av enkäten framkom det att personalen inte tyckte att de fick tillräckligt information om vad 
som händer på skolan generellt. Dessutom upplevde 13 personer, dvs. de flesta att det var ett 
”glapp” mellan ledningen och övrig personal när det gäller information. Angående 
information från kommunhuset till skolan svarade 16 personer att de inte visste om det är 
”gap” eller avstånd men att de kände till att kommunen hade miljömål. Personalen har inte 
direktkontakt med kommunhuset utan det är ledningen, vilket bidrar till att den övriga 
personalen inte vet om den information som kommer ifrån kommunhuset och Agenda 21 
kontoret angående diverse olika ämnen.  
 
18 personer svarade att de tyckte sig ha möjlighet att göra sin röst hörd på skolan. Några 
personer hade dessutom skrivit ytterligare på denna fråga trots att det inte var någon öppen 
fråga. En person svarade ytterligare med att det beror på vad det gäller och en annan person 
svarade: ”nja, det är inte säkert att den kan påverka så mycket”. Dock besvarade ca hälften 
av respondenterna på frågan om hur delaktiga de kände sig i beslut som togs på skolan, en 
trea på en skala av sex möjliga.  
 
På övriga synpunkter framkom följande: ”Ingen tar ansvar”. En annans persons åsikt var: 
”Tillsätt en arbetsgrupp som utformar utbildningen i miljöfrågor, programansvariga 
kontrollerar att det efterföljs. Det måste finnas vilja och resurser för beslutande åtgärder.” 
 
Enligt Bakka m.fl. är kommunikation grunden för all organisation ( 2006, s.171). För att en 
organisation ska fungera är det nödvändigt att kommunikationen är effektiv 
(Dimbleby&Burton,1999, s.144 ). Enkäterna visade på att personalen inte fick tillräckligt med 
information och upplevde att det var ett ”glapp” mellan ledningen och personalen. 
Anledningen till att personalen upplever att det är ett ”glapp” kan bero på bristen på 
kommunikation och information vilket inte är positivt, det kan orsaka till att miljöarbetet 
förhindras. Det kan även förhindra andra delar av arbetet på skolan. 
 
Enligt Dimbleby&Burton är det svårt för personer som arbetar i en organisation att nå 
organisationens uppsatta mål utan kommunikation, vilka mål de än må vara (1999, s.143-
144). För att underlätta kommunikationen kan frågor av olika karaktärer ställas av de 
inblandade parterna. Det kan vara frågor för att få ett förtydligande, fördjupande eller frågor 
som ifrågasätter, allt för att undvika missförstånd (Hallgren och Ljung, 2005, s.55-56). För att 
minska avståndet mellan ledningen och personalen behövs det mer kommunikation och tätare 
möten om miljöarbetet, där personalen diskuterar hur miljömålen ska se ut och 
handlingsplanen ska vara.  
 
Anledningen till att personalen svarade vet ej på frågan om huruvida det finns ett ”gap” i 
kommunikationen mellan kommunhuset och skolan, eller ej, kan bero på att det är svårt att för 
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personalen att veta hur mycket information som kommunhuset ger till skolan. Det kan även 
bero på att det är enbart ledningen som har direktkontakt med kommunen.  
 
Personalen tyckte sig ha möjlighet att göra sin röst hörd. Detta är viktigt för att personalen ska 
kunna komma med sina åsikter, samtidigt som nästan hälften svarade på att de inte känner sig 
delaktiga i besluten som tas på skolan. Att personalen inte känner sig delaktiga kan bero på 
bristen på kommunikation med ledningen. Mycket kan göras för att personalen ska känna sig 
mer delaktig. Som det nämndes tidigare skulle tätare möten kunna bidra till att personalen 
känner sig mer delaktiga genom en ökad kommunikation. Att personalen känner sig hörd, är 
inte detsamma som att känna sig delaktiga. En av respondenterna svarade ”det är inte säkert 
att det kan påverka mycket ”. Vilket tyder på att personalen är osäker på om deras röst bidrar 
till något eller förändring på skolan. Det kan bero på att även om personalen kommer med 
sina åsikter eller förslag så sker inte den förändringen som personalen vill se. En av 
respondenterna hade förslag på hur arbetet skulle kunna se ut, genom att tillsätta en 
arbetsgrupp som utformar utbildningen i miljöfrågor och att programansvariga kontrollerar att 
det efterföljs. Om personen menar utbildningen för eleverna eller personal är oklart men 
personalen har en del förslag att komma som skulle kunna bidra till att miljöarbetet kommer 
igång och fungerar. Det behövs vilja och resurser ska finnas för beslutande åtgärder, tycker 
personalen vilket även bidrar till att miljöarbetet inte finns idag.  
 
 
4.3 Intervjuer 
 
Resultatet av intervjuerna är indelad i följande delar: organisation, kommunikation, 
kommunen, miljöarbetet och avfall som representerar de olika syftena med denna studie. Tre 
personer ur ledningen intervjuades.  Intervjupersonernas svar kommer att namnges med P1, 
P2 och P3.  
 
 
Organisation: 
För att förenkla bilden av Gripenskolans organisation kan den delas in i fyra olika delar. Den 
första delen av organisationen består av ledningen, där bl.a. gymnasiechefen och 
programrektorerna ingår. Den andra delen består av ett hälsoteam, studievägledning och IT-
personal m.m. Den tredje delen består av alla lärare och den fjärde av eleverna.  
 
