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Sammanfattning

Standardiserade miljöledningssystem (MLS) har utvecklats i den privata sektorn och har nu
även börjat användas i den offentliga. Syftet är att undersöka vilka konsekvenser ett
standardiserat MLS medför för miljöarbetet inom kommunal förvaltning, analysera om det
finns något i den kommunala förvaltningens institutionella logik som sätter gränser för
användandet av det, samt ge ett omdöme över tillämpligheten av MLS inom kommunal
förvaltning. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer.

Resultatet blev att förvaltningarnas miljöarbete anses fungerar bättre efter att man har infört
MLS. De största fördelarna MLS:et har medfört är tydligare struktur, högre medvetenhet,
bättre redovisning och utåtriktade fördelar som enklare kommunikationer mot intressenter. De
största nackdelarna var ökat administrativt arbetet, tid- och resursåtgång vilket inte alltid
betalar sig samt att systemet riskerade att bli för detaljerat.

Slutsatserna blev att MLS verkar vara ett tillämpbart verktyg inom kommunal förvaltning,
men att det passar bättre inom bolagen och de hårda verksamheterna än inom de mjuka. Den
kommunala förvaltningens institutionell logik verkar inte sätta några oöverkomliga gränser
för användandet av MLS inom kommunal förvaltning.
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Inledning
I detta kapitel kommer bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar och slutligen
definitioner att tas upp.

Bakgrund
Standardiserade miljöledningssystem (MLS) av typen ISO 14001 och EMAS (Eco
Management and Audit Scheme) används inom den privata sektorn för att strukturera och
organisera företagens miljöarbete. Verktyget MLS har utformats för att motsvara de mål och
medel som används inom den privata sektorn och är därför en stor hjälp när företagen vill
utveckla sitt miljöarbete. Nu har dock även den offentliga sektorn börjat intressera sig för
MLS. Tidigare har kommunernas miljöarbete främst fokuserat på att uppfylla de tjänster som
staten ålagt dem, men nu har de utökat sitt miljöarbete till att även omfatta frivilliga
åtaganden som miljöledningssystem1. Intresset för att införa miljöledningssystem i
kommunala verksamheter har ökat i Sverige under slutet av 1990-talet2, bland annat har MLS
införts på prov i ett antal kommuner i Sverige. Detta sker även i övriga världen. När man
förflyttar verktyget från den privata sektorn till den offentliga kan man fråga sig hur
användbart verktyget är i den nya miljön, då de kommunala förvaltningarna och de privata
företagen är två olika typer av organisationer som följer olika institutionella logiker.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser ett
standardiserat MLS medför för miljöarbetet inom kommunal förvaltning, samt analysera om
det finns något i den kommunala förvaltningens institutionella logik som sätter gränser för
användandet av standardiserade MLS. Studien syftar även till att ge ett omdöme över
tillämpligheten av standardiserade MLS inom kommunal förvaltning.

Frågeställningar
De frågeställningar som har utkristalliserats ur syftet är följande:
? Vilka positiva och negativa konsekvenser medför införandet av det

standardiserade miljöledningssystemet för miljöarbetet inom den kommunala
förvaltningen?

? Finns det något i den kommunala förvaltningens institutionella logik som sätter gränser
för möjligheten att använda ett standardiserat MLS?

? Hur kan man förändra standardiserade MLS till ett tillämpligt/bättre fungerande verktyg
för kommunal förvaltning?

? Är standardiserade MLS ett tillämpligt verktyg inom kommunal förvaltning?

                                                
1 Emilsson och Hjelm, 2001: 11
2 ibid.
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Avgränsningar och definitioner
Med miljöarbete menas här det arbete inom förvaltningen som förknippas med miljö, dock
undantaget agenda 21-arbetet. Studien kommer endast att undersöka MLS inom kommunal
förvaltning. Den politiska delen kommer alltså inte att studeras. De kommunala bolagen har i
studien räknats som en del av den kommunala förvaltningen, varmed även dessa har studerats.

Med standardiserat MLS menas här MLS av typen ISO 14001:1996, EMAS och EMAS 2.
ISO 14001 är en internationell standard och EMAS är en förordning. Då båda är uppbyggda
på ett liknande sätt kommer båda att benämnas "standard" i denna uppsats när inget annat
framgår av texten. Ett MLS enligt ISO 14001 kan man certifiera. Motsvarande term som
gäller EMAS och EMAS 2 är registrering. I denna uppsats kommer dock begreppet
"certifiering" att beteckna både ISO 14001-certifiering och EMAS-registrering när inget annat
framgår av texten.

 Tillämpligheten för MLS i kommunal förvaltning kommer att studeras genom kvalitativa
intervjuer. Därmed kommer undersökningen bara att beskriva hur MLS i kommunal
förvaltning uppfattas som verktyg och inte vilken miljöförbättrande effekt MLS har. Då
studien kommer att bygga på kvalitativa intervjuer kommer den inte att försöka säga hur MLS
faktiskt fungerar inom kommunal förvaltning utan istället säga hur MLS inom kommunal
förvaltning upplevs fungera.
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Teori
Teorikapitlet kommer att inledas med en kortfattad beskrivning av kommunal förvaltning,
dess organisationsstruktur och uppgifter. Efter detta följer en presentation av verktyget MLS
med fokus på de ingående delarna, MLS-processen samt de vanligaste standarderna idag.
Kapitlet kommer även att innefatta en kort beskrivning av det nutida användandet av MLS
inom kommunal förvaltning. Slutligen kommer relevant nyinstitutionell teori att presenteras
tillsammans med en beskrivning av de offentliga och privata sektorernas skillnader i deras
grundläggande institutionella logiker.

Kommunal förvaltning
En kommun är traditionellt uppbyggd av två olika delar, den ena är den kommunala
förvaltningen och den andra är den politiska beslutsapparaten. Förhållandet dem emellan är att
den politiska delen tar beslut om vad som skall ske och förvaltningen genomför besluten.
Under 90-talet har dock många kommuner experimenterat med sina organisationsformer och i
många förvaltningar har man infört bl.a. beställarutförarmodellen, resultatenheter och bolag3.

Till den kommunala förvaltningens uppgifter hör att fylla kommunmedborgarnas
grundläggande behov av teknisk service, även kallad "hårda" verksamheter, samt social
service, även kallad "mjuka" verksamheter. Exempel på hårda verksamheter är
avfallshantering, vattenförsörjning, energiförsörjning samt transport och väghantering4.
Exempel på mjuka verksamheter är utbildning, barnomsorg och äldrevård5. Detta ger ett brett
spektra av skilda verksamheter, vilket gör att förvaltningarnas arbetsuppgifter och
sammansättning skiftar i de olika kommunerna. Det finns både renodlade förvaltningar för
olika intresseområden, t.ex. Barn- och utbildningsförvaltningen, och blandade former, t.ex.
Stadsdelsförvaltningar.

Miljöledningssystem
Standardiserade MLS är verktyg för att systematisera och förenkla miljöarbetet hos företag
och organisationer6. Ett miljöledningssystem är den del av det övergripande ledningssystemet
som omfattar organisationsstruktur, planering, praxis, rutiner, processer och resurser för att
utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn7. Miljöpolicyn kan beskrivas
som företagets övergripande mål och handlingsprinciper i fråga om miljön, vilka skall
inbegripa och stämma överens med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen8.

                                                
3 Forssell och Jansson, 2000: 11-12
4 Burström, 2000: 272
5 ibid.: 273
6 Naturvårdsverket, 2000: 16-17
7 SIS, 1998: §1.14
8 Europeiska gemenskapernas officiella tidning (1993: Artikel 2a) enligt Ammenberg (1999: Bilaga 1)
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Processen vid arbete med miljöledningssystem
När man bygger ett MLS börjar man med att göra en miljöutredning9. I EMAS-förordningen
definieras miljöutredning som en inledande, heltäckande analys av de miljöförhållanden, den
miljöpåverkan och det miljöarbete som är förknippat med verksamheten vid en viss
anläggning10. Miljöutredningen sammanställer verksamhetens miljöaspekter. Miljöaspekter är
de olika delar av en organisations aktiviteter, verksamhet, produkter eller tjänster som kan
inverka på miljön11. Det finns både direkta och indirekta miljöaspekter, de direkta
miljöaspekterna är aspekter som ger upphov till direkt miljöpåverkan t.ex. utsläpp till vatten
eller energianvändning12. De indirekta miljöaspekterna är aspekter som indirekt leder till en
försämrad situation för miljön, t.ex. kunskapsbrist eller bristfällig kommunikation13. Efter att
miljöutredningen är klar formulerar man en miljöpolicy som berättar hur företagets visioner
om deras miljöarbete ser ut 14. Det bör dock påpekas att ordningen skiljer sig åt beroende på
vilken standard man följer, i ISO 14001 formulerar man först policy och sedan genomför man
miljöutredningen15. Utgående ifrån miljöutredningen och miljöpolicyn ställer man sedan upp
ett antal övergripande miljömål, vilka bryts ner i mätbara delmål16. Därefter utarbetas en
handlingsplan. För att kunna nå upp till samt mäta resultatet av dessa mål arbetar man även
fram detaljerade beskrivningar av rutiner och ansvarsfördelning17.

När systemet implementerats (införts i verksamheten) görs en intern miljörevision där man
utvärderar vad som har åstadkommits. Denna efterföljs av en extern revision utförd av en
tredje part. Vid certifiering används oberoende, ackrediterade certifieringsorgan, vilka är
godkända av SWEDAC (Swedish Board for Ackreditation and Conformity assessment).
Resultatet från revisionerna används som underlag för en eventuell revidering av bl.a.
miljöpolicy och miljömål. Detta förfarande antas leda till ständiga förbättringar av
miljöledningssystemet.18 Ett MLS behöver inte vara certifierat, men många tar steget och
skaffar sig ett certifikat på sitt MLS. För att behålla certifikatet krävs ständig förbättring19.
Organisationerna väljer dock själva nivå och förbättringstakt med hänsyn till ekonomiska och
andra omständigheter20.

