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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka miljöledningssystemets användbarhet i landstinget och 
studera vilka driftkrafter och hinder som finns med införandet av miljöledningssystemet. 
Undersökningen genomfördes som en kvalitativ fallstudie på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 
Resultaten från Vrinnevisjukhuset sattes i samband med landstingets övergripande miljöarbete 
och analyserades.  
 
Studien pekade på att införandet av miljöledningssystemet har lett till att ansvaret för 
miljöarbetet har förflyttats neråt i organisationen och att flera personer har blivit inblandade i 
miljöarbetet. Som helhet fungerar miljöarbetet bättre efter att beslut om införande av 
miljöledningssystem hade fattats. Till fördelarna som miljöledningssystemet har medfört för 
miljöarbetet hörde systematiken som man har fått i sitt miljöarbete, ökad kunskap, 
medvetande och uppfinningsrikedom bland medarbetarna, material-, kemikalie-, och 
energireducering och att miljöfrågorna kommer in redan vid planeringen. De största 
svårigheterna med införandet av miljöledningssystemet var bristen på tid och pengar. 
 
Slutsatsen blev att miljöledningssystemet verkar vara ett användbart verktyg i landstinget men 
att ISO standarden visar en svaghet när den tillämpas inom offentliga organisationer. Den tar 
nämligen inte med den indirekta miljöpåverkan. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Miljöproblem har alltid funnits men vår uppfattning om vad ett miljöproblem är och hur vi 
kan lösa det förändras under tiden. Anna – Lisa Lindén, biträdande professor i sociologi vid 
Lunds universitet, (Warfvinge 1999:1) har en gång definierat miljöproblem som: 
 

”Miljöproblem är de beteende och livsstilar som människor strävar efter att 
undvika med argument att skydda natur och hälsa” 

 
Även om denna definition inte är heltäckande så har den ett viktigt budskap, nämligen vilka 
företeelser som vi betraktar som miljöproblem avgörs av föränderliga värderingar. Eftersom 
miljöproblemen skiftar karaktär och omfattning och vår insikt förändras har vi haft olika 
strategier (Ammenberg 2001:21). Under 1960-talet startade den svenska miljödebatten med 
budskapet att jordens långsiktiga överlevnadsförmåga var hotad. En viktig roll i miljödebatten 
spelade framförallt Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som publicerades 1962 (Schwartz 
1997:11). Då blev vi medvetna om att vi lever i en värld med stora miljöproblem. Det 
nyvunna medvetandet ledde till att 1967 bildades naturvårdsverket och ett par år senare fick 
Sverige en övergripande miljölag (Lidskog et.al 1998:15).  
 
Sedan miljöproblemet blev uppmärksammat för första gången på den politiska agendan har 
uppfattningen av vad ett miljöproblem är ändrats avsevärt. Som en konsekvens av det har nya 
angreppssätt och strategier, riktlinjer och mål för miljömanagement utvecklats (Burström 
2000: XVII). I början av 1970 talet trädde den vetenskapliga och tekniska strategin fram som 
inriktade sig mot att reducera mängden avfall och utsläpp, huvudsakligen från industrin. Den 
strategin speglade uppfattningen att miljöfrågornas omfattning är liten och kan lösas genom 
teknisk reglering av produktionsprocesser och reduktion av avfall och utsläpp (Moxen & 
Strachan 1998:147). 
 
1987 introducerades i Brundtlandsrapporten begreppet hållbar utveckling I rapporten 
påpekade Världskommissionen för miljö och utveckling att många miljöproblem är starkt 
kopplade till sociala, ekonomiska och kulturella företeelser (The World Commission on 
Environment and development 1987). Miljömedvetandet i samhället har ökat sedan dess och 
både politiker och konsumenter har börjat ställa allt hårdare krav på producenterna. För att 
möta dessa krav har standardiserade miljöledningssystem (MLS) utvecklats. De två mest 
kända miljöledningsstandarderna är ISO 14001 och EMAS. Inom industrin och den privata 
sektorn, världen över, satsades och satsas pengar på att implementera miljöledningssystem. 
Under de senaste åren har, till en viss del inspirerade från rapporterade historier om 
framgången inom industri och den privata sektor, även offentliga organisationer och 
kommuner börjat införa miljöledningssystem (Sheldon 1997). Enligt Landstingförbundet 
arbetar även de flesta landsting i Sverige med att införa miljöledningssystem (Regeringen 
skrivelse 2001/02:50). Landstinget i Östergötland är ett av dessa. 
 
I slutet av 1996 beslutade landstingsfullmäktige att införa miljöledningssystem i sin 
organisation. Miljöledning handlar om olika organisationers miljöarbete, exempelvis gäller 
det beslutsfattande, miljöstrategier, miljöorganisation, miljökommunikation, miljöarbete etc. 
Vilken typ av miljöledning som är lämplig eller möjligt beror naturligtvis på vilken 
organisation som är aktuell, eftersom det är stor skillnad på exempelvis ett ensamföretag, en 
kommun eller ett landsting (Ammenberg 2001:51). En intressant fråga i detta sammanhang är 
huruvida miljöledningssystem är användbart i landstinget. 
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1.2 Förstudie och problemformulering 
Landstinget har en stor spännvidd när det gäller organisation och verksamhetsutövning vilket 
försvårar implementeringen av miljöarbete. Frågan om miljöledningssystem är användbart i 
lanstinget växte fram under mina tio veckors praktik som jag gjorde på Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping under kursen ”Miljövetenskap i praktiken”. Som ett led i införandet av 
miljöledningssystemet och i överensstämmelse med förordningen om verksamhetsutövares 
egenkontroll (1998:901) håller nu landstinget på att införa verktyg för egenkontroll inom sina 
enheter. Mitt uppdrag var att kartlägga de befintliga miljörutinerna och dokumentera 
ansvarsfördelningen på landstingfastigheter i Norrköping. Verksamheten är tillståndspliktig 
(B anläggning dvs. tillstånd från länsstyrelsen krävs) och ansvarar för sjukhusets underhåll 
och försörjning med energi, vatten, medicinska gaser och även för provtagning och kontroll 
av sjukhusets utgående avloppsvatten.  
 