Ledningen är en länk mellan personalen och kommunhuset. Några ur ledningen har tidigare 
arbetat som lärare men idag jobbar ingen av dem som lärare, istället arbetar de alla som 
programrektorer. Eftersom skolan är stor arbetar personalen mycket i program, dvs. att skolan 
är uppdelad i olika program, såsom matematik, engelska etc. Programrektorerna ansvarar för 
programmen, personalen och eleverna. Varje programrektor ansvarar för ca 400 elever och ca 
35 lärare. Ledningen träffas på fasta mötestider en gång i veckan. Utöver dessa möten träffas 
ledningen i andra sorters av möten som redovisas nedan:  
 

• Program-arbetslagen 1ggr/månad 
• Arbetsplatsträffar  4ggr/år 
• Nätverksgrupper ca 6ggr/år (träffar rektorerna på andra skolor) 

 
När intervjuerna genomfördes var Gripenskolan på väg att omorganiseras. Senaste 
omorganisationen hade varit för tre år sen. Enligt intervjupersonerna var anledningarna till 
denna omorganisation flera. Den första anledningen var att skolverket gav ut en ny 
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gymnasiereform inför hösten 2007. Den andra anledningen var att de hade fått i uppdrag ifrån 
utbildningsförvaltningen att se över organisationen och införa ett nytt sätt att jobba. Dessutom 
var gymnasiechefen på väg att pensioneras.  
 
Den nya omorganiseringen kommer att innebära att skolan delas upp i mindre delar men ändå 
behålla den ”stora skolan”.  Intervjupersonerna menade att det finns fördelar med att vara en 
så stor skola som Gripenskolan är men att det även finns fördelar med den lilla skolan. 
Personalen kommer exempelvis att komma närmare ledningen och de övriga medarbetarna. 
Respondenterna var positivt inställda till det som var på väg att ske inom organisationen. P2 
sa om omorganiseringen: ”/.../där man bygger på temat den lilla skolan i den stora skolan. 
Det handlar om så att säga/.../ utnyttja fördelarna med den lilla skolan, dvs. komma närmare 
varandra mellan ledare, ledningen och just medarbetare. Den delen tror jag kommer att 
förstärkas och samtidigt så ska man också utnyttja fördelen med den stora skolan, alltså att 
ha en samsyn att ha en dialog över programgränserna att utnyttja gemensamma resurser 
osv.” 
 
Eftersom personalen upplevde ett ”glapp” mellan ledningen och de själva, ställdes en fråga 
om detta till dem som intervjuades. P1 svar blev: ”Ja, alltså glapp då måste man fundera på 
vad glapp betyder och vad det står för/…/vi har ju för tre år sen omorganiserat skolledningen 
och det har inneburit att vi tog bort då det som kallades för programansvarig/…/ sen vi tog 
bort det och införde dem här programrektors uppdelning istället så är det många i personalen 
uppfattat att/…/ det har skapat ett sätt som att glapp emellan och det har ju mycket med och 
göra hur vi samarbetar.” 
 
P2 uttryckte sig: ”Ja, /…/ det är ju ett dilemma som alltid har funnits i för sig men det är 
samma sak där /…/att förbättra dem kanalerna man har informationerna i /…/.som jag sa 
förut, vissa delar av information eller kommunikation eller dialog måste ha sin gång så att 
säga.” 
 
Alla tre intervjupersoner menar att det finns saker som kan göras för att förminska ”glappet”. 
De anser att personalen kan komma med sina åsikter och synpunkter, precis som de själva kan 
göra.  
 
De flesta större organisationerna har ett organisationssystem som visar inledningen i 
avdelningar och de viktigaste ledningsfunktionerna (hierarkin) (Bakka m.fl. 2006, s.43). 
Gripenskolan är en stor organisation och när en organisation blir större utvecklas ett 
hierarkiskt system. Hierarkin kan ha många uppgifter i verksamheten, men man lägger ofta 
tyngdpunkten på att det främst handlar om befogenhet och rätten till att fatta vissa typer av 
beslut (Bakka m.fl. 2006 s. 52). Organisationen består av olika delar på skolan där en del är 
ledningen. Ledningen är en länk mellan kommunhuset och personalen. Informationen som 
kommer ifrån kommunen och utbildningsförvaltningen når först ledningen som senare 
informerar de vidare till övriga anställda. En annan länk mellan lärarna och rektorn är 
programrektorerna.  
 
Detta har bidragit till att ”glapp” har uppstått mellan ledningen och övriga anställda. Någon 
form av avstånd upplever övriga personalen att det finns mellan de och ledningen. Ledningen 
möts på olika typer av möten, dessa möten bidrar till en utökad och tätare kommunikation 
mellan personerna i ledningen. Detta bidrar till att ”glappet” eller avståndet inte uppstår på 
samma sätt som det gör med de med övriga personalen. Ledningen säger sig kunna komma 
med sina åsikter och synpunkter, och det kan även övriga anställda göra. Men exakt samma 
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uppfattning verkar saknas hos alla anställda, som enkäterna visade upplever inte alla anställda 
sig delaktiga eller att deras åsikter bidrar till något, vilket bidrar till att personalen inte på 
samma sätt kommer med sina synpunkter och åsikter. Tidsbrist kan även vara en annan av 
orsakerna, eftersom lärarna har undervisningstid och är inte på möten lika mycket som 
ledningen. Ledningen påstår att det är ett dilemma som alltid har funnits angående avståndet 
eller ”glappet” och att kommunikationen och informationen måste ha sin gång. 
Kommunikationsvägarna är en viktig faktor för den interna kommunikationen, speciellt när 
det handlar om förankring eller implementering som ska informeras till alla (Brorson & 
Almgren, 2005, s.105). Genom utökad information och kommunikation med övriga anställda 
kan ledningen bidra till att avståndet mellan personalen minskas och kommunikationen 
förbättras genom alla led.  
 
På de flesta arbetsplatser förekommer det regelbundet olika typer av förändringsarbeten 
(Angelöw, 1991, s.128). När intervjuerna gjordes var skolan på väg att omorganiseras och för 
att införa miljöarbete behövs det alltid en förändring. Det är mycket som behöver fungera i en 
organisation för att miljöarbetet ska förankras. Exakt vilka fördelar som den nya 
omorganiseringen kommer att innebära är svårt att veta. Det kan ha sina fördelar att dela in 
skolan i mindre delar för att lättare kunna strukturera organisationen. Andra fördelar är att 
medarbetarna kommer varandra närmare inom ämnesområde eller program, men det kan även 
bidra till att personalen separeras mer ifrån varje varandra genom att mindre delar eller 
grupper uppstår. Det är viktigt att uppmärksamma kopplingen mellan det nya arbetssättet och 
förbättringar i verksamheten (Kotter, 1995, s. 61-67). Tidigare omorganisering har bidragit till 
att ett ”glapp” eller avstånd har uppstått, dels för att dåvarande programansvariga togs bort. 
Personalen upplever idag ett avstånd mellan ledningen och sig själva och anledningen till 
detta beror på hur de arbetar. Om ”glappet” mellan övriga personalen och ledningen kan 
minskas genom den nya omorganiseringen samt att arbetet sker på annat sätt så har 
organisationen haft nytta av den nya omorganiseringen.  
 