                                                
9 Naturvårdsverket, 2000: 16-17
10 Europeiska gemenskapernas officiella tidning (1993: Artikel 2b), enligt Ammenberg (1999: Bilaga 1)
11 SIS, 1998: §1.10
12 Ammenberg, 1999: 57
13 ibid.
14 Naturvårdsverket, 2000: 16-17
15 SIS, 1996: 5, 18-19
16 Naturvårdsverket, 2000: 16-17
17 ibid.
18 ibid.
19 SIS, 1996: 17
20 ibid.
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Olika typer av standardiserade miljöledningssystem
MLS har utvecklats för den privata sektorn och det finns ett flertal standardiserade system. De
mest kända är ISO 14001 och EMAS. Det finns dock även EMAS 2 vilken är en utveckling
av EMAS och nu ersätter den21. Alla tre standarderna är uppbyggda på liknande sätt, men
skiljer de sig åt på ett antal punkter. ISO 14001 är en internationell standard medan EMAS är
en europeisk förordning22. Detta innebär att en ISO-certifiering även är gångbar utanför EU,
vilket troligtvis inte EMAS är. EMAS är tuffare och mer omfattande än ISO 14001 vad gäller
vissa områden23. Den har krav på en årlig offentlig miljöredovisning och berör användandet
av bästa tillgängliga teknik24. ISO 14001 har inget krav på offentlig miljöredovisning25.
EMAS riktar sig främst till industriell verksamhet, energiproduktion och offentlig verksamhet
med industriliknande karaktär, medan alla typer av verksamhet kan certifiera sig enligt ISO
1400126. EMAS 2 har nu ersatt EMAS och har utvecklats på ett antal punkter, den största
förändringen är dock att EMAS 2 har öppnats för alla former av verksamheter, dvs. även för
handel- och tjänstesektorn samt den offentliga verksamheten 27.

I vilken omfattning används miljöledningssystem idag?
I maj 2002 fanns det drygt tvåtusen ISO 14001-certifierade organisationer i Sverige. Det kan
dock finnas fler, då det inte finns någon sammanställd lista på alla certifierade
organisationerna, utan uppgifterna har sammanställts från flera olika certifieringsorgan. Det
fanns även 206 EMAS-registrerade organisationer i Sverige. Statistiken berör dock bara de
certifierade/registrerade organisationerna och inte dem som arbetar enligt standarderna utan
att ha certifierat/registrerat sig. 28 Detta kan tyckas vara ganska lite om man ser till att det i
april 2002 fanns drygt 800 000 företag i Sverige29, men antalet företag med certifierade MLS
har ökat stadigt de senaste åren. Ett exempel på detta är att det 1998 fanns cirka 500
certifierade företag i Sverige men att antalet hade ökat till knappt 1000 certifierade företag
200030.

Miljöledningssystem i kommunal förvaltning
Emilsson och Hjelm undersökte under 2001 hur många kommunala förvaltningar som hade
infört MLS31. Resultatet från deras undersökning visade att ungefär hälften av de svenska
kommunerna hade 2000 påbörjat arbete med MLS i någon del av, eller hela, den kommunala
förvaltningsorganisationen (bolagen undantagna). Vidare sa sig ungefär en fjärdedel av de
kommuner som inte har infört MLS ha planer på att göra det.

                                                
21 Miljöstyrningsrådet, 2002-05-27
22 Brorson och Larsson, 1998: 19
23 Ammenberg, 1999: 52
24 Brorson och Larsson, 1998: 19
25 ibid.
26 Naturvårdsverket, 2000: 30
27 Miljöstyrningsrådet, 2002-05-27
28 Miljöstyrningsrådet, 2002-05-25
29 Statistiska centralbyrån, 2002-05-25
30 Naturvårdsverket, 2000: 63
31 Emilsson och Hjelm, 2001: 19
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De kom även fram till att det är vanligare att införa MLS i de större kommunerna än i de
mindre. De ansåg att det kan bero på att de större kommunerna har större resurser och mer
kompetens, vilket behövs vid arbete med MLS. De trodde även att det beror på att MLS:et
kan bidra till att man får en helhetsbild som annars kan vara svår att få i de större
kommunerna där enheterna är utspridda över ett större område eller en större organisation.
Emilsson och Hjelm kom även fram till att de svenska kommunerna trots sina relativt höga
ambitioner vid införandet av miljöledningssystem främst verkade rikta ansträngningarna mot
de tekniska verksamheterna.32

I Emilsson och Hjelms studie framgick även att man i kommunal verksamhet har infört både
ISO 14001 och EMAS. Eftersom EMAS 2 nu har ersatt EMAS innebär det att även EMAS 2
används inom kommunal förvaltning. I deras studie var det nära tre fjärdedelar av de
kommuner som inför miljöledningssystem i sina organisationer som har valt att använda sig
av ISO 14001 och/eller EMAS. De såg även att är det nästan tre gånger så vanligt att arbeta
efter ISO 14001-standarden som att arbeta efter EMAS-förordningen. 33

Vilken typ av MLS man använder skiftar beroende på vilken förvaltning man tittar på. Det
finns olika behov i de olika delarna, t.ex. har en kontorsförvaltning och ett kommunalägt
bolag inte samma uppbyggnad, verksamhet eller behov. Emilsson och Hjelm märkte att de
tekniska verksamheterna oftast utgår från ISO 14001 och-/eller EMAS medan mjukare
verksamheter generellt sett oftare använder standarder som är mindre formella och tekniska.
De såg även att man i flera kommuner har utarbetat egna standarder, ett exempel på detta är
Barn- och Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna, där man utgående ifrån EMAS har utformat
ett enklare system anpassat för skolorna i kommunen. 34

Det är svårt att säga hur många kommunala förvaltningar i Sverige som är certifierade, dock
har Emilsson och Hjelm i sin undersökning kommit fram till att cirka 35 % (26 st) av de som
använder sig av någon standard hade certifierat eller planerade att certifiera sin verksamhet,
att 40 % (29 st) inte planerade att certifiera sin verksamhet och att 25 % (18 st) inte visste
huruvida de skulle certifiera sig eller inte. Emilsson och Hjelm kom även fram till att
certifiering inte är ett givet mål bland kommunerna utan att standarderna främst används som
stöd vid utformandet av miljöledningssystemet. De såg även att det är vanligare att hårda
verksamheter certifierar eller planerar att certifiera sina miljöledningssystem, medan det är
mindre vanligt att de mjuka verksamheterna inför miljöledningssystem som är certifierbara.35

                                                
32 Emilsson och Hjelm, 2001: 41-42
33 ibid.: 25, 42-43
34 ibid.: 26
35 ibid.: 19-20, 28, 43
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Nyinstitutionell organisationsteori
För att kunna analysera hur ett verktyg från en organisationstyp fungerar i en annan
organisationstyp har jag valt att använda mig utav nyinstitutionell organisationsteori. Denna
teoribildning har valts då jag anser att den kan fördjupa analysen genom att tillfoga en
dimension. I syftet och frågeställningarna ingår element, vilka jag anser att den valda
teoribildningen kan hantera på ett bra sätt, t.ex. varför ett verktyg flyttas mellan olika
organisationer samt vilka konsekvenser verktyget medför då det inte är framtaget för samma
normer som den nya organisationen bygger på.

Inom den nyinstitutionella organisationsteorin utgår man ifrån att alla organisationer är
beroende av stöd och legitimitet i omvärlden för att kunna överleva, t.ex. är det nödvändigt
med "ett gott rykte" för att ett företag ska få kunder36. Denna strävan efter att legitimera sin
existens och sina handlingar är grundläggande både för organisationerna i den privata och
offentliga sektorn. Det som skiljer dem åt är istället vad som uppfattas som legitimt.

Normerna för vad som ses som legitimt skapas i interaktionen mellan organisationen och dess
omvärld och definieras av organisationens omgivning, av samhället och av den grupp av
organisationer som organisationen samverkar med. Inom nyinstitutionell teori anser man att
det skapas socialt konstruerade och allmänt accepterade föreskrifter för hur organisationer ska
se ut, inom vilka samhällssfärer de verkar och regler för samspelet med och inom respektive
organisation. Ett exempel är en kiosk, där omgivningens förväntningar avgör bl.a. hur den ska
se ut samt vilka varor och öppettider den har. Om kiosken inte motsvarar dessa förväntningar
får den svårare att accepteras som kiosk. Men en "lyckad" förändring kan även leda till att den
allmänna definitionen på kiosk förändras. Det finns på detta sätt ett växelspel mellan en
organisation och omgivningen. 37

Att MLS förflyttas från den privata sfären till den offentliga kan ses som ett uttryck för
isomorfi. Isomorfi innebär att organisationer försöker sammansmälta organisationen och den
rådande kulturen i omvärlden38. Detta leder till att olika organisationer liknar varandra
alltmer. DiMaggio och Powell anser att isomorfi sker på tre olika sätt39. Det första sättet är att
myndighetskrav tvingar organisationerna att införa vissa saker. Det andra är att
organisationerna härmar de företag i deras omgivning som ses som särskilt lyckosamma. Det
tredje sättet är den isomorfi som sker via professionalisering, dvs. att yrkesgrupper tenderar
att arbeta på samma sätt oavsett vilka organisationer man arbetar i.

Skillnad mellan den privata och den offentliga sektorns institutionella logiker
Men hur skiljer sig då den kommunala förvaltningens institutionella logik från den privata
sektorns? Ett sätt att beskriva det nutida samhället är att använda sig utav Forssell och
Janssons modell. I den delar de upp samhället i tre sfärer; marknaden, den offentliga sektorn
och gemenskapssektorn. Sfärerna har olika grundläggande normer vilka skiljer sig åt på ett
antal punkter, dessa redovisas i tabell 1.

                                                
36 Jacobsen och Thorsvik, 1998: 204-205
37 Haid, 2001: 8
38 Jacobsen och Thorsvik, 1998: 205
39 DiMaggio och Powell (1991) enligt Haid (2001: 11)
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Tabell 1 Karaktärisering av tre samhällssfärer och deras organisationsformer40

Sektor Marknad Det offentliga Gemenskap
Organisationsform Företag Förvaltning/

myndighet
Förening

Huvudman Ägare Offentliga huvudmän Kollektivet av
medlemmar

Syfte Förränta ägarnas
kapital

Verkställa av
huvudmannen fattade
beslut

Tillgodose det
gemensamma
intresset

Avnämare/ målgrupp Kunder Invånare/ medborgare Medlemmar/ vissa
andra specificerade
grupper

Relation Tillfällig Obligatorisk Varaktig och frivillig
Utbytesform Marknadsutbyte Återfördelning Återfördelning
Finansiering Försäljningsintäkter Skatter Avgifter/ bidrag

Den kommunala förvaltningen återfinns inom gruppen ”Det offentliga”. Verktyget
miljöledningssystem har tagits fram inom gruppen ”Marknad” vilket motsvarar den privata
sektorn. De kommunala bolagen i studien är en blandform vilka befinner sig mitt emellan
"Marknad" och "Det offentliga". Som man kan se i tabellen skiljer sig de båda grupperna åt på
ett flertal grundläggande punkter. Den tredje sfären "Gemenskap" berörs inte i studien och
kommer därför inte att beskrivas mer ingående än vad som redovisas i tabellen.