Av särskilt intresse för landstingfastigheter var områdena: energianvändning (elektricitet, 
värme, kyla), vattenanvändning, avfallshantering, utsläpp till vatten, luft och mark. I min 
uppgift ingick också att kontrollera om de befintliga miljörutinerna stämde överens med 
gällande miljölagar och tillståndskrav. För att kunna uppfylla min uppgift sökte jag svar på 
frågorna: Vem gör vad? Hur? När? Var? Hur ofta? Hur dokumenteras det? Eftersom någon 
miljöutredning för verksamheten inte hade gjorts tidigare bestämde jag mig för att kartlägga 
de befintliga rutinerna och ansvarsfördelningen genom att utföra en miljöutredning på de 
berörda områdena. Vid genomförandet av utredningen använde jag mig av ”Mall för 
miljöutredning” av IVF (Norberg et. al. 2000). Ett sådant systematiskt angreppssätt minimerar 
riskerna att missa viktiga punkter vid kartläggningen samt stämmer dessutom överens med 
ISO 14001 standarden. 
 
Jag började med att studera intern litteratur som landstingets miljöpolitiska ledningsplan för 
1997 – 2001, landstingets miljöpolicy och riktlinjer för 2002 - 2006, landstingsfastigheters 
miljöpolicy och övergripande handlingsplan även interna revisioner samt Vrinnevisjukhusets 
årsredovisningar, interna revisioner, tillståndskrav, verksamhetens kontrollprogram etc. 
Tillsammans med medieenhetens chef gjorde jag även en okular besiktning av verksamheten 
samt fick introduktion om teknikens funktion och prestation. Med hjälp av relevant litteratur 
formulerade jag sedan intervjufrågor för de aktuella områdena. Litteraturen som jag använde 
mig av kan hänvisas till Ammenberg (2001), Brorson & Larson (1998), SIS (1998) samt ISSN 
1403 – 8382. I nästa steg kontaktade jag ansvariga personer för de aktuella områdena och 
genomförde intervjuerna samt kartlade de för verksamheten aktuella miljölagarna. Vid 
kartläggning av miljölagarna använde jag mig av Miljöbalken (Rubenson 2000) och 
miljöguiden som finns på landstingets internetsida LISA. Informationen som jag samlade 
genom intervjuer kompletterades med följdfrågor  
 
Efter analys av intervjuerna kartlade jag verksamhetens miljörutiner och ansvarsfördelning. 
Resultatet visade att verksamheten hade välfungerande rutiner. Exempelvis visade resultaten 
att genom kontrakt med konsultfirman MINASA i Linköping fanns det väl fungerande rutiner 
och säkerhetsåtgärder för att hålla sig uppdaterad med befintlig lagstiftning och nya lagar och 
förordningar. Avfallet hanterades efter föreskrifter av vaktmästeriet som är en grundenhet 
inom Vrinnevisjukhuset och provtagning, kontroll och skriftlig rapportering av utsläpp till 
vatten skedde efter föreskrivna regler. Användningen av vatten, ström, värme, kyla och 
medicinska gaser styrdes av elektroniskt övervakningssystem, vilket gjorde det möjligt att 
eventuella driftstörningar kunde upptäckas väldigt tidigt. Alla driftstörningar rapporterades 
skriftligt till sjukhusets miljösamordnare som också hade ansvaret att årligen sammanställa en 
rapport om verksamhetens miljöpåverkan och skicka den till Miljö och hälsoskyddskontoret i 
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Norrköping. Vidare visade resultaten att sjukhuset hade relativ låg energianvändning vilket 
kunde förklaras till en vis del med att sjukhuset var förhållandevis nybyggt (1988), hade bra 
isolerade fönster och att tekniken inte var föråldrad. Utöver det hade man installerat 
lågenergilampor och lysrör, och även rörelsedetektorer i omklädningsrummen för att kunna 
styra belysningen vilket innebär energibesparingar. Resultaten från min studie indikerade att 
en verksamhet kan bedriva bra miljöarbete även utan att ha infört MLS. Detta ledde till att jag 
började resonera kring vilka förbättringar ett MLS kunde innebära. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka miljöledningssystemets användbarhet i landstinget i 
Östergötland och studera vilka drivkrafter och hinder finns med införandet av 
miljöledningssystemet. Med drivkrafter menar jag här alla de positiva konsekvenser för 
miljön som miljöledningssystemet leder eller kan leda till. För att uppfylla mitt syfte ämnar 
jag utföra en analys av landstingets miljöarbete. Eftersom arbetet med MLS innebär ett ändrat 
arbetssätt vilket påverkar både organisationen och den miljörelaterade kommunikationens 
vägar söker jag i analysen svar på frågorna: 
 

Hur arbetar landstinget med miljöfrågor på olika nivåer? 
Hur har miljöorganisationen förändrats under senaste fem åren?  
Hur sker den miljörelaterade kommunikationen inom landstinget? 
Vilka svårigheter innebär införandet av miljöledningssystemet? 
Vilka positiva konsekvenser innebär införandet av miljöledningssystemet? 
Är MLS användbart i landstinget? 