Det är viktigt att diskutera belastningar och karakteristiska problem i samband med att 
förändringar genomförs eftersom det finns individuella olikheter, när det gäller åsikter, 
kompetens, intressen, motivation, känslor m.m. Diskussioner med medarbetarna kan förhindra 
att det uppstår onödiga spänningar och konflikter, t.ex. konflikter som beror på missförstånd 
om intressen och avsikter (Bakka m.fl. 2006 s. 184). Samsynen hos anställda och ledningen är 
nödvändigt och förändringen kan underlättas genom att någon utomstående anlitas, som kan 
höja medvetenheten samt strukturera problemen och orsaker till rådande missförhållanden 
inom organisationen (Angelöw, 1991, s.128). Enligt Kotter är det viktigt att ha samma vision 
så att personalen arbetar mot samma mål och inte blir förvirrade. Alla mål och visioner ska 
kommuniceras och informeras ut till alla i organisationen (1995, s. 61-64). 
 
Britsfällig och förvanskade information är ett hinder för det goda förändringsarbetet. Detta 
kan förebyggas genom en riklig och direkt information (Angelöw, 1991, s.109). Det goda 
förändringsarbetet bygger på faktorer som motivation, delaktighet, trygghet, riklig och direkt 
information, kunskap och en organisationskultur som kan stärka och förmedla dessa inslag. 
Dessa utgör betydelsefulla delar och bildar tillsammans den helhet som utgör grunden för en 
konstruktiv förändring (Angelöw, 1991,s.130). När anställda blir mer delaktiga i förändrings 
arbetet kommer de också att kräva ökad tillgång till information, därför att de inte kan sköta 
sina arbeten effektiv utan den (Angelöw, 1991, s.112).  
 
Syfte och mål är en del av organisationen (Andersson, 1994, s.11). Syftet är att söka 
miljödiplomering en dag men målet för att uppnå detta saknas. Genom att ha handlingsplan, 
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mål och ansvarsfördelning kan miljödiplomering nås. Ett effektivt delmål skulle kunna vara 
att skolan ska minska förbrukningen av papper med 20 % och långsiktigt mål med 40%. 
Enligt Angelöw är det viktigt att inte fokusera på problemen vilket kan skapa en negativ 
inställning utan fokusen bör ligga på målen (1991, s.89). Det är viktigt att positiv resultat 
visas upp (Angelöw, 1991, s. 91). Efter några år är förändringen en naturlig del i 
organisationen (Kotter, 1995, s 61-67).  
 
En vidare studie skulle behövas för att undersökas exakt vad detta ”glapp” betyder och vad 
den orsakar.  
 
 
Kommunikation: 
På Gripenskolan kommuniceras det genom olika sätt och forum, såsom e-post, telefoner och 
personalkonferenser m.m. Det finns både informella och formella möten. Intervjupersonerna 
anser att alla dessa typer behövs. En gång i vecka skickas det ett ”nyhetsbrev”, Gripen 
aktuellt, till alla genom e-post, där alla informeras om de aktiviteter som är aktuellt för den 
kommande veckan. Dessutom finns det monitorer i skolans lokaler som ger information till 
alla dagligen. Personalmöten äger rum en gång i månaden. Det är mycket information från 
utbildningsförvaltningen som ledningen måste förankra hos personalen. Intervjupersonerna 
anser att, om personalen upplever att informationen är brisfällig, har de ett eget ansvar för att 
ta reda på information. Respondenterna påpekar att det genom Nyköpings kommuns intranät, 
Kanal N, finns mycket information tillgänglig för personalen och att personalen kan leta där 
efter information. Personalen vet om att intranätet finns. P1 sa: ”Information är inte bara att 
passivt ta emot utan information måste man också leta efter och ta fram själv.” 
P3 sa: ”Man är skyldig att skaffa sig den informationen som man inte har.” 
 
Och P2 uttryckte sig på följande sätt: ”Vi ser ju över regelbundet och vi vet ju att information 
och dialog är väldigt viktigt och vi är medvetna om att man/…/hela tiden måste så att säga 
utveckla det och förbättra det/…/ det är en av våra uppdrag att se till den informationen 
personalen ska ha ska ut/…/ det förekommer säkert att man inte är nöjd med informationen.”  
 
Intervjurespondenterna säger att organisationen är stor och det är många inblandade. Vissa 
delar av informationen, kommunikationen eller dialogen måste ha sin gång. Det effektivaste 
sättet att kommunicera anser intervjupersonerna är olika, beroende på vad det är som ska 
kommuniceras eller informeras. 
 
På Gripenskolan finns det tillfälle att ta upp frågor till diskussion både i mindre och i större 
grupper och i olika format. Ledningen använder sig mycket av intranätet och vet vart 
information finns. Intranätet är även känt bland de övriga anställda men för att utöka 
användningen av den behöver ledningen informera personalen ytterligare. I vårt samhälle 
bygger arbets- och samhällsaktiviteter i större eller mindre grad på 
masskommunikationssystem (Dimbleby&Burton, 1999, s.174). Att kommunikationen inte 
fungerar kan vara att informationen som ges kan liknas vid det som envägskommunikation är, 
som är mycket utbredd i masskommunikation och i stora organisationer. Detta innebär att 
avsändaren inte kan vara säker på att budskapet når ut och att den uppfattas på avsett sätt 
(Bakka m.fl. 2006, s.170). Masskommunikation sker med många personer vid ett och samma 
tillfälle. Det stora problemet med denna typ av kommunikation är att sändaren inte kan vara 
säker på att informationen når fram till mottagaren och hur mottagaren har uppfattat 
informationen. Detta är problemet med envägskommunikation, därför är återkoppling viktig 
för kommunikationen inom organisationen (Bakka m.fl. 2006 s.170).  
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Självfallet har personalen en skyldighet att ta reda på vad som sker på deras egen arbetsplats. 
Förr kunde personalen säga att han/hon inte har blivit informerad men det kan de inte idag 
med dagens teknik, men för att underlätta för personalen kan ledningen utöka 
kommunikationen och dialogen med de övriga personalen. För personer med ledande position 
är det viktigt att vara öppen för förslag och idéer för hur arbetet kan förbättras, vilket är en 
avgörande faktor för att lyckas med miljöarbetet (Zutshi&Sohal, 2004, s.399-419). En god 
ledargrupp/ledare får medarbetarna att agera och engagera sig för att uppnå uppsatta mål 
(Bruzelius m.fl. 2000, s.330).  
 