Om man ser till organisationsformen är "Marknad" uppbyggd av företag där hierarkin toppas
av en eller flera ägare. Syftet med organisationerna inom "Marknad" är att förränta ägarnas
kapital så att en vinst uppstår. Detta uppnås genom att tillhandahålla tjänster eller produkter
för deras målgrupp kunderna, vilka i sin tur betalar företaget pengar för dessa
tjänster/produkter och därmed ger organisationerna försäljningsintäkter. Relationen mellan
kunderna och organisationerna består av tillfälliga kontakter där det sker ett marknadsutbyte.

"Det offentliga" har istället för ägare ett antal offentliga huvudmän vilka har fått sin makt från
medborgarna genom val. Organisationerna i gruppen är uppbyggda som förvaltningar eller
myndigheter och deras syfte är att verkställa de beslut huvudmännen har fattat. Målgruppen
för organisationernas handlande är invånarna/medborgarna vilka har en obligatorisk relation
till organisationerna. Finansieringen sker genom skatteintäkter och de går tillbaka till
medborgarna genom återfördelning.

                                                
40 Forssell och Jansson, 2000:22
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I figur 1 visas Montins syn på de tre sfärernas förhållande till varandra. I den syns även
exempel på olika organisationers placering i samhället, t.ex. blandformer som de kommunala
bolagen. Montin kallar "Det offentliga" för "Politik", jag anser dock att både Montin samt
Forssell och Jansson syftar på samma sfärer. I denna figur befinner sig de kommunala
förvaltningarna i huvudsak vid "1" och de privata företagen vid "3". De kommunala bolagen
hamnar därmed vid ”2” eftersom de är en blandning av ”Det offentliga” och ”Marknad”.
Kommunen som helhet befinner sig dock vid "5" i figuren eftersom den täcker in alla tre
sfärerna. Att det råder olika institutionella logiker för de tre sfärerna kan åskådliggöras av att
en person som arbetar i ett företag (vid "3") inte förväntar sig att ha någon
medbestämmanderätt i viktiga beslut inom företaget, medan samma person när denne är
politiskt aktiv förväntar sig ha samma rösträtt som alla andra vid diskussioner inom partiet
(vid "4").

Figur 1, Tre integrerade sfärer i samhället41.

                                                
41 Montin (1993: 249), enligt Haid (2001: 10)
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Metod
I detta kapitlet kommer den metod som har använts för undersökningen att beskrivas. Mer
ingående beskrivningar av studieobjekten, tekniken för datainsamling samt analystekniken
följer under respektive rubrik. Kapitlet avslutas med ett teoretiskt perspektiv på metoden.

Studieobjekt
Som studieobjekt valdes två kommuner i Sverige. Dessa var Kalmar kommun i Småland samt
Eskilstuna kommun i Södermanland. Anledningen till att så få kommuner valdes var att
undersökningen troligen skulle vinna på att göra ett fåtal djupare fallstudier eftersom man då
kan få ett djup och en förståelse som är svår att nå vid mer övergripande undersökningar.
Motsatsen till fallstudierna hade varit att göra en övergripande studie av ett större antal
kommuner. Det har dock redan gjorts en övergripande enkätstudie kring svenska kommuners
arbete med MLS 42, men denna har inte gått på djupet och inte heller besvarat de frågor som
denna uppsats bygger på. Nackdelar med att bara använda sig av ett fåtal fallstudier är bland
annat att det kan bli svårt att generalisera resultatet till att gälla fler kommuner än de två
undersökta. Även om förvaltningarna i båda kommunerna visar sig ge samma resultat betyder
inte det att resultatet kan ses som representativt för alla kommunala förvaltningar. Jag tror
dock att resultatet från studien kan säga något om situationen idag. Även om urvalet inte är
representativt så visar det ändå en nyanserad bild av två kommuners erfarenheter kring arbetet
med MLS.

Att det blev just två kommuner beror på att det ger en något vidare bild än vad en enda
fallstudie skulle ge. Vid val av studieobjekt togs hänsyn till två kriterier, det första var att
kommunen antingen skulle ha infört eller planerat att införa ett standardiserat MLS av typen
ISO 14001 eller EMAS 2. Det andra kriteriet var att kommunerna (av praktiska skäl) skulle
befinna sig i södra Sverige. Anledningen till att Kalmar kommun har valts är att de har hunnit
arbeta med sitt MLS ett tag, och en del förvaltningar har blivit certifierade. De brukar
dessutom ges som ett gott exempel på hur MLS kan fungera inom kommunal förvaltning43.
Eskilstuna kommun har däremot bara påbörjat sitt arbete med MLS. Anledningen till att de
har valts är vetskap om att de har funderat mycket över om MLS verkligen är ett användbart
verktyg. De två kommunerna ger därmed två olika infallsvinklar då den ena är positiv och har
hunnit införa sitt MLS medan den andra är mer tvekande och fortfarande befinner sig i
införandefasen.

I samarbete med kontaktpersoner i kommunerna valdes sju respondenter ut i varje kommun.
Dessa var kunniga om förvaltningarnas miljöarbete. Sammanlagt valdes personer från elva
olika förvaltningar. Bland respondenterna fanns det även personer som intervjuades i
egenskap av medlemmar i en övergripande projektgrupp som drev införandet av MLS i
Eskilstunas förvaltningar. De förvaltningarna som valdes var de i kommunerna som hade
kommit längst i sitt arbete med MLS. Ett annat urvalskriterium var att både hårda och mjuka
förvaltningar skulle finnas representerade.

                                                
42 Emilsson och Hjelm, 2001
43 Kommunförbundet, 1998: 13
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De förvaltningar som valdes i Kalmar var: Barn- och ungdomsförvaltningen, Fastighets- och
inköpskontoret, Hamnförvaltningen, Kalmarhem AB, Kalmar vatten och renhållning AB,
Kommunledningskontoret samt Samhällsbyggnadskontoret. I Eskilstuna kommun valdes
följande förvaltningar: Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna Energi och Miljö AB,
Kommunstyrelseförvaltningen samt Torshälla stads förvaltning. Att det bara var fyra
förvaltningar som valdes ut i Eskilstuna kommun berodde på att de flesta förvaltningarna där
inte hade kommit så långt med sitt miljöarbete och därför drogs slutsatsen att de inte skulle
tillföra studien tillräckligt. Istället breddades studien genom att fler respondenter togs från
olika delar av samma förvaltning, vilket kan fånga upp fler olika åsikter inom förvaltningen.

På varje förvaltning intervjuades en till två personer. Detta gör det svårt att generalisera
resultatet till att gälla hela förvaltningarna. För att motverka detta har jag valt respondenter
som har ett brett kunnande om MLS:et i respektive förvaltning och därmed troligen har en
ganska bra bild av vad de anställda på förvaltningen tycker om MLS. Motsatsen till den valda
metoden hade varit att fördjupa mig i en eller två förvaltningar, vilket hade gett en djupare
bild, men jag anser inte att det hade uppfyllt syftet lika bra då det efterfrågade en bild av
tillämpligheten av MLS inom hela den kommunala förvaltningen.

Teknik för datainsamling
Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att se hur förvaltningarna har tänkt kring MLS vid
införandet samt se hur de upplevde att MLS:et hade påverkat miljöarbetet. Intervjuerna
syftade även till att se om de ansåg att MLS är ett tillämpbart verktyg inom kommunal
förvaltning samt om de ville förändra verktyget på något sätt. Som grund för intervjuerna
användes det som Holme och Solvang kallar för intervjumanual44. Denna sammanställdes av
ett antal intervjufrågor inom några områden. Dessa områden kallades för: Allmänt, MLS,
Struktur/organisation, Mål, Planering/beslut, Dagligt arbete/rutiner, Information/utbildning,
Framtiden och Sammanfattande frågor. Dessa områden valdes för att ge en så heltäckande
bild av MLS:ets inverkan på miljöarbetet som möjligt. Som utgångspunkt under intervjuerna
användes intervjumanualen, vilken redovisas i bilaga 1. Frågorna i denna har dock inte ställts
ordagrant till alla respondenter utan har fungerat som en baspunkt kring vilken följdfrågor har
ställts tills tillräckligt svar har uppnåtts. Att förvaltningarna hade kommit olika långt i sitt
arbete med MLS ledde till att alla frågor inte ställdes till samtliga förvaltningar. Detta ser jag
dock inte som något problem då detta inte är en kvantitativ studie. Det är här inte relevant att
undersöka hur många som har sagt något utan istället vad som har sagts. Problem som kan
uppstå när man använder sig utav en intervjumanual kan vara att den som intervjuar "leder"
respondenten till att svara önskvärt istället för sanningsenligt. Jag tror dock inte detta är ett
alltför stort problem i denna studien, men det är bra att vara medveten om det i
intervjusituationen så att ledande frågor kan undvikas i möjligaste mån.

                                                
44 Holme och Solvang, 1991: 111
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De flesta intervjuerna genomfördes vid enskilda, personliga möten med respondenterna, men
det blev även några telefonintervjuer då det av praktiska skäl inte alltid gick att anordna
möten. Vid intervjuerna fördes anteckningar om respondenternas svar. Dessa renskrevs sedan
på dator och skickades till respondenterna som därmed fick en chans att ändra
missuppfattningar och utveckla resonemang. Svaren användes sedan som underlag för
resultatsammanställningen och analysen. Att intervjuerna inte spelades in på band och sedan
transkriberades kan medföra att viktig information om intervjusituationen går förlorad. Det
som har renskrivits i denna studie är intervjuarens tolkning av respondentens svar, detta kan
medföra att t.ex. missuppfattningar av anteckningar har skrivits in i svaren. Jag tror att detta i
möjligaste mån har undvikits då respondenterna har getts möjlighet att i efterhand utveckla
sina svar. Detta kan medföra både för- och nackdelar. En fördel är att respondenterna har fått
längre tid på sig att tänka över frågan och en nackdel är att deras slutgiltiga svar har påverkats
av det de har lärt sig av den som intervjuar.