 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom landstinget har en stor spännvidd när det gäller organisation och 
verksamhetsutövning avgränsas studien till att beröra bara två av Vrinnevisjukhuset kliniker. 
Klinikernas miljöarbete kommer att sättas i samband med landstingets miljöarbete, eftersom 
det styr både centralt och lokalt. Klinikerna valdes från två olika sjukhuscentrum. För att 
kunna garantera respondenternas anonymitet kallade jag de sjukhuscentrum för 
sjukhuscentrum ett och två. Studien var planerat att genomföras genom att intervjua de två 
centrumcheferna, en klinikchef från varje sjukhuscentrum och tre miljöombud från de aktuella 
klinikerna. På ett centrum kunde varken centrumchefen eller klinikchefen ställa upp för 
intervju så en avdelningschef representerade ledningen för detta sjukhuscentrum. Den 
ytterligare avgränsning som jag har gjort är att studien kommer att omfatta bara de fem 
senaste åren. Denna avgränsning har jag gjort med hänsyn att det var drygt fem år sedan som 
beslut om införande av miljöledningssystemet fattades. Studien genomfördes under perioden 
januari – maj 2003. 
 

1.5 Studiens upplägg 
Inledningsvis redovisar jag väldigt övergripande om hur vår ökade kunskap och medvetande 
har påverkat vårt sätt att se på och behandla miljöproblemet. I nästa kapitel redogör jag för 
metodval och mitt tillvägagångssätt. I det kapitlet redovisar jag väldigt övergripande för 
landstingets organisation och miljöledningssystemets grunder. I kapitel tre presenterar jag mitt 
empiriska material och i den avslutande kapitel diskuterar jag resultaten från intervjuerna och 
redovisar de slutsatser jag kommit fram. 
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2 Metod Material och vetenskapligt synsätt 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
I undersökningen har jag valt att utgå från ett systemsynsätt. Ett system brukar definieras som 
ett antal komponenter som är förenade till en helhet. Dessa komponenter har en rad yttre 
egenskaper genom vilka påverkar varandra på ett visst sätt. Tillsammans bildar de en helhet 
vars egenskaper vanligtvist inte finns hos komponenterna utan kan förstås endast utifrån den 
struktur som komponenterna bildar (Gustavson et.al. 2000:16). Ett system är alltså mer än 
summan av sina delar och därför räcker det inte att känna till delarna för att förstå systemet 
(Gustavson et.al. 2000:48). Systemsynsättet innebär att för att förstå ett system och dess delar 
måste man förstå helheten. För att man ska förstå hur ett system fungerar måste man skapa sig 
kunskap om systemets olika delar, samt beroendeförhållandet mellan dessa delar.(Lundahl & 
Skärvad 1999:185). Alltså det är viktigt att förstå de grundläggande sambanden mellan ett 
systems struktur och dess egenskaper och beteende (Gustavson et.al. 2000:48). En annan 
grundtanke är att i de flesta system återfinns ofta ledande system, dvs. sådana delar som är 
mer avgörande för ett systems effektivitet, inlärningsförmåga etc.(Lundahl & Skärvad 
1999:186).  
 
Vad betraktas som system eller helhet och vad betraktas som delar av ett system avgörs av 
studiens syfte (Gustafsson, et. al. 2000:16). I mitt fall ser jag landstingets organisation som 
helheten eller systemet och de olika produktionsenheterna och sjukhuscentrum ser jag som 
delsystem eller subsystem. Varje sjukhuscentrum i sin tur inrymmer flera kliniker som i sin 
tur innehåller flera avdelningar. Mitt system får alltså en hierarkisk struktur där en enhet är en 
komponent i ett överordnat system men som också själv utgör ett system med delsystem eller 
komponenter på lägre nivåer.  
 
I min studie har jag använt systemsynsättet först för att välja min studiemodell, sedan när jag 
redovisade mitt empiriska material för varje nivå i linjeorganisationen och slutligen i 
diskussionsdelen där jag analyserade mitt empiriska material genom att sätta de olika nivåerna 
i relation till varandra. 
 

2.2 Val av metod 
Inom metodlära skiljer man ofta mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Utgångspunkten 
för de kvantitativa metoderna är att det som studeras ska göras mätbart och att 
undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt De kvalitativa metodernas utgångspunkt är 
att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och att man 
därför inte kan mäta och väga dem (Andersen 2000:70). Det centrala i de metoderna är att vi 
genom olika sätt att samla in information kan få en djupare förståelse av den problematik vi 
studerar och kan dessutom beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. 
Kvalitativa metoder kännetecknas även av närhet till den källa vi hämtar vår information från 
(Holme & Solvang: 14).  
 
Som tidigare nämnts är syftet med undersökningen att förstå vilka drivkrafter och svårigheter 
som finns med införandet av miljöledningssystemet. Detta innebär att jag söker skaffa mig 
kunskap om hur människorna inom landstinget tycker och tänker, och vilka svårigheter och 
fördelar som de upplever med miljösystemets implementering. Därför har jag valt, med 
utgångspunkt från mitt syfte, att använda mig av kvalitativ metod. 
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2.2.1. Fallstudie  
För att genomföra undersökningen har jag valt att utföra en kvalitativ fallstudie. En fallstudie 
är en undersökning av ett avgränsat system som väljs för att det är viktig och intressant. En 
fallstudie kan definieras som en undersökning av en speciell företeelse, till exempel en 
händelse, en person, ett skeende eller en institution (Merrian 1994:24). Fallstudien som metod 
inriktas ofta på att beskriva vad som är unikt med detta angreppssätt. Vid kvalitativa 
fallstudier inriktar man sig snarare på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. 
Genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller situation strävar man med detta 
angreppssätt efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen 
eller situationen i frågan). En unik styrka med fallstudien som metod är dess förmåga att 
hantera många typer av empiriskt material som till exempel dokument intervjuer och 
observationer (Merrian 1994:25). 
 