Enligt Hallgren och Ljung upptäcks miljöproblemen genom kommunikation som annars inte 
blivit synliga för den enskilda personen och med hjälp av kommunikation finns möjligheter 
att hantera dessa problem (2005, s.21). Det är mycket svårt med kommunikationen när det 
gäller miljöfrågor (Nielsen, 2001, s. 218). Miljöfrågor är komplexa och kanske inte alltid så 
konkreta, vilket kan vara en av orsakerna till att även kommunikation om detta ämne är svårt. 
Därför är det viktigt att Gripenskolan ökar kommunikationen i organisationen, för att förbättra 
och effektivisera miljöarbetet och därmed också upptäcka miljöproblemen på skolan.  
 
 
Gripenskolans arbete med Nyköpings kommuns miljömål: 
Ledningen känner till Nyköping kommunens miljöplan och har läst igenom den. På frågan om 
skolan uppfyller miljömålen svarade P2 på följande sätt: ”Nej, det ska vi inte säga att vi 
gör/…/men vi strävar mot att uppfylla de.”  
 
Då intervjuerna genomfördes var Nyköpings kommun på väg att ändra dessa mål vilket 
intervjupersonerna också kände till. Kontakten med kommunen är genom ”HR konsulterna” 
som hjälper till i olika frågor såsom anställningar, löner m.m. Dessutom har 
programrektorerna regelbundna möten med stadshuset. Det som gör arbetet med att uppfylla 
dessa miljömål svårt är bristen på pengar samt en känsla hos intervjupersonerna av att inte 
vara delaktiga. Intervjupersonerna menar att denna känsla bottnar i att de inte har varit med 
och utformat dessa mål. Så här säger P1 om att uppfylla miljömålen. ”Det som sätter hinder 
för att uppfylla kommunens policy m.m. är ekonomin.” 
 
Även P3 sa att: ”allt vi gör kostar ju pengar och pengarna är inte oändliga”.  
Personerna som intervjuades visste vart de kunde vända sig om de vill ha hjälp med 
miljöarbetet, t.ex. kommunen och att det finns myndigheter som hjälper skolor. På frågan om 
kontakten med kommunen framkom det motsägande svar, P3 sa: ”Ja, väldigt täta 
kontakter…” Medan P2 svarade: ”Men vi har inget så här regelbunden utbyte/…/även om vi 
skulle vilja önska det”. 
 
Gripenskolan har ingen direkt kontakt med Agenda 21 kontoret men har tidigare haft det 
enligt två av de tre personerna som intervjuades. Det finns en lärare som har varit på ett antal 
möten och som försöker hålla sig aktualiserad. Vid speciella insatser kan Agenda 21 
representanter komma till skolan och hålla föreläsningar m.m.  
 
Både intervjurespondenterna och personalen som svarade på enkätundersökningen visste om 
att kommunen har miljömål. Intervjupersonerna var därutöver medvetna om att skolan inte 
uppfyllde dessa mål. Orsaken till detta sägs vara både att personalen inte känner sig delaktig 
och pga. bristen på ekonomiska resurser. Detta är ett stort hinder vid miljöanpassningen av 
skolan.  

20 



Resultatet visade på att intervjupersonernas åsikter gällande kontakten med kommunhuset går 
isär. Kontakten som ledningen har med kommunen gäller främst om andra ämnesområden 
såsom anställningar och inte om Gripenskolans miljöarbete. Genom utökad kontakt med 
kommunen och Agenda 21 kontoret skulle skolan kunna få tips och råd om hur de kan 
förankra miljöarbetet på skolan. Kontakt med Agenda 21 kontoret sker i dagsläget endast vid 
speciella tillfällen men om skolan utökade denna kontakt skulle det t.ex. kunna leda till att 
skolan sätter upp interna miljömål med tillhörande handlingsplan. Enligt Flaa m.fl. är 
målstyrning det mest effektiva och ofta det enda möjliga sättet för att kunna styra 
organisationer som måste anpassa sig till miljöförändringar (1998, s.102). Därför borde 
skolan upprätta mål och delmål, långsiktiga och kortsiktiga som bidrar till förändring.  
 
Intervjupersonerna upplever att det är svårt att påverka kommunen i frågan om miljöarbetet 
eftersom det även är många andra skolor som är inblandade i besluten och kommunen är stor. 
Samtidigt är dock Gripenskolan en stor skola och borde kunna vara med och framföra sina 
åsikter.  
 
Något som framgick tydligt av intervjuerna är att de kommunala skolorna inte har mycket 
resurser, budgeten är ett hinder för Gripenskolans miljöarbete. För att Gripenskolans 
miljöarbete ska kunna underlättas behövs ytterligare resurser, både i form av ekonomiska 
hjälpmedel men även genom att t.ex. avsätta mer av ledningens och den övriga personalens 
arbetstid till att arbeta med miljöfrågor samt genom att utbilda all personal i miljövetenskap.  
 