Analysteknik
Analysen av resultaten skedde i flera dimensioner och har i övergripande drag följt Holme
och Solvangs metoder Delanalys och Helhetsanalys 45. Först studerades respondenternas svar
fråga för fråga, dvs. alla respondenters svar på en fråga sammanställdes och mönster söktes i
denna sammanställning. Som hjälp ställdes frågor av typen: Vad har de svarat? Finns det
några gemensamma utsagor? Finns det någon koppling mellan typ av förvaltning och svaret?
Finns det någon koppling mellan hur långt de har kommit i arbetet med MLS och svaret?
Efter detta drogs övergripande slutsatser där svar på olika frågor kopplades till varandra. Här
användes frågor av typen: Har flera olika svar pekat på samma sak? Svaren analyserades även
utgående ifrån teorin, då försökte man se om det fanns några kopplingar mellan teorin och
svaren. Här ställdes frågor av typen: Vad beror detta på? Syns det här i svaren?

Teoretiskt perspektiv på metoden
Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa genom att den inte utifrån mäter
förekomsten och bredden av ett fenomen utan istället på djupet försöker förstå fenomenet
inifrån46. Man kan även ge en mer komplett helhetsbild av en situation med hjälp av kvalitativ
metod47. I denna studie har syftet riktats mot att förstå hur MLS fungerar inom kommunal
förvaltning. En motsvarande kvantitativ studie hade kunnat utföras genom t.ex. enkäter, men
då hade mycket av informationen man får i diskussionen vid intervjun gått förlorad.

En kritik som finns mot den kvalitativa metoden är att den innehåller högst subjektiva
tolkningar. Denna kvalitativa studie bygger till stor del på hur man har tolkat både
respondenten vid intervjutillfället, men även resultatet vid analysen. Denna tolkning är högst
subjektiv och det är därför svårt att avgöra huruvida studiens reliabilitet ligger på en
godtagbar nivå. Jag anser dock att man med hjälp utav ett så objektivt förhållningssätt som
möjligt, samt genom användandet av klara strukturer för intervjuerna och analysen kan nå
ganska hög nivå av reliabilitet.

                                                
45 Holme och Solvang, 1991: 119-122
46 ibid.: 86-87
47 ibid.: 87
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En annan kritik mot kvalitativ metod är att det kan vara svårt att överföra resultaten från ett
fåtal djupintervjuer till att gälla alla. Eftersom den kvalitativa metoden bygger på att varje
situation är specifik och måste förstås utifrån sina egna förutsättningar blir det i teorin nästan
omöjligt att överföra resultatet till mer generella slutsatser. Jag anser dock att man kan
generalisera resultatet om man har i åtanke att det bara gäller i liknande situationer som den
som har studerats. I denna studie tror jag att man inte kan ge något definitivt besked om hur
tillämpbart MLS är inom kommunal förvaltning, men jag anser att man kan säga något om
hur MLS har fungerat inom några förvaltningar samt överföra det till att säga något om hur
MLS skulle kunna tänkas fungera på liknande förvaltningar.

Studien kan ses som en abduktiv ansats, där de enskilda fallen tolkas med hjälp av ett
hypotetiskt, övergripande mönster vilket kan ge en förklaring till fallen. Tolkningen bör sedan
styrkas med hjälp av nya iakttagelser.48 Abduktion innebär ett mått av förståelse genom bl.a.
förkunskaperna vilka påverkar resultatet. Denna förkunskap anser jag inte att man kan bryta
loss från studien. Jag ser dock inte det som något negativt då detta är en kvalitativ studie där
syftet är att förstå ett fenomen, utan tycker istället att förkunskapen tillför en dimension. T.ex.
kan en person som är bra på att tolka kroppsspråk tillföra intervjun en tolkningsdimension
som en annan människa kanske skulle missa. Analysen gjordes mot en bakgrund av kunskap,
vilken bestod av de delar som tas upp i teoriavsnittet. I övrigt har analysen påverkats av
analyserarens bakgrund av studier inom miljöområdet.

                                                
48 Alvesson och Sköldberg, 1994: 42
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Resultat
Resultatet från intervjun har här sammanställts under fem olika rubriker för att förenkla
analysen och göra uppsatsen mer läsvänlig. Dessa rubriker är: MLS i de olika förvaltningarna,
Mål och måluppfyllelse förknippat med MLS, Organisering av miljöarbetet, Respondenternas
önskade förändringar av MLS samt Miljöledningssystems tillämpbarhet inom kommunal
förvaltning.

MLS i de olika förvaltningarna
I Kalmar togs det 1996 centralt beslut om att alla förvaltningar skulle ha MLS. Bland de
studerade förvaltningarna har Fastighets- och inköpskontoret, Samhällsbyggnadskontoret,
Barn- och ungdomsförvaltningen samt Kalmarhem AB använt sig av ISO 14001 som grund.
På Kommunledningskontoret samt i Hamnförvaltningen har man använt sig av ISO 14001
som grund, men man har sammanfogat, eller planerat att sammanfoga de olika
ledningssystemen som finns i verksamheterna för att skapa "Verksamhetsledningssystem"
med t.ex. miljö, kvalitet, arbetsmiljö. Kalmar vatten och renhållning AB använder ISO 14001
som grund, men har även EMAS-registrerat sig.

De flesta förvaltningarna i Kalmar har färdiga system. Fastighets- och inköpskontoret,
Samhällsbyggnadskontoret, Kommunledningskontoret samt Kalmar vatten och renhållning
AB är certifierade. Barn- och ungdomsförvaltningen samt Kalmarhem AB har färdiga, men ej
certifierade system. På Hamnförvaltningen har man precis påbörjat sitt miljöarbete.

I Eskilstuna har det centralt tagits beslut om att införa ett MLS enligt EMAS, systemen skall
hålla certifierbar nivå, men behöver inte vara certifierade. Bland de studerade förvaltningarna
är det Torshälla stadsförvaltning som använder sig av EMAS. I bolagen har man använt sig av
ISO 14001, men i kommunen som offentlig organisation passar EMAS bäst då det bygger på
offentlighet. Bland de utvalda förvaltningarna är det Eskilstuna Miljö och Energi AB samt
Markanläggningskontoret på Kommunstyrelseförvaltningen som använder sig av ISO 14001.
I Eskilstuna hade Barn- och Ungdomsförvaltningen valt att inte använda sig av
standardiserade MLS, de hade istället utformat ett eget system som mer riktar in sig på de
miljöaspekter som är relevanta inom skola och barnomsorg. Istället för materiella flöden
hanterar de indirekta aspekter som barnens framtida miljöpåverkan.

I Eskilstuna har man inte kommit lika långt i arbetet med MLS som Kalmar har.
Markanläggningskontoret på Kommunstyrelseförvaltningen och Eskilstuna Energi och Miljö
AB ska certifiera sina system i år. Torshälla stadsförvaltning befinner sig i
implementeringsfasen och Barn- och Ungdomsförvaltningen har precis påbörjat sitt arbete
med att utveckla MLS:et.
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Mål och måluppfyllelse förknippat med MLS
Anledningen till att man införde systemet skiftar. En del förvaltningar sa att man hade fått en
ingång via kvalitetssystemet. Man nämnde även att antal argument som berörde omgivningen,
dessa var att man ville föregå med gott exempel, ligga i täten, städa framför sin egen dörr, få
trovärdighet och tänka på kommunens rykte. Jag tolkar detta som att man ville visa upp ett väl
fungerande miljöarbete för omgivningen. Bland de argument som behandlade organisationen
var ordning och reda på miljöarbetet viktigt, man nämnde även att man ville ha struktur i
miljöarbetet, hålla miljöarbetet aktuellt, jobba långsiktigt, klara lagkraven och få personalen
miljömedveten. Det var bara några få av förvaltningar som faktiskt nämnde att de införde
MLS:et för miljöns skull, dessa uttalade att de ville ta ansvar för miljöpåverkan samt att de
ville få ren miljö. De flesta förvaltningarna nämnde att beslutet att införa MLS kom uppifrån.
Det var även ett bolag (Eskilstuna Energi och Miljö AB) och två av de hårda förvaltningarna
(Markanläggningskontoret på Kommunstyrelseförvaltningen samt Fastighets- och
inköpskontoret) förvaltningar som införde systemet för att få konkurrensfördelar.

Målen som gällde vad MLS:et skulle leda fram till skiljde sig också åt. De flesta ville minska
sin miljöpåverkan, minska de miljöfarliga delarna av verksamheten samt ta hand om sina egna
sopor. Några angav även att de ville medverka till att nå ett ekologiskt hållbart samhälle samt
att i förlängningen påverka sin omgivning. Om man ser till de interna målen sa de flesta att de
ville strukturera sitt miljöarbete, få effektiva rutiner för ledning och uppföljning, höja
kvaliteten på miljöarbetet samt öka produktiviteten. Man nämnde även mål som att integrera
miljöfrågorna i ledningssystemet och den dagliga verksamheten samt att man ville ge
personalen en bred miljöinsikt. Man ville skapa legitimitet för miljöarbetet genom att lyfta
miljöfrågorna. Några nämnde även att det inte var certifieringen i sig som var målet med
införandet utan att man ville nå en certifierbar nivå på miljöarbetet. Målen som riktades ut
från förvaltningen var att man ville uppfylla beslut om MLS uppifrån, att man ville få nöjda
kunder samt att man ville visa upp för kunder och anställda att man jobbar med miljö.

De flesta tyckte att de hade uppnått de mål de hade med MLS:et, även om några av dem sa att
de bara hade uppnått målen till en viss del. En förvaltning ansåg att målen ej gick att nå och
en annan förvaltning ansåg att de inte hade uppfyllt målen än.

På de flesta förvaltningarna fanns det inga miljömål innan man började jobba med MLS:et. I
några förvaltningar hade man tidigare bara allmänna, övergripande mål, efter att man började
jobba med MLS:et blev de nedskrivna och förtydligade. Nu är de mer konkreta, begripliga
och verklighetsanpassade. Några av förvaltningarna ansåg att miljöarbetet hade underlättats
av de tydligare målen. Kommentarer till detta var att man ofta slarvar med sin egen
organisation och att man tidigare inte kollade upp att beslutade saker verkligen blev
genomförda. Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen har man sammanställt generella mål
som ska införas i skolplanerna, men det saknas uppfyllelsemål.
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Organisering av miljöarbetet
Resultatet som berör detta kapitel har delats upp i de olika områdena organisationsstruktur,
ansvarsfördelning, planering och beslut, dagligt miljöarbete, information samt dokumentation
rörande miljöarbetet, och redovisas under respektive rubrik.