Vid genomförandet av fallstudien valde jag att samla data genom att utföra kvalitativa 
forskningsintervjuer. Enligt Jan Jacobsen (1993:19) är intervjumetodiken ett utmärkt verktyg 
när det gäller att samla in sådan information som det är svårt att få på annat sätt t.ex. med 
hjälp av enkäter. Att studien bygger på en kvalitativ metodik innebär att det är jag som 
forskare som uppfattar och tolkar den information som jag anser vara relevant (Holme & 
Solvang 1997:76) 
 

2.2.2. Val av studieobjekt och undersökningsenhet 
Som studieobjekt valde jag två kliniker på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Genom att välja 
två kliniker istället tör en hoppades jag skaffa mig mer information och bättre förstorelse om 
arbetet med miljöledningssystemet Anledningen till att jag bara valde två kliniker var att 
undersökningen skulle vinna på att göra en djupare fallstudie, eftersom man då kan nå ett djup 
och en förståelse som är svår att nå vid mer övergripande undersökningar (Lundahl & 
Skärvad 1999:187). En svaghet med att bara använda sig av en fallstudie är att det kan bli 
svårt att generalisera resultatet till att gälla alla landsting eller offentliga organisationer 
(Lundahl & Skärvad 1999:195). Resultatet kan dock användas till att uppmärksamma andra 
liknande organisationer om de problem eller fördelar som ett miljöledningssystem kan leda 
till när det tillämpas inom sådana organisationer. 
 
Vid val av klinikerna hade jag två önskningar. Den första var att en av dem skulle ha kommit 
långt i sitt miljöarbete. Detta eftersom jag ville studera vilka svårigheter och vilka positiva 
effekter införandet av MLS kunde ledda till. För val av denna klinik fick jag hjälp av 
sjukhusets miljösamordnare. Min andra önskan var att studera två kliniker som tillhör två 
olika sjukhuscentrum. Detta val gjorde jag med hjälp av sjukhusets telefonkatalog. Ett annat 
syfte med att jag valde två av sjukhusets kliniker är att jag sökte utvidga min kunskap om 
landstingets miljöarbete.  
 
Personerna som jag valde att intervjua var sådana som på ett eller annat sätt var involverade i 
införandet av MLS. Detta var ett medvetet val som jag gjorde genom att anta att dessa 
personer hade rikligt med kunskap om de svårigheter och fördelar som införandet av MLS 
innebär. På så sätt hoppades jag få så stort informationsinnehåll som möjligt. Eftersom 
införande av miljöledningssystem påverkar hela organisationen valde jag mina respondenter 
så att de representerade organisationens olika nivåer. De respondenterna som jag valde var 
landstingets miljösamordnare, två centrumchefer, två klinikchefer, en avdelningschef och tre 
miljöombud från två olika centrum. Jag kontaktade dem först via e-mail och förklarade vem 
jag var och syftet med min undersökning. Sedan bokade jag en timmes tid för intervju med 
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dem som kunde ställa upp (se bil. 1). Med en av klinikcheferna gick det inte att boka intervju 
under den för studien angivna tidsramen och en centrumchef tackade nej eftersom personen 
var tillfälligt förordnad och därför inte var insatt i arbetet med införandet av 
miljöledningssystemet. Jag anser dock att detta inte har påverkat studiens resultat, då min 
studie längre fram kommer att visa att sjukhusets ledning inte var mycket engagerad i 
miljöarbetet. De personer som jag fick intervjua var landstingets miljösamordnare, en 
centrumchef, en klinikchef och två miljöombud plus en avdelningschef och ett miljöombud 
från andra sjukhuscentrum.  
 

2.2.3 Intervju 
Jag valde att göra en halvstrukturerad intervju eftersom jag bedömde att den bäst passade mitt 
syfte. I en halvstrukturerad intervju följer forskaren ett fast utfrågningsmönster där frågorna 
har samma ordalydelse och ordningsföljd för alla intervjuade personer. Att jag genomförde en 
halvstrukturerad intervju betyder att jag ställde ett antal bestämda frågor men att den 
intervjuade hade möjlighet att formulera sig fritt (Hartman 1998: 201). Att lämna en viss 
frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom eller henne är förstås av stor 
betydelse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Det ger i någon mån en garanti för 
att alla ämnesområden och teman kommer med (Bell 2000:19). 
 
Inför intervjun förberedde jag en intervjuguide (se bil 2) med hjälp av Judith Bells (2000:127) 
checklista. I checklistan ger hon råd om hur man ska förbereda sig inför intervjun och det 
finns också råd som berör både forskarens intervjufrågor och praktiska förberedelse inför 
intervjun. Några av de råd som finns i Bells checklista angående forskningsfrågor är att 
forskaren först ska bestämma sig för vad är det för information som han eller hon behöver och 
anteckna alla frågor, teman eller ämnesområden. Sedan ska man fråga sig varför behöver jag 
just denna information och gå genom listan och stryka alla onödiga frågor som inte är direkt 
relevanta för uppgiften. Andra goda råd som finns i Bells checklista är att man ska undvika 
ledande-, hypotetiska och känsliga frågor. När man skriver sitt frågeschema eller sin intervju 
guide, rekommenderar Bell att man även skriver förslag till uppföljningsfrågor i fall 
respondenten visar sig vara tystlåten (Bell 2000:127).  
 