 
Miljöarbetet: 
Anledningen till att miljöarbetet initierades på skolan var pga. det naturvetenskapliga 
programmet och lärarna som undervisade i dessa ämnen. En av dessa lärare var en av 
eldsjälarna som startade upp olika projekt inom miljöområdet och hade kontakt med Agenda 
21 kontoret. På frågan om vem som är miljösamordnare råder det en viss osäkerhet. Tidigare 
har det funnits en person med denna befattning men det är tveksamt om denna person kommer 
att vara det i framtiden. P2 svarade att: ”vi har en gemensamt miljöansvarig inom våra 
områden sedan så har vi ja, vissa delar/…/ samordnar jag, vissa delar andra, vi har ingen 
strukturerat”. 
 
På frågan om ”miljögruppen”, som det stod om i rapporten Miljöledning 2003, finns, svarade 
respondenterna att en lärare som hade jobbat på skolan tillfälligt, hade varit aktiv inom 
miljöarbetet och dragit igång arbetet. Denna lärare hade kallat både personal och elever till 
möten och på detta sätt hade ”en miljögrupp” bildats. Men när denne individ hade slutat på 
Gripenskolan hade ingen tagit efter hans/hennes jobb utan det hade ”runnit ut i sanden”. 
 
Gripenskolan har en verksamhetsplan, denna verksamhetsplan är för de kommande tre åren, 
däremot finns ingen handlingsplan eller miljöpolicy. Så här svarade P1 om miljömålen: ”Vi 
har ju en egen verksamhetsplan, har vi/…/ som en treårig plan /.../ där det står hur vi ska 
jobba, olika strategi, vilka mål vi har som vi har prioritet då men i den handlingsplan finns 
det inte så mycket som handlar om miljöarbetet, nej. ” 
 
Och P2 sa: ”Inte direkt ner skrivet på skolan, det gör det inte/…/utan det ingår i våra 
övergripande mål på skolan, där finns det inlagt och det finns ju inlagt som fasta punkter i 
våra t.ex. lokalsamverkan och skolkonferenser osv.” 
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När det gäller kvalitetsansvarig så har gymnasiechefen det övergripande ansvaret medan P1 
har fått i uppgift att samordna arbetet på skolan. Men samtidigt säger intervjupersonerna att 
alla har ett ansvar även om programrektorerna har ett speciellt ansvar för kvalitetsarbetet.  
 
Någon miljöutbildning har varken personalen eller ledningen fått, utan det har endast de lärare 
som undervisar i naturvetenskapliga ämnen haft. För att få personalen att bli engagerade tror 
intervjupersonerna att det krävs att de diskuterar miljöfrågorna ofta, har en dialog och visar på 
konkreta situationer. Så här sa P2: ”Ja, jag tror ju/ .../det beror lite grann på vad/…/ i vilken 
del utav miljöarbete ska handla om det ska handla om källsortering eller om det ska handla 
arbetsmiljö eller om det ska handla om någonting annat/…/det är ju fortsättningen en dialog 
det handlar om, att hitta/…/ en motivation för att genom driva, det måste finnas en sporre ett 
mål, ett tydligt mål.” 
 
Hur personalen och ledningen på Gripenskolan ska jobba vidare med miljöarbetet och om 
skolan har några planer för framtiden var det svårt att få svar på, detta mycket p.g.a. den 
omorganisering som är planerad, P2 sa: ”Det finns inga planer, men vi diskuterar och vi 
diskuterar/…/ vi vet var bristerna finns, eller tror oss veta det i alla fall, vi vet att vi borde 
satsa på förbättring.”  
 
En av intervjurespondenterna påpekade att skolan har planer på att söka certifiering för 
hållbar utveckling och att arbetet är precis påbörjat. P3 uttryckte det på följande sätt: ”Vi har 
avsikten att certifiera oss som en skola för hållbarutveckling men det arbetet är precis 
påbörjat, och det är nästa steg efter att man är miljöcertifierat/…/ nu har vi inte gjort någon 
formell miljöcertifiering av Gripenskolan även om vi nu skulle kunna klarar det, men nu 
fokuserar vi på istället hållbarutveckling och ska aktivt verka för det”. 
 
Några önskemål från intervjupersonerna gällande miljöarbetet var att få någon form av 
utbildning eller information om källsortering. Vidare önskemål var större dialog med 
personalen, konkreta åtgärder gällande skolans miljöarbete och dokumentation av detta arbete 
samt att få respons från exempelvis Agenda 21 kontoret om att skolan uppfyller kraven för 
certifiering.  
 
Intervjupersonerna påpekar dock att personalen, till en viss del, inte kan påverka miljöarbetet. 
Ett exempel på detta är frågan om inköp av ekologisk mat till skolan. Där är det istället 
Nyköpings kommun som bestämmer, via central upphandling, och det är deras budget som 
sätter gränserna. Det finns däremot andra aspekter av miljöarbetet som personalen kan 
påverka till viss del, exempelvis källsorteringen av skolans avfall, vilket redovisas i 
kommande stycke. 
 
Personalen och ledningen är medveten om att skolan saknar miljömål. Inga miljömål finns i 
deras verksamhetsplan. Att det inte finns miljömål än i verksamheten visar på att miljöarbetet 
inte är prioriterat än. Att inte ha direkt uppsatta mål för skolans miljöarbete bidrar till att ingen 
vet vad som ska göras eller hur han/hon ska göra. Personalen behöver en handlingsplan, klara 
mål och delmål för att kunna arbeta mot bättre miljö. Respondenterna som intervjuades säger 
att för att få personalen att bli engagerade krävs klara mål, konkreta situationer och en öppen 
dialog. Planering, mål och klara direktiv tyckte även personalen att det behövdes för att 
miljöarbetet ska fungera. Om de anställda får vara med och formulera problemen, diskutera 
förslag till förändring och åtgärder samt vara med och bestämma takten i förändringen ökar 
motivationen enligt Angelöw (1991, s. 87). Att inte ha någon miljösamordnare eller någon 
som strukturerar upp organisationens miljöarbete kan leda till att skolan aldrig kommer att 
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sätta upp några miljömål eller uppnå dessa mål. Att ha en miljösamordnare som strukturera 
upp miljöarbetet i organisationen underlättar arbetet för personalen, särskilt då organisationen 
är stor är det viktigt att arbetet är strukturerat och enkelt.   
 