Organisationsstruktur
Hos knappt hälften av förvaltningarna anser man att organisationsstrukturen inte har påverkats
av införandet av MLS:et, men organisationen har istället mobiliserats genom
kompetenshöjning. Hos de flesta andra förvaltningarna har strukturen förändrats genom att
miljöansvariga personer tillkommit. En förvaltning uttalade att det tidigare inte fanns någon
miljöorganisation och att miljöarbetet då inte fungerade. I den förvaltningen där man ej har ett
fungerande system än, tror man inte att organisationsstrukturen kommer att påverkas. I skolan
ansågs det svårt att förändra organisationsstrukturen, men man hade tillsatt miljöombud.

Ansvarsfördelning
I de flesta förvaltningarna har den formella ansvarsfördelningen ej förändrats efter införandet
av MLS:et, men i några av dessa anser att man har fått ett utökat ansvar och större
befogenheter nedåt i organisationen. Några förvaltningar anser att man har fått en bättre och
tydligare ansvarsfördelning. En förvaltning påpekade att miljöansvaret tidigare låg vid sidan
om den ordinarie verksamheten, men att det nu ligger inuti. Nästan alla förvaltningarna anser
att fler personer deltar i miljöarbetet efter införandet av MLS.

Planering och beslut
MLS:et hade medfört tre fördelar för planeringen av miljöarbetet. Den första var att man hade
fått större medvetenhet i planeringen, miljö fanns på dagordningen och man ifrågasatte mer än
tidigare. Miljö och ekologisk utveckling ges mer fokus, man får in miljö i projekt och beslut
som annars inte hade berört miljö och det tilldelas mer resurser. Den andra var att man hade
fått en bättre struktur på planeringen, ansvarsfördelningen var tydligare, man hade mer
skriftliga rutiner, det var enklare att följa upp och genomföra samt att systemet gav tydliga,
mätbara resultat. Den tredje fördelen var att MLS:et drev miljöfrågorna framåt, på en
förvaltning sa man att MLS:et är planeringen.

I stort sett alla förvaltningarna ansåg att miljö hade fått större plats vid beslutsfattande efter
införandet av MLS:et, några av dessa var dock osäkra, ett bolag ansåg att det fortfarande är
det ekonomiska som styr.
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Dagligt miljöarbete
I intervjuerna framkom att MLS:et medförde att miljö vävdes in i det dagliga arbetet och blev
ett naturligt arbetssätt. Det uttalades att det var många som berördes av systemet dagligen, att
miljömålen påverkade handlingarna, t.ex. genom praktiska överväganden, men att det inte var
något stort intrång samt att rutinerna berördes dagligen, t.ex. genom dagordningar på möten.
Man ansåg att det blev mer ordning på det dagliga miljöarbetet efter införandet av MLS:et,
detta syntes i uttalanden om att tydligheten i vem som bar ansvaret gjorde att miljöarbetet
lättare blev gjort samt att det var lättare för de anställda att gå tillbaka till rutinerna för att se
hur man skulle göra. De ändrade rutinerna ledde även till att man gjorde saker rätt från början
och slapp bli åtalade för miljöbrott. En del hade inte infört några nya rutiner, men de hade
skrivit ner de befintliga. Man uttalade att det krävdes mer dokumentation, vilket gav bättre
koll på miljöarbetet. Några förvaltningar ansåg att införandet av MLS:et ledde till en ökad
kunskap samt ökad medvetenhet. Detta ledde till att det var lättare att skapa förståelse för att
miljöarbetet var viktigt. MLS:et synliggjorde miljöarbetet och gav mätbarhet av resultatet. En
förvaltning påpekade att revisorernas press ledde till att man ville göra rätt för sig. Några av
förvaltningarna tyckte att det dagliga miljöarbetet fungerade bättre efter införandet av MLS.

I nästan alla förvaltningarna ansåg man att miljö hade givits större plats i det dagliga arbetet
efter att man hade infört MLS:et. Några förvaltningar påpekade dock att miljö inte hade fått så
mycket plats som man ville, och att det kunde bli mycket bättre. Kommentarer från de andra
var att miljö ingår som punkt i alla möten, att man tog hänsyn till miljö på ett annat sätt och
att de anställda visste vad man skulle göra. Tre av förvaltningarna nämnde att man tänkte på
miljö i det dagliga arbetet.

Information
Nästan alla förvaltningarna tyckte att det var lättare att få tag i den information om
miljöarbetet man behövde efter att man hade infört MLS:et. Kommentarer var att man
samlade data hela tiden, att det fanns gott om material och ansvariga att fråga samt att det
hade blivit ordning och reda. En förvaltning hade inte upplevt någon skillnad före och efter
införandet. MLS:en var dokumenterade både i pärmar och upplagt på intranäten, vilket gjorde
dem lättåtkomliga även om inte alla anställda har tillgång till dator.

Dokumentation rörande miljöarbetet
Alla förvaltningarna i Kalmar och de flesta i Eskilstuna ansåg att dokumentationen rörande
miljöarbetet hade ökat efter att man införde MLS:et. Många upplevde det som positivt, de sa
bl.a. att det var ordning och reda samt att man kunde följa upp och gå tillbaka. En förvaltning
tyckte att den ökade dokumentationen varken var positiv eller negativ. Bland de negativa
sidorna nämndes att det var mycket jobb med att hålla dokumentationen uppdaterad, att det
var lätt att skapa ett alltför komplext system samt att det kändes onödigt att behöva
dokumentera allt. I Torshälla stadsförvaltning hade dokumentationen både minskat och ökat,
de upplevde detta som positivt då de anser att relevant dokumentation är bra. Andra upplevde
att det var mycket skrivet och att det kunde förenklas då folk lätt drar sig för att kolla
krångliga dokument. Det var bara på kommunstyrelseförvaltningen som dokumentationen
hade minskat, detta upplevdes dock som positivt.

De flesta av förvaltningarna ansåg att kvalitén på dokumentationen rörande miljöarbetet hade
ökat efter att man hade infört MLS:et. En förvaltningen påpekade att eftersom de inte hade
haft någon dokumentation tidigare så hade kvalitén ökat. Kommentarer i sammanhanget var
att rapporterna var mer fullständiga efter införandet och att de blir bättre och bättre.
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Respondenternas önskade förändringar av miljöledningssystemet
Här presenteras först de önskade förändringarna av det egna system och sedan de önskade
förändringarna av miljöledningssystem som verktyg.

Det egna miljöledningssystemet
De flesta av förvaltningarna ansåg att det egna MLS:et skulle kunna fungera bättre. Några
kommenterade att det krävs ständig förbättring av både systemet och sättet man jobbar på.
Förslag på hur MLS:et skulle kunna fungera bättre var att man skulle förenkla det och göra
rutinerna enklare att förstå. Respondenterna ville ha smidigare revisorer, ibland var det svårt
att se vid interna revisioner vad som förväntades av individerna. Det nämndes att de ville öka
medvetenheten och engagemanget hos alla samt att miljöfrågorna skulle ges mer status och
lyftas genom tillförsel av t.ex. resurser och tid. Respondenterna ville även införa nyckeltal och
balansstyrning. Inom den mjuka sidan ville man se en metodutveckling, t.ex. att miljö skulle
bli en del av undervisningen i skolan, oavsett ämne. De trodde också att miljöarbetet på
skolorna inte kommer att drivas genom MLS:et utan istället genom engagemang hos lärare
och elever. Några respondenter ville ha tuffare miljömål och ta upp de indirekta miljömålen
mer. Respondenterna ville minimera överbyggnaden med policyn och miljömålen. Flera
nämnde att det enda som behövde förändras var att slå ihop de olika
verksamhetsledningssystemen som nu kördes parallellt till ett enda.

Miljöledningssystem som verktyg
Två förvaltningar tyckte inte att MLS som verktyg behöver förändras. Annars berörde
kommentarerna i huvudsak två områden. Det första var handlingsfriheten i standarden. Man
ansåg att en del krav var onödiga och inte hjälpte företaget samt att standarden i för stor
utsträckning styrde upp vad miljöpolicyn skulle innehålla och därmed gav likformiga policys i
alla organisationer. En del ansåg att standarden gav mycket handlingsfrihet samt att det var
lätt att slinka igenom. En förvaltning tyckte att det var tungt att jobba med MLS och att man
skulle göra det lättare, kanske genom att införa en "lightversion" för offentlig verksamhet. Det
andra området berörde passformen av MLS i kommunal förvaltning. Olika åsikter var att
MLS passar olika bra på hårda och mjuka verksamheter, att den borde fokusera mer på de
indirekta miljöaspekterna och göra en variant anpassad för mjuka verksamheter. En
förvaltning på den mjuka sidan ville att den skulle bli enklare att tolka till sin egen
verksamhet. Några respondenter ville sätta ihop miljö, kvalitet och arbetsmiljöstandarderna
till en enda standard. En förvaltning vill även att man skulle använda MLS:et ännu mer som
styrmedel och involvera det mer i verksamhetsplaneringen.
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Miljöledningssystems tillämpbarhet inom kommunal förvaltning
Under denna rubrik kommer följande resultat att presenteras under respektive rubrik: för- och
nackdelar med MLS inom kommunal förvaltning, hur miljöarbetet som helhet har förändrats
efter införandet av MLS samt vad respondenterna tyckte om MLS:ets användbarhet inom
kommunal förvaltning.