När jag hade förberett min intervjuguide provade jag den på tre personer för att försäkra mig 
att frågorna fungerade som de var tänkta. De personer som jag provade min intervjuguide på 
var en klasskamrat, en språklärare och en historiastuderande. Min intervjuguide hade tre 
teman nämligen miljöarbete, kommunikation och miljöledningssystem och varje tema 
innehöll några frågor med hjälpfrågor. Vid utförandet av intervjuguiden valde jag att använda 
mig av trattekniken, vilket innebär att jag började med att diskutera ämnet allmänt, för att 
sedan göra frågorna mer precisa. Intervjuerna genomförde jag på respondenternas 
arbetsplatser under perioden 26 mars och 17 april år 2003, Innan själva intervjustarten lovade 
jag mina respondenter anonymitet och bad om lov att få spela in intervjuerna. Intervjuerna tog 
mellan 40 och 80 minuter och resulterade i sammanlagt 27 sidor transkriberat material. Detta 
utgjorde mitt empiriska material som jag använde för att belägga min diskussion.  
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2.2.4 Analys 
Av systematiska skäl valde jag att redovisa mitt empiriska material för varje intervju och 
under samma teman som jag hade under intervjuerna. I analysdelen drog jag ihop information 
från olika intervjuer och nivåer under samma teman. Under analysen försökte jag, utifrån 
mina respondenters uppfattningar, skaffa mig förståelse om vilka fördelar och svårigheter 
införandet av miljöledningssystemet hade lett till och om miljöarbetet på sjukhuset hade 
förbättrats. Jag ville även se om det fanns problem som mina respondenter inte var medvetna 
om och vad det kunde bero på. Vid analysen av mitt empiriska material utgick jag från 
organisationsteori och miljöledningssystemets grunder. 
 

2. 3 Landstingets organisation och miljöledningssystem 

2. 3. 1 Organisation 
Ett landsting är detsamma som en regional kommun (landstings kommun) med samma 
gränser som ett län (Bonniers lexikon 1995). Landstinget har ett övergripande ansvar för att 
ge befolkningen en god hälso- och sjukvård och även ett ansvar att medverka i utvecklingen 
av länets möjligheter att ge människor sysselsättning och ett meningsfullt liv under fritiden 
samt i samverkan med kommunerna säkerställa en god folkhälsa (LiÖ 2001-889). Landstinget 
i Östergötland har sin verksamhet utspridd över tre kommuner och är indelad i tre distrikt 
nämligen Centrala distriktet (Linköpings kommun) Västra distriktet (Motala kommun) och 
Östra distriktet (Norrköpings kommun).  
 
Landstinget leds av en folkvald landstingsfullmäktige. Dennes huvuduppgifter är planering 
för hälsa och sjukvård, kultur, trafik och regionalutveckling. Verksamheten finansieras till 
största delen av skattepengar (Bonniers lexikon 1995) och styrs genom avtal med hälso- och 
sjukvården. Landstingsstyrelsen äger och förvaltar landstingets samlade resurser 
Landstingsdirektören ansvarar för att landstingsfullmäktiges och landsstyrelsens beslut 
efterlevs (Landstinget i Östergötland 1997). 
 
Verksamheten inom varje distrikt bedrivs i olika produktionsenheter som till exempel 
primärvården, folktandvården, sjukvården, IT enheten, Landstingsfastigheter, Serviceenheten 
m.fl. Varje produktionsenhet inbegriper flera grundenheter som t.ex. att i primärvården i Östra 
distriktet ingår alla vårdcentraler inom Norrköpings kommun. Serviceenheten har fyra 
grundenheter och ansvarar för den interna hanteringen av avfall, städning, skötsel av park och 
mark och för köket. Landstingsfastigheter förvaltar landstingets fastigheter och ansvarar för 
underhåll och drift av dem. De olika produktionsenheterna hyr sina lokaler från 
landstingsfastigheter och tjänster som intern hantering av avfall eller städning köper enheterna 
från serviceenhetens grundenheter.  
 
Vrinnevisjukhuset ligger i utkanten av Norrköping och har ca.2300 anställda. Verksamheten 
är tillståndspliktig – B- anläggning vilket betyder att för att bedriva verksamheten krävs 
tillstånd från länsstyrelsen (Törnblom 2003:5). Sjukhuset är indelat i fyra centrum. Ett 
sjukhuscentrum är det samma som en produktionsenhet. Varje sjukhuscentrum är indelad i 
olika kliniker och antalet kliniker varierar mellan fyra och sex. Varje klinik i sin tur är indelad 
i olika avdelningar (Björn Törnblom, muntlig 2003-05-05).  
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2. 3. 2 Miljöarbete och miljöledningssystem 
Landstinget i Östergötland har i sin verksamhet arbetat med miljöskyddsfrågor sedan början 
av 1970-talet. Från början handlade det om att minska utsläppen till vatten, luft och mark och 
att hitta ett bättre sätt för hantering av riskavfallet (http://lisa.lio.se. 2003-03-07). Från början 
var det landstingsfastigheter som tog hand om miljöfrågorna och då hade landstinget sin 
miljösamordnare på fastighetsenheten (Torbjörn Pettersson, muntlig 2003-04-03). Sedan 1988 
arbetar landstinget med miljöskyddsfrågor efter en politisk plan. Planen är fyraåriga och 
landstinget är nu inne i sin fjärde plan. Efter 1996 förändrades landstingets miljöarbete så att 
ansvaret för de yttre miljöfrågorna och riskhanteringen nu ligger i linjeorganisationen (se fig. 
1), dvs. från landstingsdirektören till cheferna (Torbjörn Pettersson, muntlig 2003-04-03).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig.1. Landstingets linje- och miljöorganisation (författarens egen bearbetning) 
 