För att komma närmare kommunens miljömål krävs att ledningen och personalen formulerar 
egna miljömål för Gripenskolan. Personerna som intervjuades visste vart ledningen kunde 
vända sig för att få hjälp med miljöarbetet, ett samarbete med t.ex. Agenda 21 skulle 
underlätta arbetet. Utifrån intervjuerna visade det sig att ingen ur personalen hade fått någon 
miljöutbildning, endast lärarna som undervisar i naturvetenskapliga har någon form av 
utbildningen. Det krävs att all personal får en miljöutbildning, mycket för att öka deras 
medvetenhet och intresse. För att förankra miljöarbete är utbildning en av de viktigaste 
faktorerna enligt Rahmqvist (2001, s.28). Utifrån intervjuerna visade det sig att ingen har fått 
någon form av utbildning, utan bara lärarna som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. 
Därmed stämmer inte det som står i Miljöledning 2003 – slutrapport att alla har fått 
miljöutbildning.  
 
Det var de lärarna som undervisar i naturvetenskapliga ämnen som initierade miljöarbetet och 
speciellt en lärare som var engagerade sig mest. För att ta upp miljöfrågan krävs en eldsjäl i 
övriga organisationen eller intresse hos ledningen. Det finns en eldsjäl i denna organisation 
som drog igång miljöarbetet på skolan. Det behövs mer än en eldsjäl för att miljöarbetet ska 
fungera på Gripenskolan. Organisationen är stor, vilket medför till att det kan vara svårt för 
endast en person att arbeta med att förbättra miljöarbetet, de övriga personalen måste 
engagera sig. Om personen möter på motstånd av övriga personal kan det medföra 
svårigheter. Dessutom är det viktigt att ledningen är positiva till miljöarbetet. Om ledningen 
ser miljöarbetet som ett nödvändigt ont kan det bli svårt att motivera personalen (Rahmqvist, 
2001, s.13).  
 
En del av miljöarbetet kan skolan påverka och kommunen bestämmer över resterande delar, 
detta då skolan är en kommunal skola. Vissa delar har skolan börjat jobba med och 
miljöanpassa, ett exempel på detta är avfallssystemet. 
 
 
4.4 Avfallssystemet  
 
Till en viss del delar Gripenskolan ansvaret för avfallet med Fokusskolan och Resursskolan. 
Det finns för närvarande två personer som har ansvar för hanteringen av avfallet på 
Gripenskolan. Utifrån checklistans resultat påvisas att avfallssystemet fungerar. Checklistan 
innehåller frågor som bidrog till att avfallssystemet kunde lätt kartläggas. I Miljöledning 2003 
– slutrapport framgår det att Gripenskolan har fått miljöstation, vilket också stämmer. I 
dagsläget källsorteras all avfall på hela skolan. Inne i skolbyggnaden finns det papperskorgar i 
t.ex. korridorerna, cafeterian, matsalen m.m. Varje papperskorg har en text och bild för 
respektive avfall. Idag sorteras avfallet i följande kategorier; mjukplast, hårda 
plastförpackningar, metallförpackningar, papper, wellpapp, matavfall och övrigt avfall.  
Svaren från checklistan visar att kemikalier tas hand om enligt de särskilda regler som råder 
för dessa.  
 
På skolgården finns det fem olika områden med containrar för att samla ihop avfallet. 
Storleken och antalet containrar på dessa områden varierar, dock finns det minst en container 
per avfallsgrupp på skolan. P2 sa: Ja, det fungerar väl relativt bra/…/men det finns mycket 
som man samtidigt skulle kunna göra bättre/…/tex. fortsättningen av källsortering, att utbilda 
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både personal och elever i vad som händer med våra sopor, efter att dem har hämtats 
härifrån osv.  Vad händer på soptippen där borta i /…/ sker det sortering eller samlar man 
alltihopa på ett ställe?” 
 
Även P1 påpekade dessa aspekter gällande avfallssystemet. Intervjurespondenterna är 
tveksamma till att avfallet sorteras i de senare leden av sophanteringen men menar att det 
överlag fungerar relativt bra på skolan.  
 
Utifrån resultatet från både checklistan och intervjuerna visar det sig att avfallssystemet på 
Gripenskolans fungerar. Detta beror på att personalen kan påverka denna del för att 
kommunen inte bestämmer över avfallet på samma sätt som de bestämmer över skolans 
livsmedel. En annan orsak som har bidragit till att avfallssystemet fungerar är att två individer 
har varit ansvariga och har därmed arbetat med denna del. Att avfallssystemet fungerar är ett 
tecken på att om personalen sätter upp mål eller får mer resurser kan deras miljöarbete 
förbättras. Även den tydliga informationen om vart samt hur avfallet ska sorteras har bidragit 
till att Gripenskolan har lyckats att få denna del i miljöarbetet att fungera. Anställda har 
därutöver även lyckats få användningen av engångsartiklar och återanvändningen att fungera. 
Detta visar på att personalen kan och skulle kunna miljöanpassa även andra delar, vilket är 
positivt.  
 
 
4.5 Avslutande diskussion 
 
Hur snabbt Gripenskolan kan få en miljöcertifiering/ miljödiplomering och ha ett miljöarbete i 
framtiden som fungerar beror olika saker, t.ex. mål, engagemang, ekonomi m.m. Övriga mål 
betraktas vara viktigare än miljöfrågor på skolan, vilket är ett vanligt fenomen i 
organisationer. För att ha ett miljöarbete måste personalen och ledningen prioritera detta inom 
organisationen. Eftersom skolan är på väg att omorganiseras är det samtidigt svårt att veta 
exakt vad den nya omorganiseringen kommer att innebära.  
 
Personalen måste sätta upp delmål och mål för att miljöarbetet ska kunna komma igång. 
Eftersom organisationen är stor behövs en person eller några personer som är ansvarig för 
miljöarbetet, för att strukturerar upp arbetet och följa upp målen. Kommunikation och dialog 
måste utvecklas hela tiden, det bidrar till ett ömsesidigt utbyte och ger större vinster. 
Personalen känner sig då mer delaktiga och därmed ökar motivationen hos alla. Det finns 
intresse hos en del av personalen och för att öka engagemanget samt motivationen ytterligare 
behövs utbildning. Enligt Rahmqvist som undersökte en annan fallstudie är utbildning en av 
de viktigaste faktorerna, det bidrar till att förståelse för och motivation till att införa och 
bedriva ett miljöarbete (2001, s.28).  
 