För- och nackdelar
Fördelarna som MLS:et har medfört för miljöarbetet kan delas upp i fyra områden, dessa är
struktur, medvetenhet, redovisning och utåtriktade fördelar. Bland de strukturella fördelarna
nämnde de flesta förvaltningar att MLS:et medfört struktur för miljöarbetet. Några nämnde att
MLS:et gett tydlighet och kontinuitet. Man nämnde att man har fått bättre koll på
miljöarbetet, att man når alla samt att man får ett samarbete mellan olika
verksamhetsområden. MLS:et tvingar fram miljöarbetet, vilket gör att man både sätter mål
och faktiskt genomför dem. Några ansåg att de jobbade med miljö på ett sätt man inte kunnat
utan MLS:et, det ger en långsiktigt bättre förvaltning. Bland de fördelar som förknippades
med medvetenhet nämnde tre förvaltningar att MLS:et hade medfört att medvetenheten för
miljöfrågor har ökat, att man hade utbildats inom miljö, att fler känner ansvar samt att miljö
prioriteras högre. Man har även blivit mer medveten om vad man får och inte får göra. Det
nämndes även att engagerad och motiverad personal tycker att det är roligt att jobba. Några
nämnde att MLS:et hade synliggjort miljöpåverkan vilket hade medfört att man såg vilka de
betydande miljöaspekterna var, att man jobbade med frågor man annars inte skulle ha tagit
upp och att man insåg att miljöfrågor inte bara handlar om transporter utan även om att vara
bra förebilder. Bland de fördelar som förknippades med redovisning av miljöarbetet nämndes
att MLS:et hade medfört att miljöarbetet blev dokumenterat och att internrevisionerna ledde
till att man ser brister och vad som sker i verksamheterna. MLS:et är något man kan visa upp
utåt och det har förenklat arbetet med myndighets- och kundkontakter. Man hade även lättare
att beskriva och mäta resultatet. En förvaltning tyckte att man kvalitetssäkrade miljöarbetet.
Vissa såg certifieringen som tuff, men viktig. Bland de utåtriktade fördelarna nämndes att
MLS:et medfört att viljan till förändring syns, att beslutet att införa ett MLS fungerar som ett
påtryckningsmedel för att få större resurser, att man föregår med gott exempel samt att man
får en bättre miljö.

De flesta förvaltningarna i Kalmar ansåg inte att MLS:et hade medfört några nackdelar för
miljöarbetet. I Eskilstuna ansåg däremot de flesta att det fanns nackdelar. Bland annat ansåg
de flesta i Eskilstuna att det var tungt med det ökade administrativa arbetet som MLS:et hade
medfört. Det finns risk för att det blir ett byråkratiskt system utan plats för spontanitet. Det
går även åt mycket tid när systemet ska utvecklas och underhållas, det är svårt att förankra det
och få kontinuitet i arbetet. Andra nackdelar som nämndes var att det som uppnås med
systemet inom vissa mjuka verksamheter kan uppnås på andra sätt och att MLS är mer
passande för hårda än för mjuka verksamheter. Det fanns viss risk för att man bara mätte den
direkta miljöpåverkan. En förvaltning tyckte inte certifiering av systemet var bra, detta pga.
att certifieringen är en stor kostnad, och de resurserna skulle kunna ha gjort större nytta, samt
pga. att systemet blir för detaljerat och därmed inte ger utrymme för flexibilitet. En
förvaltning tyckte att MLS:et renodlade miljö och att man därmed missar helheten. Man
tyckte även att det fanns två inneboende systemfel, det ena var att MLS:et fungerar även om
verksamheten i sig inte är miljövänlig. Det andra var att den ständiga förbättringen inte
behöver ge ett synligt resultat, det garanterar inte en bättre miljö.
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Förändring av miljöarbetet som helhet
De flesta förvaltningarna nämnde att miljöfrågorna hade lyfts och nu togs mer på allvar än
innan MLS:et infördes. Man nämnde även att ledningens förståelse för att MLS:et tar tid och
kostar pengar hade ökat. Några förvaltningar nämnde att medvetenheten om miljöfrågor hade
höjts. Två ansåg att miljöarbetet hade blivit mer strukturerat. Andra kommentarer var att
miljöarbetet hade blivit en naturlig del av verksamheten, att MLS:et tvingar en att se om man
har nått sitt mål samt att externrevisionerna var bra eftersom det är lätt att bli hemmablind. På
den mjuka sidan var den största förändringen att man hade infört miljöombud på alla skolor.

De flesta förvaltningarna anser att miljöarbetet fungerar bättre efter att man har infört MLS:et.
Några av kommentarerna var att det är det tvingande i systemet som är styrkan och att man
inte kan hoppa över det, att man följer upp målen, att man har fått en samlad bild av
organisationens miljöarbete samt att MLS innebär förbättringar men att certifiering inte alltid
innebär en bra miljö. Respondenterna sa också att det hade varit knackigt i början men att man
hade fått ett bredare arbete på bred front, d.v.s. att de hade utökat sitt miljöarbete i två
dimensioner, både antalet deltagande och engagemanget per deltagare hade ökat.

Miljöledningssystems användbarhet
Nästan alla förvaltningarna tyckte att MLS är ett användbart verktyg inom kommunal
förvaltning. Några nämnde dock att man får vara beredd att anpassa och inte följa mallen
exakt. Till fördelarna nämndes att MLS:et ger bättre struktur, det ger bättre koll, det ger en
ökad medvetenhet, det är en hjälp för att uppfylla miljölagstiftningen, det är ett bra sätt att
redovisa för politiker och medborgare, att det är bra att det ger ett decentraliserat ansvar, att
det är bra att ha något gemensamt som alla känner till samt att systemet inte är något hinder
utan att man kan uppnå det man vill uppnå. Till nackdelarna nämndes att det tar lång tid att bli
klara, det är svårt att motivera folk samt att det är svårt att lyfta in allt miljöarbete i systemet
då det finns mål som ligger utanför. En förvaltning påpekade att det var svårt att se MLS som
ett bra verktyg i den rena kontorsverksamheten. Det nämndes även att det är svårt att översätta
systemet till den mjuka sektorn, några var skeptiska till certifiering på den mjuka sidan och
några allmänt skeptisk till certifiering av systemet.
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Diskussion
I detta kapitel kommer jag att diskutera de olika frågeställningarna som presenterades i
inledningen. Detta sker under respektive rubrik.

Positiva och negativa konsekvenser av MLS i kommunal förvaltning
Under denna rubrik kommer följande fråga att diskuteras:

? Vilka positiva och negativa konsekvenser medför införandet av det
standardiserade miljöledningssystemet för miljöarbetet inom den kommunala
förvaltningen?

I de flesta förvaltningarna fanns tidigare inga miljömål, men MLS:et har medfört att man har
skrivit ner (i vissa fall förtydligat) mål och åtgärdsplaner. Det verkar underlätta arbetet väldigt
mycket att man har tydliga nedskrivna mål att sträva efter. Jag tror även att förtydligandet av
målen samt handlingsplanerna medför att man har förstått hur omfattande arbetet med MLS
egentligen är och att man därmed tillför extra resurser på ett annat sätt än man skulle ha gjort
utan MLS:et. MLS:et verkar legitimera miljöarbetet. I och med att man har tydliga mål att
uppnå måste man jobba för dessa, miljö blir inte något man tar upp vid speciella miljödagar
en gång om året utan respondenterna upplever att miljö har blivit något viktigt som de har
daglig kontakt med. Att målen har förtydligats har även lett till en tydligare uppföljning av
miljöarbetet, man måste utvärdera om målen har uppnåtts, vilket tidigare inte alltid har skett.

Det är väldigt intressant att se att de flesta förvaltningarna anser sig ha uppfyllt målen de hade
med MLS:et, detta kan ses som anmärkningsvärt då en del av målen är onåbara på så kort tid,
t.ex. målen om att medverka till att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. I det här fallet tror jag
att förvaltningarna anser sig ha uppnått de strukturella och praktiska målen, men att de ser de
mer långtgående ideologiska målen som så onåbara och självklara att de inte behöver
kommentera dem. Det är dock en förvaltning som anser att målen ej går att nå, jag tror dock
att denna talar om de ideologiska målen och då inte ser hur dessa skulle kunna uppfyllas med
hjälp utav verktyget MLS.

Många ansåg att organisationsstrukturen ej hade påverkats av införandet av MLS:et, men de
nämnde även att miljöansvariga har tillsatts. Detta verkar vara motstridiga uppgifter men jag
tror de menar att strukturen som helhet ej har förändrats, men att det har tillsatts ett fåtal
poster som handhar systemet.

Förvaltningarna anser att ansvaret för miljöarbetet har förflyttats neråt i organisationen. Jag
antar att de då menar det dagliga ansvaret för miljöarbetet eftersom det formella ansvaret
oftast ligger på chefer och miljöansvariga. Det har även blivit fler personer inblandade i
miljöarbetet. Det verkar som förvaltningarna har upplevt det mycket positivt att fler är
involverade samt att ansvaret har spritts, detta syns i uttalanden om att saker lättare blir
genomförda när ansvarsfördelningen har förändrats och förtydligats. Andra fördelar verkar
vara att ansvarsfördelningen är tydligare och att det sker täta kontroller genom t.ex.
internrevisioner. Detta leder till att mer blir gjort då man direkt ser vem som är ansvarig,
ingen vill bli syndabock.

Miljö har genom MLS:et kommit in i planeringen och beslutsfattandet på ett annat sätt än
tidigare. Det verkar som det är det tvingande i systemet som gör att man tar tag i
miljöpåverkan även om det är jobbigt. Det verkar som den allmänna medvetenheten om miljö
har höjts, det kan vara svårt att åstadkomma men verkar ha fungerat bra.
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Det är oftast enklare att få tag i information om miljöarbetet efter att man har infört MLS:et,
det leder till ett effektivare miljöarbete där man lätt kan ta reda på vad som ska göras och vem
som ska göra det. Många verkade ha sitt MLS dokumenterat på ett intranät, vilket jag tror
fungerar bättre än att ha det i pärmar. Överlag har dokumentationen av miljöarbetet ökat och
det upplevs som positivt. Det finns dock viss risk för att det blir för mycket dokumentation,
vilket kan leda till att de anställda inte bryr sig om dokumentationen alls. Det verkar dock
fungera bra fast på den mjuka sidan är man mer negativ. Det skulle kunna bero på att de inte
har så mycket materiella flöden som kräver dokumentation, utan istället har en stor indirekt
påverkan. Jag skulle tro att man upplever det som onödigt att redovisa hur många ark papper
man har gjort åt på kontoret när den stora miljöpåverkan kanske är transporterna till och från
arbetet.