För att kunna möta de nya kraven från samhället och lagstiftningen beslutade landstingets 
ledning i slutet av 1996 att införa miljöledningssystem (Landstinget i Östergötland 1997). 
Landstingets primära mål är inte att certifiera sig utan att införa ett välfungerande MLS som i 
så stor grad som möjligt ska vara anpassat enligt ISO 14001 standarden. Med hjälp av det 
hoppas ledningen få ordning och reda på miljöarbetet inom den egna verksamheten. 
Landstingets nuvarande miljöpolitiska plan är titulerad riktlinje för arbete med yttre miljön 
och omfattar perioden 2002 – 2006. Under perioden prioriterar landstinget i sit miljöarbete 
områdena energi, kemiska produkter, avfall, transport, inköp och upphandling. 
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Det är landstingsfullmäktige som fastställer landstingets miljöpolicy och landstingets riktlinjer 
för arbete med den yttre miljön. Landstingstyrelsen ansvarar för att miljöpolicy ska efterlevas 
och att införandet och anpassningen av miljöledningssystemet till ISO 14001 fortsätter. 
Landstingsdirektören ansvarar för att landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsen beslut 
efterlevs. Risksamordnaren på landstinget som också är landstingets miljösamordnare biträder 
landstingsdirektören och är hans kontakt i miljöfrågor. Samordnaren leder även landstingets 
”miljönätverk”. I miljönätverket deltar miljösamordnarna från de produktionsenheter där 
miljöfrågorna har särskilt stor betydelse, till exempel på grund av verksamhetens art eller 
omfattning. Produktionsenheternas chefer ansvarar inom sina verksamheter för att 
miljöpolicyn efterlevs, miljöledningssystemet införs och underhålls, och att den 
miljörelaterade kommunikationen, såväl internt som externt upprätthålls (LiÖ 2001-889). För 
att öka miljömedvetandet bland sina anställda har varje grundenhet valt miljöombud. De har 
genomgått två dagars utbildning som efterföljs av en dags utbildning varje år. Miljöombuden 
fungerar som landstingets lokala miljökonsulter, dvs. de utbildar, informerar och inspirerar 
sina medarbetare inom miljöfrågor. 
 

2. 4. Miljöledning och Miljöledningssystem 
Miljöledning handlar enligt Ammenberg (2001:51) om intern styrning av ett företag eller en 
organisations miljöarbete och gäller huvudsakligen de övergripande strategierna och 
metoderna för att bedriva ett bra miljöarbete. Han pratar om ”mjuk”- och ”hård” miljöledning. 
Enligt honom handlar den ”mjuka” delen om organisationens relation till omvärlden och berör 
både de interna och externa bitarna. Internt handlar det om ledningssystem, organisation, 
ansvarsfördelning, kommunikation, dokumentation, utbildning, kontroll och åtgärder inom 
verksamhetens alla grenar. De externa bitarna innefattar kommunikation och dokumentation 
som är nödvändiga vid t.ex. externt inköpta tjänster, miljörapporter, 
miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Den hårda delen berör de flöden av material och energi 
som härstammar från ett företags eller en organisations verksamhet och de flöden som kan 
kopplas till produkternas eller tjänsternas livscykel. Med andra ord handlar den ”mjuka” delen 
om att miljöanpassa organisationen och den ”hårda” delen om en miljöanpassning av 
produktion och produkter (Ammenberg 2001:52). Det innebär att vilken typ av miljöledning 
som är möjlig eller lämplig beror på vilken organisation som är aktuell, eftersom det är stor 
skillnad på t.ex. ett stort företag, ett ensamföretag eller en kommun.(Ammenberg 2001:51). 
 
För att åstadkomma ett välstrukturerat och effektivt arbetssätt kan man använda sig av 
miljöledningssystem. Det har funnits olika uppfattningar om vad ett miljöledningssystem är 
och bristen på enhetliga regler för ett företags miljöarbete bekymrade längre företagsledare 
över hela värden. För att skingra oklarheten och hjälpa företag och näringsliv att bedriva ett 
bra miljöarbete utvecklades olika standardiserade MLS (Moxen & Strachan 1998:149-150). 
De mest dominerade MLS i dagsläget är EMAS och ISO 14001. ISO står för International 
Organisation for Standardisation. Organisationens syfte är ”att underlätta den internationella 
samordningen och harmoniseringen av industriella standarder” (Ammenberg 2001:57). ISO 
14001 är en internationell standard för MLS. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är 
EU förordning för miljöstyrning och miljörevision och kan användas inom hela EU. ISO 
14001 och EMAS har mycket gemensamt men på vissa områden ställer EMAS högre krav än 
ISO 14001. Den största skillnaden är att EMAS kräver en offentlig miljöredovisning. Att 
införa miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS är något som sker på frivillig grund. 
(Brorson & Larsson: 17).  
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 2. 4. 1 ISO 14001 
I ISO 14001 standarden definieras MLS som ”den del av det övergripande ledningssystemet 
som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser 
för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn” (EN ISO 14001 
1996:3.5). Standarden specificerar kraven på ett miljöledningssystem som är avsett att förse 
organisationer med delarna i ett effektivt MLS. Enligt standarden är avsikten att den ska 
kunna tillämpas på alla organisationer oberoende av typ eller storlek. Vilken genomslagskraft 
systemet kommer att ha är beroende av engagemang på alla nivåer i organisationen och då 
särskilt hos högsta ledningen. Standarden innehåller drygt 50 ”skall-krav” men inga absoluta 
krav för miljöprestanda utöver de åtaganden som finns i miljöpolicyn, åtagandet att följa 
tillämplig lagstiftning och föreskrifter samt åtagandet till ständigt förbättring (Ammenberg 
2001:59; EN ISO 14001 1996:4:2). Ett MLS är uppbyggt av olika delar vilka är stegvist 
sammanbundna i en upprepande cirkel och ska fungera tillsammans för en effektiv 
miljöledning. De olika element och cirkeln för miljöledningssystemet illustreras figur 2.  
 