Skolans ekonomi utgör hinder för Gripenskolans miljöarbete. Med mer resurser skulle 
personalen kunna bidra till att arbeta på ett hållbart sätt. Med utökad kontakt med 
kommunhuset och Agenda 21 kontoret skulle det bidra till större utbyte om hur miljöarbetet 
ska fungera. För ett större utbyte skulle även Nyköpings kommun samarbeta med andra 
kommuner som har kommit längre i miljöarbetet, även ett utbyte med företag skulle kunna 
bidra till förslag och idéer. Att Gripenskolan är en kommunal skola medför också en del 
hinder, en kommunal skola kan inte bestämma allt över sitt miljöarbete. Kommunens brist på 
resurser förhindrar miljöarbetet och att de nationella miljömålen uppfylls.  
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För att underlätta arbetet för Gripenskolan är några förslag: 
 
 Sätt upp klara och tydliga delmål och mål 
 Tydlig och enkelt miljöarbete för att arbetet ska fungera på ett lättare sätt 
 Utbildning för personalen för att öka motivation och förståelse 
 Kommunikationen måste utvecklas för att alla ska känna sig delaktiga 
 Kontakt med kommunhuset och Agenda 21 kontoret för ett utbyte och hjälp med 

miljöarbetet 
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5. Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera förutsättningarna för Gripenskolan att 
nå en bättre miljö. Följande punkter behövs för att nå fram till målet: 
 

- En kommunal skola är beroende av kommunens resurser. Gripenskolan uppfyller inte 
idag kommunens miljömål. Bristen på ekonomiska resurser är ett hinder för skolan, 
med mer resurser skulle Gripenskolan kunna bidra till en bättre miljö. Kommunen 
behöver bidra med mer ekonomiska resurser och bättre kommunikation med 
Gripenskolan för att skolan ska kunna uppfylla miljömålen. Kommunen bör utveckla 
MLS för att strukturera miljöarbetet inom kommunen, där den används på ett 
förståndig och medvetet sätt.  

 
- Den övergripande organisationen behöver strukturera upp miljöarbetet. Identifiering 

av skolans miljöpåverkan behövs. Miljömål och miljöhandling behövs för att arbetet 
ska börja samt att personalen ska kunna veta vad de ska arbeta med och bidra med.  

 
- Det finns ett miljöintresse hos en del av personalen, med utbildning kan motivationen 

och engagemanget öka ytterligare. 
 

- Genom utökad kommunikation och återkoppling, där olika frågor av olika karaktärer 
ställs kan kommunikationen förändras och missförstånd undvikas. Detta bidrar till att 
personalen känner sig mer delaktiga och miljöarbetet kan lättare både upptäckas och 
förändras. Genom utökad kommunikation och dialog med kommunhuset kan 
miljöarbetet förbättras.  

 
- Avfallshanteringen på Gripenskolan fungerar, allt sorteras. Två personer har varit 

ansvariga och mycket information på skolan har bidragit till att avfallssystemet har 
fungerat. Ett konkret arbete där det är lätt att se resultat av hanteringen.    

 
 
5.1 Förslag på vidare studier 
 
En vidare studie skulle behövas efter omorganiseringen . Det skulle det vara intressant och 
undersöka om kommunikationen och informationen fungerar. Men även för att se om 
miljöarbetet har lyckats ingå i den nya verksamheten. Har personalen kommit varandra 
närmare efter omorganiseringen? Känner fler personer att de kan komma med sina åsikter och 
känner sig delaktiga? Vidare skulle även studier om miljöarbetet i Nyköpings kommun och 
andra kommunala skolor vara intressanta att genomföra.   
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Karlsson, Lyckblom &Vennerholm. Gripenskolan- Nyköping.  
 
Verksamhetsplan: Verksamhetsplan för Gripenskolan 2004/2005-2006/2007 
 
Kvalitetsredovisning: Gripenskolan, Nyköping, gymnasieskola - Kvalitetsredovisning för 
läsåret 03-04 
 
Eriksson, M. och Hadders Lindahl, T. -Miljöledning 2003-slutrapport, Den Gröna Nyckeln- 
miljöledning i Nyköpings kommun.  
 
Miljöpolicy och Miljöplan: Miljöpolicy och Miljöplan för det interna miljöarbetet i Nyköping 
kommun-2001 
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      Bilaga 2 
Enkät angående förankring av miljöarbete på Gripenskolan 

Hej! 
Jag heter Leyla Sharifian och studerar på Miljövetarprogrammet på Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping.  Jag har fått i uppdrag från Gripenskolan att 
förankra miljöarbete. Jag vore tacksam om Ni kunde ställa upp och hjälpa mig med att 
svara på några frågor. Enkäten tar 5-10 min att göra.  
Enkäten kommer att hanteras anonymt.  
 
Observera att skalan kan variera beroende på frågan! 
 
1= oviktigt 
2= lite viktigt 
3= ganska viktigt 
4= viktigt 
5= mycket viktigt 
6= väldigt viktigt  
 
 

1. Hur viktigt tycker du att miljöfrågor är? 
 
 

1  2  3  4  5  6  
 

 
2.  Hur viktigt tycker du det är att din skola jobbar med miljöfrågor i allmänhet? ( 

t.ex. med utbildning) 
 
 

1  2  3  4  5  6  
 
 

3. Hur viktigt tycker du att det är att skolan jobbar på ett sätt som inte är 
påfrestande för miljön? 

 
 

1  2  3  4  5  6  
 
 

4. Hur viktigt tycker du det är att skolan använder ekologiskt odlade basvaror i 
matlagningen?  

 
 

1  2  3  4  5  6  
 
 
5. Känner du till om det finns en miljösamordnare på skolan? 
 
 

Ja   Nej   Vet ej  
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Observera att skalan är en annan på denna sida!!! 