Det var intressant att så många hade samma mål med MLS:et. Det verkade nästan finnas ett
antal punkter som de visste skulle förändras, de använde till och med samma ord, ett exempel
på detta är att systemet skapar "ordning och reda", vilket nämndes minst en gång av de flesta
respondenterna. Man kan fråga sig om de verkligen ansåg sig ha nått ordning och reda eller
om det bara var ett förväntat utfall. Jag tror att de ansåg sig ha fått mer struktur i sitt
miljöarbete, men att de använde sig av ett i sammanhanget väl etablerat uttryck, vilket
används i standarderna, vid utbildningar och i texter från nyckelorganisationer som t.ex.
Kommunförbundet och Miljöstyrningsrådet. Detta kan ses som ett uttryck för att man både
inom organisationen samt inom organisationer inom samma sfär erhåller ett gemensamt språk.
Det är i sammanhanget intressant att notera att även andra studier har pekat på ett gemensamt
språk i organisationen som ett resultat av MLS. Exempel på detta är Emilsson och Hjelm49

samt Burström50.

Om man ser till helheten så fungerar miljöarbetet inom de kommunala förvaltningarna bättre
efter att man har infört MLS:en. De flesta målen som förvaltningarna ville uppnå med MLS:et
nämns även bland de upplevda fördelarna med MLS:et, vilket kan tyda på att målen har
uppnåtts och MLS:et fått önskad effekt. De flesta respondenterna ansåg att MLS:et hade
medfört många fördelar för miljöarbetet, det var dock bara några av respondenterna som såg
några nackdelar. Till fördelarna hörde tydligare struktur och ansvarsfördelning, bättre
information, att miljö har kommit in på ett naturligt sätt i planering och det dagliga
miljöarbetet, högre medvetenhet, tydligare redovisning samt utåtriktade fördelar som enklare
kommunikationer mot intressenter. Till nackdelarna hörde att det var tungt med det ökade
administrativa arbetet, att det tog tid att utveckla och underhålla, att det var svårt att förankra,
att det finns risk för att det blir för detaljerat och därmed tungrott, att det som ett MLS uppnår
inom de mjuka verksamheterna kan uppnås på andra sätt samt att certifieringen ibland kostar
mer än man vinner på den.

                                                
49 Emilsson och Hjelm, 2001: 41
50 Burström, 2000: 280
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Möjligheten att använda MLS inom kommunal förvaltning
Under denna rubrik kommer följande fråga att diskuteras:

? Finns det något i den kommunala förvaltningens institutionella logik som sätter
gränser för möjligheten att använda ett standardiserat MLS?

När ett företag utsätts för konkurrens kan de använda MLS:et som ett konkurrensmedel, ett
fungerande miljöarbete ger flera fördelar genom att det ökar företagets förtroende hos sina
kunder. Leder då de kommunala förvaltningarnas (bolagen undantagna) avsaknad av
konkurrens till att de inte har något att vinna på ett fungerande miljöarbete? Men varför
använder de sig då av MLS? Jag tror man måste gå tillbaka till vad som legitimerar
användningen av MLS och då speciellt titta på vad som skiljer Marknadssfären och Det
offentligas sfär åt.

Om man ser till Marknadssfären tror jag att den viktigaste anledningen till att den använder
MLS är att skaffa nya kunder samt behålla de gamla. Jag anser att detta sker genom att
omgivningens förväntningar på vad MLS:et innebär för ett företag ger vissa fördelar. Dessa
skulle kunna sammanfattas som att organisationen får ett gott rykte, det klarar lagkraven inom
miljöområdet, det arbetar på ett målmedvetet och strukturerat sätt, organisationen är
framåtsträvande och ansvarstagande samt att det verkar ligga långt fram i utvecklingen.

Om man istället ser till Det offentligas sfär tror jag att den viktigast anledningen till att den
använder MLS är att den vill påverka sin omgivning genom att föregå med gott exempel.
Även här tror jag att omgivningens förväntningar på vad MLS:et innebär för en organisation
kommer att ge samma fördelar som för Marknaden, men skillnaden här är att dessa inte har
någon relevans i sammanhanget då Det offentliga inte strävar efter samma mål som
Marknaden. Jag tror att det som istället upplevs som positivt med MLS:et inom Det
offentligas sfär är att Det offentliga förväntas föregå med gott exempel, leva upp till
lagkraven, utföra handlingar med ideologisk bakgrund och använda resurserna på ett effektivt
sätt.

Jag tror alltså att anledningarna till att Marknadens sfär och Det offentligas sfär använder sig
utav MLS skiljer sig åt. Men det verkar även som om MLS fungerar inom båda typerna av
organisation. Det kan vara så att Det offentligas sfär når upp till sina mål genom att de tar ett
verktyg från en annan sfär och använder i sin egen. Detta tror jag leder till att de får ett
gemensamt språk med den andra sfären och därmed lättare kan påverka den, vilket var målet
med MLS:et.
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Men hur kan Det offentligas sfär påverka Marknaden till att använda MLS när de själva inte
kan nå upp till de mål som Marknaden har med MLS:et, dvs. att få nya samt behålla gamla
kunder? Detta anser jag vara en intressant motsägelse då Det offentligas sfär inte har några
kunder och inte är utsatta för konkurrens. Jag tror dock inte att det uppfattas som något
problem då man istället kan visa att MLS:et medför de andra fördelarna (organisationen får ett
gott rykte, det klarar lagkraven inom miljöområdet, det arbetar på ett målmedvetet och
strukturerat sätt, organisationen är framåtsträvande och ansvarstagande samt att det verkar
ligga långt fram i utvecklingen). Jag drar även slutsatsen att eftersom MLS i sig varken
strävar mot att upprätthålla eller motverkar de normer som Marknadens sfär respektive Det
offentligas sfär bygger på så fungerar det bra att överföra verktyget MLS från Marknadens
sfär till Det offentligas sfär. Därmed anser jag även att den kommunala förvaltningens
institutionell logik inte sätter några oöverkomliga gränser för användandet av MLS inom
kommunal förvaltning.

Önskade förändringar av standardiserade MLS
Under denna rubrik kommer följande fråga att diskuteras:

? Hur kan man förändra standardiserade MLS till ett tillämpligt/bättre fungerande
verktyg för kommunal förvaltning?

De flesta förvaltningarna vill förändra sitt eget system. Jag tror inte att detta är ett tecken på
att MLS inte passar inom kommunal förvaltning utan att det istället beror på att de flesta
befinner sig i början av arbetet med MLS (några av de studerade förvaltningarna hade ett väl
inarbetat MLS, men de flesta befann sig fortfarande i början av arbetet). Man har helt enkelt
inte fått ett väl inkört system än.

Det fanns i huvudsak tre önskemål om hur standarderna skulle kunna förändras för att passa
bättre inom kommunal förvaltning. Den första var att man borde förenkla systemet och
standarderna. En del respondenter har upplevt det som att standarderna är för omfattande och
för tunga att jobba med inom kommunal förvaltning och efterfrågar därför en enklare version.
Jag tror att förklaringar till detta kan vara att en kontorsmiljö upplevs ha en ganska liten
miljöpåverkan jämfört med en producerande fabrik samt att en del förvaltningar inte har som
mål att certifiera sig och därför bara vill ha verktyget som hjälp i miljöarbetet.

Den andra förändringen som många nämner är att slå ihop de olika ledningssystemen. Många
skulle vilja ha ett gemensamt system för bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö och bygger själva
sådana. Därför skulle de vilja att det man kunde använda MLS:et på det sättet ihop med andra
standarder. Just nu pågår arbete med att utveckla en ny gemensam standard för revision av
kvalitets- och miljöledningssystem, den kallas ISO 19011 och beräknar att publicera en färdig
standard under tredje kvartalet 200251. ISO 14001 och ISO 9001 håller även på att revideras,
vilket kommer att leda till att de kommer att likna varandra mer än de två nuvarande gör52.

                                                
51 SIS, 020525
52 ibid.
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Den sista önskade förändringen är en metodutveckling på den mjuka sidan, man ifrågasätter
om MLS verkligen passar där eller om resurserna som läggs på MLS och certifiering skulle
kunna användas effektivare. Vissa tyckte det fanns en svårighet i att tolka standarden till de
mjuka verksamheterna. Man vill även få en större fokusering på de indirekta miljöaspekterna.
Allt detta leder mig till att fundera över tillämpligheten av MLS inom den mjuka sidan. Det
verkar inte som om MLS i sin ursprungliga form passar inom den mjuka sidan. Man kan dock
ifrågasätta om det är standarden som behöver förändras eller om det räcker med en utveckling
av den befintliga standarden genom att de delar som berör den mjuka sidan, t.ex. de indirekta
miljöaspekterna, förtydligas och ges fler exempel. Jag tror att en utveckling skulle underlätta
bl.a. tolkningen av standarden till de egna verksamheterna för de mjuka delarna, men jag är
fortfarande tveksam till om MLS är ett tillämpligt verktyg där.

Överlag var respondenterna mycket nöjda med både sina egna MLS och standarderna, men
det fanns några önskemål om förändringar. Man ser att det ibland är samma förändringar som
efterfrågas både i det egna systemet och i verktyget MLS. Jag tror detta visar att
respondenterna har erfarenhet av de problem som kan uppstå i arbetet med MLS och att de
påpekar detta som saker de skulle vilja förändra i standarderna. Dessa önskade förändringar
har även uppmärksammats av andra och en del standarder revideras nu för att bättre möta de
önskemål som ställs på dem53.

Miljöledningssystems tillämplighet inom kommunal förvaltning
Under denna rubrik kommer följande fråga att diskuteras:

? Är standardiserade MLS ett tillämpligt verktyg inom kommunal förvaltning?

Passformen för standardiserade MLS verkar vara olika beroende på vilken förvaltning man
ser på. Inom de kommunala bolagen och de hårda verksamheterna verkar MLS fungera bra.
Men det är mer problematiskt inom de mjuka förvaltningarna. Ett exempel på detta är MLS
inom skolan. Jag tror det kan uppstå problem med bl.a. ansvarsfördelningen. Rektorn är
ytterst ansvarig, men hur löser man det dagliga ansvaret? I ett producerande företag är det i
hög grad de anställda som styr miljöpåverkan. I en skola är det både de anställda och eleverna
som påverkar miljöarbetet, men eleverna är också produkter av verksamheten. Kan man
kanske se det som att både elever och lärare är ansvariga för den direkta miljöpåverkan, men
att det är lärarna som genom sin pedagogik kan påverka den indirekta miljöpåverkan som
bygger på elevernas kunskap och värderingar? Det är svårt att jämföra en skola med ett
företag och detta är ett exempel på det. Man kan även fråga sig om ett MLS är användbart i
skolan. Bland respondenterna i denna undersökning har det både getts exempel på att MLS
upplevs som bra i mjuka verksamheter, men även på att MLS inte har upplevts fungera bra
inom den mjuka sidan. Jag tror att detta beror på hur den mjuka verksamheten är uppbyggd
samt personalens inställning till och förståelse för MLS samt hur de tolkar standarderna. Om
man redan har ont om resurser kan ett MLS ses som slöseri då det går åt mer än vad man får
ut av det.