 
 
 
 

Fig. 2. Egen bearbetning av Ammenbergs arbetsmodell för införandet av miljöledningssystem. 
 
 
Det första steget innebär att företagets eller organisationens ledning identifierar ett behov av 
att åstadkomma ett effektivt och vällstrukturerat miljöarbete och därför tas beslut om att 
införa MLS. För att kartlägga hur verksamheten påverkar miljön och vilka miljölagar och 
förordningar som berör verksamheten utförs i inledningsskedet en miljöutredning. Synonymer 
till den är nollrevision och nulägesanalys. Miljöutredningen är mycket viktig eftersom 
resultaten från den kommer att ligga till grund för hela MLS. En välutfört miljöutredning kan 
förenkla mycket av det fortsatta arbetet med MLS (Ammenberg 2001:61). Miljöutredningen 
sammanställer verksamhetens miljöaspekter. Miljöaspekter definieras i standarden som de 
delar av en organisations aktiviteter, verksamhet, produkter eller tjänster som kan ha inverkan 
på miljön (EN ISO 14001 1996: 3.3).  
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Det finns både direkta och indirekta miljöaspekter. Direkta miljöaspekter är sådana aspekter 
som ger upphov till direkt miljöpåverkan t.ex. utsläpp till vatten eller energianvändning. De 
indirekta miljöaspekterna är aspekter som indirekt leder till en försämrad situation för miljön, 
t.ex. kunskapsbrist eller bristande kommunikation (Ammenberg 2001:66). Efter 
kartläggningen av miljöaspekterna följer en utvärdering av deras betydelse vilket ger 
ledningen en uppfattning om vad som måste prioriteras (SIS 1997:58). I miljöutredningen tas 
ofta den direkta miljöpåverkan med eftersom standarden är uppbyggd på detta sätt.  
När utredningen är klar ska högsta ledningen upprätta en miljöpolicy. Den är ledningens 
redskap för att visa vad de tycker är viktigt och åt vilket håll de tänker arbeta. I miljöpolicyn 
ska ledningen, enligt standarden, åta sig att arbeta för ständigt förbättring och följa 
miljölagstiftning och föreskrifter. Miljöpolicyn ska även utgöra grunden för att fastställa och 
följa upp övergripande och detaljerade miljömål och ska vara tillänglig för allmänheten (EN 
ISO 14001 1996: 4.2). 
 
Utgående från miljöutredningen och miljöpolicy ställer man sedan upp ett antal övergripande 
miljömål, vilka bryts ner i mätbara delmål. Målen ska så långt det är möjligt vara 
kvantifierade och leda till förbättring. Därefter utarbetas ett miljöledningsprogram där det 
anges hur målet är tänkt att uppnås. För att underlätta en effektiv miljöledning ska vid 
genomförandet av MLS ansvar, roller och befogenheter definieras, dokumenteras och 
kommuniceras. Vid införandet av miljöledningssystemet ska högsta ledning i organisationen 
utse en eller flera särskilda ledningsrepresentanter som, oberoende av annat ansvar, ska ha 
definierade roller, ansvar och befogenheter för att införa och underhålla 
miljöledningssystemet (EN ISO 14001 1996: 4.4). Det är mycket viktigt att den personen eller 
de personerna har den ställning, det engagemang och den befogenhet som ett övergripande 
miljöansvar kräver. Uppgiften måste också kopplas till tillräckliga resurser både vad det gäller 
tid och pengar (SIS 1997:82). För att miljösystemet ska kunna implementeras och underhållas 
måste alla som berörs av miljösystemet utbildas dels allmänt om miljöfrågor dels om 
miljösystemets utformning och regelverk. Kommunikationen ska inte bara bidra till 
kännedom och kunskap, utan även till acceptans, förståelse och delaktighet hos alla 
medarbetare (SIS 1997:51). 
 
För att utvärdera om miljöledningssystemet överensstämmer med standarden samt om 
miljöarbetet bedrivs i enlighet med vad företaget eller organisationen åtagit sig genomförs 
miljörevision. Syftet med revisionen är att kontrollera hur miljöledningssystemet fungerar för 
att identifiera behov av korrigering och möjligheter till förbättring. Resultatet från revisionen 
sammanfattas i en rapport där samtliga avvikelser sammanställs. Utifrån revisionsrapporten 
kan då ledningen säkerställa miljöledningssystemets funktion, effektivitet och riktighet. När 
uppföljningen är gjord är det första varvet genomgånget. Om revisionen indikerar behov ska 
miljöpolicy, miljömål, miljöprogram, instruktioner och regler etc. justeras och kompletteras 
och arbetet med miljöledningssystemet fortsätter mer eller mindre cyklisk för att uppfylla 
kärnvärdet och organisationens huvudtagande, nämligen ständig förbättring (Ammenberg 
2001:90-93).  
 