 
 
6. Hur pass villig är du att delta i att införa ett miljöarbete? På en skala från 1-6. 
 
 

1  2  3  4  5  6  
 
 

7. Skulle du kunna tänka dig att ha ansvar för en liten del av miljöarbetet på 
skolan? 

 
 
Ja   Nej   Vet ej  

 
 
8. Skulle du kunna tänka dig att engagera eleverna på ett eller annat sätt för att 

miljöarbetet på skolan ska fungera? 
 

 
  Ja   Nej   Vet ej  

  
 

9. Skulle du gradera dina egna miljökunskaper? På en skala från 1-6. 
 
 

1  2  3  4  5  6  
 
 

10. Skulle du vilja ha mer miljökunskap? T.ex. om hur man kan spara på energi, 
spara på papper, sortera skräp m.m. och hur allt detta påverkar naturen.  

 
 

Ja   Nej   Vet ej  
 
 

 
11. Om du tycker att det saknas något på skolan för att miljöarbetet ska fungera, i så 

fall vad? Fler än ett alternativ kan ges.  
 
 

Personal  Pengar   Tid  Kunskap   
 
 
Annat________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
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12. Tycker du att du får tillräckligt information om vad som händer på skolan i 

generellt? 
 
 

Ja   Nej   Vet ej  
 
 

13. Hur får du reda på information? Flera alternativ kan ges.  
 
 
Möten    e-post  
 

Telefon    Annat  
 
 
14. Upplever du att det är ett glapp mellan kommunen och skolan? När det gäller 

information i allmänhet?   
 
 

Ja   Nej   Vet ej  
 
 

15. Upplever du att det är ett glapp mellan ledningen och personalen gällande 
information? 

 
 

Ja   Nej   Vet ej  
 

 
16. Vet du om kommunen har några mål eller visioner för miljön? Om ja, svara på 

nästa fråga, annars hoppa till fråga nr18.  
 

 
Ja   Nej   Vet ej  

 
 

17. Vet du vilka miljömål kommunen har? Skriv gärna i så fall om du vet. 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
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18. Tycker du att du har möjlighet att göra din röst hörd på skolan i allmänhet?  
 
 

Ja   Nej   Vet ej  
 

19. Hur delaktig känner du dig i de beslut som tas på skolan? På en skala från 1-6. 
 
 

1  2  3  4  5  6  
 
 
20. Har du några önskemål om vad du skulle vilja lära dig mer om angående miljön? 
 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
21. Övriga synpunkter om skolan och miljöarbetet på skolan? 

 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

 
Kvinna:  
Man:  
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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      Bilaga 3 
Intervju frågor 

 
 
Inledande frågor  
 
1. Kan du berätta lite om Gripen skolan? 
 
2. Hur länge har du jobbat på Gripen skolan? 
 
3. Vad har du för ansvars område? (Förutom lärare) 
 
 
Organisationen och kommunikation 
. 
4. Hur arbetar ni? Kan du berätta om skolan organisation? 
 
5. På vilket sätt kommunicerar ni med andra lärare och personalen på skolan? Effektivast är?   
 
6. Hur ofta ses ledningen?  
 
7. Finns det tillfälle då andra lärare och personal kan säga sin åsikt och synpunkter? 
 
8. Hur ofta informeras all annan personal på skolan generellt?  
 
9. Anser du att du får tillräckligt med information på skolan om t.ex. förändrig eller saker som 
sker? 
 
10. Känner du att du kan komma med dina åsikter och synpunkter till andra på skolan t.ex. när 
ni har stormöte? 
 
11. Enkäten visar på att de inte de får tillräckligt info på skolan generellt! Vad skulle man 
kunna göra åt detta? 
 
12. Enkäten visar även på att de flesta upplevde glapp mellan ledningen och personalen, vad 
skulle man kunna göra för att minska detta?  
 
13. Skulle du vilja ändra något i organisationen, vad t.ex. i så fall?  
 
 
Kommunen och Agenda 21 
 
14. Vet du om kommunen har miljömål? 
 
15. Anser du att ni uppfyller miljömålen?  
 
16. Har ni någon kontakt med kommunen?  
 
17. Vet du om ni har läst kommunens miljöplan? 
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18. Vet du om ni har någon kontakt med Agenda 21 kontoret?  
 
18 b. På vilket sätt har ni kontakt och hur ofta har ni kontakt? 
 
19. Vet du vart ni kan vända er för att få hjälp med skolans miljöarbete?  
  
20. Hur upplever du kommunens regler? ( t.ex. om kommunen sätter gränser och hinder för 
ert miljöarbete.) 
 
 
Miljöarbetet 
 
21. Vet du varför miljöarbete initierades på Gripen skolan?  
 
22. Vem är kvalitetsansvarig? 
 
23. Vem är miljösamordnare? 
 
24. När skaffade ni er miljösamordnare? 
 
25. Finns det någon form av handlingsplan? 
 
26. I slutrapporten -miljöledningen 2003 som kommunen har gett ut står det att Gripen skolan 
har startat ” en miljögrupp” 2004. Har ni det? Kan du berätta lite om den?  
 
27. Anser du att ni har stor eller liten inverkan på vilka beslut som ska fattas på skolan 
gällande miljöarbetet? T.ex. om ni vill ha ekologisk mat, kan ni ha det?  
 
28. Vet du om personalen har fått någon form av miljöutbildning? När var den senaste i så 
fall?  
 
29. Vad tror du krävs för att få personalen och andra lärarna engagerade i miljöarbetet?  
 
 
Avfall 
 
30. Vet du vad källsorterar ni idag? 
(Kemikalier? Mat? Papper?) 
 
31. Hur många källsorteringsplatser finns det?  
 
32. Anser du att ert avfallssystem funkar? 
 
33. Delar ni ansvar för avfallssystemet med andra skolor?  
 
 
Framtidsplaner / avslutande frågor! 
 
34. Hur ska ni jobba vidare med miljöarbetet? Finns det några planer? 
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35. Hur skulle du vilja att man gick vidare med miljöarbetet?  
 
36. Finns det något som jag inte har frågat om, som du skulle vilja ta upp? 
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