                                                
53 SIS, 020525
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En del i användandet av standardiserade MLS är certifieringen. Det finns inget krav på att ett
MLS ska vara certifierat, men när man använder sig av standardiserade MLS ses det som en
naturlig del i processen. I studien har de flesta av förvaltningarna valt att nå en certifierbar
nivå, men att inte certifiera sig. Denna tendens syns även i Emilssons och Hjelms studie där
endast 35 % av de som använde sig av någon standard hade eller planerade att certifiera sin
verksamhet54. Även Burströms studie av Västerås kommun syntes det att man trots beslut om
att arbeta efter ISO 14001 i kommunen inte hade några ambitioner att certifiera sig55. Men
varför har kommunerna valt att bara nå en certifierbar nivå, men inte certifiera sig? En
förklaring kan vara att de vill ha ett färdigt verktyg för miljöarbetet, men de vill inte lägga ner
de extra resurserna som krävs för en certifiering. Jag tror att detta skiljer sig ifrån den privata
sektorn där jag tror att de flesta företag som når certifierbar nivå också certifierar sig. En
förklaring till skillnaden kan vara att företagen är utsatta för konkurrens och ser certifieringen
som ett sätt att skaffa sig konkurrensfördelar, medan de kommunala förvaltningarna (vissa
bolag undantagna) inte har någon konkurrens och därför ej behöver hävda sig. Detta skulle
kunna förklara varför bolagen oftare än de övriga förvaltningarna certifierar sig.

Om man ser till den praktiska nivån tyckte nästan alla respondenterna att MLS var ett
tillämpbart verktyg, men att man fick anpassa det efter verksamheten. Inom de kommunala
bolagen och vissa av de hårda förvaltningarna verkar MLS fungera mycket bra, men om man
istället ser till den mjuka sidan så är det inte lika självklart att det är ett användbart verktyg.
Till stor del tror jag detta beror på att den mjuka sidan i större utsträckning än den hårda berör
de indirekta miljöaspekterna, vilka är svårhanterade. Av allt detta drar jag slutsatsen att MLS
är ett tillämpbart verktyg inom kommunal förvaltning, men att det passar bättre inom de
kommunala bolagen och vissa av de hårda verksamheterna än inom de mjuka verksamheterna.
Jag tror även att det krävs en utveckling eller ett förtydligande av standarderna för att MLS
ska passa inom de mjuka verksamheterna.

Det verkar inte som de kommunala förvaltningarna har behov av certifiering, vilket är en
naturlig del av de standardiserade MLS:en. Detta ser jag dock inte som något problem vid
tillämpandet av MLS inom kommunal förvaltning eftersom verktyget fungerar även utan
certifiering. Jag tror dock att det finns risk för att den inre strävan att ständigt förbättra
miljöarbetet minskar eller försvinner, när det yttre trycket genom certifiering inte längre finns.

Om man ser till den övergripande institutionella nivån anser jag att det fungerar bra att
använda MLS inom kommunal förvaltning. Jag anser inte att det finns något i den kommunala
förvaltningens institutionella logik som motarbetar målen med införandet av MLS i
kommunal förvaltning och jag tror att MLS:et ger den önskade effekten, dvs. att påverka sin
omgivning genom att föregå med gott exempel.

                                                
54 Emilsson och Hjelm, 2001: 28
55 Burström, 2000: 278



36

Slutsatser
Den första frågeställningen var: Vilka positiva och negativa konsekvenser medför införandet
av det standardiserade miljöledningssystemet för miljöarbetet inom den kommunala
förvaltningen? Jag drar slutsatsen att miljöarbetet som helhet inom de kommunala
förvaltningarna fungerar bättre efter att man har infört MLS:en. Till fördelarna MLS:et hade
medfört för miljöarbetet hörde tydligare struktur och ansvarsfördelning, bättre information, att
miljö har kommit in på ett naturligt sätt i planering och det dagliga miljöarbetet, högre
medvetenhet, tydligare redovisning samt utåtriktade fördelar som enklare kommunikationer
mot intressenter. Till nackdelarna hörde att det var tungt med det ökade administrativa arbetet,
att det tog tid att utveckla och underhålla, att det var svårt att förankra, att det finns risk för att
det blir för detaljerat och därmed tungrott, att det som ett MLS uppnår inom de mjuka
verksamheterna kan uppnås på andra sätt samt att certifieringen ibland kostar mer än man
vinner på den.

Den andra frågeställningen var: Finns det något i den kommunala förvaltningens
institutionella logik som sätter gränser för möjligheten att använda ett standardiserat MLS?
Jag drar slutsatsen att eftersom MLS i sig varken strävar mot att upprätthålla eller motverkar
de normer som Marknadens sfär respektive Det offentligas sfär bygger på så fungerar det bra
att överföra verktyget MLS från Marknadens sfär till Det offentligas sfär. Därmed anser jag
att den kommunala förvaltningens institutionell logik inte sätter några oöverkomliga gränser
för användandet av MLS inom kommunal förvaltning.

Den tredje frågeställningen var: Hur kan man förändra standardiserade MLS till ett
tillämpligt/bättre fungerande verktyg för kommunal förvaltning? Jag drar slutsatsen att MLS
överlag är ett väl fungerande verktyg inom kommunal förvaltning, men att det i huvudsak
fanns tre önskemål om hur standarderna skulle kunna förändras för att passa bättre. Den första
är att man borde förenkla systemet och standarderna. Den andra förändringen är att slå ihop
de olika ledningssystemen till ett gemensamt system för bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Den sista förändringen är en metodutveckling på den mjuka sidan. Här skulle man både kunna
förtydliga standarderna för att underlätta tolkningen av standarderna till de egna
verksamheterna för de mjuka delarna, men även utveckla standarderna då jag är tveksam till
om MLS är ett tillämpligt verktyg inom den mjuka sidan av kommunal förvaltning.

Den sista frågeställningen var: Är standardiserade MLS ett tillämpligt verktyg inom
kommunal förvaltning? Om man ser till den praktiska nivån drar jag slutsatsen att MLS är ett
tillämpbart verktyg inom kommunal förvaltning, men att det passar bättre inom de
kommunala bolagen och vissa av de hårda verksamheterna än inom de mjuka verksamheterna.
Jag tror även att det krävs en utveckling eller ett förtydligande av standarderna för att MLS
ska passa bra inom de mjuka verksamheterna. Om man ser till den övergripande
institutionella nivån anser jag att det fungerar bra att använda MLS inom kommunal
förvaltning. Jag anser inte att det finns något i den kommunala förvaltningens institutionella
logik som motarbetar målen med införandet av MLS i kommunal förvaltning och jag tror att
MLS:et ger den önskade effekten, d.v.s. att påverka sin omgivning genom att föregå med gott
exempel.
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Bilaga 1 Intervjumanual
Allmänt
1. Vilken är din titel?
2. Vilken förvaltning jobbar du på?
3. Hur många anställda har förvaltningen?
4. Vilka är dina arbetsuppgifter?
5. Hur länge har du arbetat med MLS? (här och på andra platser)
MLS
6. Vilken typ av MLS använder ni? (t.ex. EMAS 2, ISO 14001)
7. Om inte standardiserat MLS: Hur är det uppbyggt?
8. Hur långt har din förvaltning kommit i arbetet med MLS:et?
9. Vilken är din koppling till MLS:et? (t.ex. infört det, miljöansvarig)
10. Varför har ni infört MLS?
11. Vilka mål hade ni med MLS:et vid införandet?
12. Tycker du att ni har uppfyllt de målen?
Struktur /organisation
13. Har organisationen förändrats efter att ni införde MLS:et? I så fall: Hur?
14. Har ansvaret för miljöarbete fördelats på nytt sätt efter att ni införde MLS:et? I så fall:

Hur?
15. Deltar fler eller färre personer i miljöarbetet efter införandet av MLS:et?
Mål
16. Har målen för miljöarbetet förändrats efter att ni införde MLS:et? I så fall: Hur?
17. Är det lättare eller svårare att jobba enligt dem?
Planering/beslut
18. Hur påverkar MLS:et planeringen av miljöarbetet? Fungerar det bättre eller sämre jämfört

med tidigare?
19. Ges miljö större eller mindre plats vid beslutsfattande efter införandet av MLS:et?
Dagligt arbete /rutiner
20. Hur påverkar MLS:et utförande av det dagliga miljöarbetet? Fungerar det bättre eller

sämre jämfört med tidigare?
21. Ges miljö större eller mindre plats i det dagliga arbetet efter införandet av MLS:et?
22. Har rutinerna för miljöarbetet blivit mer invecklad eller enklare efter att ni införde

MLS:et?
Information /utbildning
23. Är det efter införandet av MLS lättare eller svårare att få tag i den information om

miljöarbetet man behöver?
24. Har dokumentationen som rör miljöarbetet ökat eller minskat efter införandet av MLS:et?

Upplever du minskningen/ökningen som positiv eller negativ?
25. Anser du att kvalitén på dokumentationen av miljöarbetet har ökat eller minskat efter

införandet av MLS:et?
Framtiden
26. Tror du att den nuvarande MLS:et skulle kunna fungera ännu bättre? På vilket sätt då?
27. Hur skulle du vilja förändra MLS som verktyg?
Sammanfattande frågor
28. Vilka fördelar MLS:et har medfört för miljöarbetet anser du vara de viktigaste?
29. Vilka nackdelar MLS:et har medfört för miljöarbetet anser du vara de viktigaste?
30. Hur tycker du att miljöarbetet som helhet har förändrats efter införandet av MLS:et?
31. Anser du att miljöarbetet fungerar bättre eller sämre efter införandet av MLS:et?
32. Tycker du att MLS är ett användbart verktyg inom kommunal förvaltning?
33. Har du något att tillägga?