Att beskriva i breda parametrar vad ett MLS är, är en ganska enkel uppgift. Att förklara 
interaktionen mellan miljöledningssystemet och andra delar av organisationen är mycket mer 
komplicerat. I ISO 14001 standarden påstås det att den ska kunna tillämpas på alla 
organisationer oberoende av typ eller storlek. Vi måste dock vara medvetna om att MLS: et 
bara är ett verktyg och att alla verktyg har egenskaper som ligger dolda och upptäcks bara vid 
användning. Det är endast när en standard blivit implementerad i verkligheten, i situation med 
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riktig påverkan och riktiga problem som systemets sanna natur kommer att avslöjas (Sheldon 
1997:15). 
 
Exempelvis pekar min studie på att organisationens storlek, struktur, det sättet en organisation 
styrs på och engagemanget hos organisationens medlemmar kan medföra vissa problem för 
implementeringen och resultaten som ett MLS kan leda till. För att förklara interaktionen 
mellan miljöledningssystemet och andra delar av organisationen använder jag mig av 
organisationsteori och jag kommer att diskutera de problemen allteftersom de kommer upp.  
En teori är en förklaring eller ett försök att förklara en viss del av de erfarenheter som hör till 
verkligheten. Det som en teori ska förklara brukar kallas för ett intresseområde (Hatch 
2002:27). I mitt fall är detta landstingets organisation. Man kan med andra ord säga att 
organisationsteorier kan användas när man vill skapa sig en uppfattning om eller förklara 
olika företeelser i en organisation. 
 
De svårigheter som kan uppstå vid implementeringen av MLS kommer jag att överväga mot 
de fördelar som det kan leda till och därefter kommer jag att dra slutsatsen om MLS är 
användbar i landstinget i Östergötland. Tidigare forskning gjord av Burström (2000:137) visar 
på att användningen av MLS i de kommunala miljöorganisationerna kan leda till förbättring 
av kommunikationen och ökad kunskap och miljömedvetande hos medarbetarna. Landstinget 
verksamhet skiljer sig dock från den kommunala verksamheten på så sätt att landstinget har 
en stor del betydande direkt miljöpåverkan. Då blir det intressant att se vad MLS: et kan bidra 
till i landstingets miljöarbete.  

3. Fallstudie och intervjuredovisning 
Studien som jag gör, utgår från organisationsteorin. Innan jag börjar med själva analysen 
kommer jag att redovisa det material jag samlade med intervjuer. Det är alltså mitt empiriska 
material som kommer att ligga till grund för min analys. 
 

3.1 Landstingsnivå 

3. 1. 1 Miljöarbetet 
Från intervjun framgick det att min respondent hade jobbat på landstinget med riskhantering 
sedan 1984 men efter 1996, efter en omstrukturering av miljöarbetet, har han också det 
övergripande ansvaret för den yttre miljön. Vidare kom det fram att ansvaret för riskhantering 
och miljö ligger i linje från den politiska ledningen, alltså från landstingsdirektören, och ner 
till cheferna. Miljösamordnaren berättade att han och hans enhet skapar verktyg för 
miljöarbetet inom landstinget och sedan försökte de, genom utbildning, skapa medvetande på 
golvet. Så här sade han: 
 
”Landstingsledningen ser till att det finns arbetsverktyg. För att få igång arbetet underifrån 
har vi utbildat miljöombud.” 
 
Respondenten berättade också att de miljömål som landstinget arbetar efter styr centralt.  
 
”Det är Länsstyrelsen som bryter ner de miljömål som Naturvårdsverket tagit fram och sedan 
bestämmer att kommun och landsting ska arbeta med de här frågorna.” 
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Men landstingets samordnare berättade även att de fem områdena, inköp och upphandling, 
avfall, kemikalie, energi och transport, som landstinget prioriterar i sitt miljöarbete har 
bestämts utifrån vetskapen om var i verksamheten den största miljöpåverkan finns.  
 
”Kunskap om var i verksamheten största miljöpåverkan finns har varit härledande för 
lanstingets miljöpolicy och de fem prioriterade områdena som vi arbetar med”. 
 
På frågan om vem som initierar miljöarbetet på landstinget svarade min respondent att: 
 
”Ytterst så är det politikerna. Landstinget styrs av lagstiftning och då är det hälso- och 
sjukvårdslagen som är vårt stora ramverk och bestämmer att vi ska syssla med sjukvård. Och 
sedan har du miljöbalken och annan lagstiftning som kommer in”. 
 
När jag frågade hur enheterna arbetar med miljöfrågor berättade respondenten att 
verksamheten är avtalsstyrd. Man skriver avtal med hälso- och sjukvården om att man för X 
antal miljoner ska åstadkomma det här- ytterst vård och behandling och att man ska göra det 
på ett säkert sätt. Vidare berättade han att det fanns ett otal politiska dokument som man 
måste följa. Pengarna som produktionsenheterna fick var inte endast till för att vårda utan allt 
annat skulle inrymmas också.  
 
”Pengarna finns hos respektive chef, fast det är klart det beror på hur medvetna de är. Det är 
styrdokumentet eller riktlinjerna som säger att man ska ha ett eget program eller egna mål 
och att man ska ha handlingsplan. Och det är viktigt att det finns samordning, att vi jobbar 
integrerat. Yttre miljö är inte självständigt, vi har också arbetsmiljö – våra anställda, men 
också hälsomiljöfrågorna – patienterna”  
 
För att kunna driva miljöarbetet inom landstinget får miljösamordnaren två miljoner kronor. 
Pengarna används för samordning, utbildning och olika utvecklingsprojekt som t.ex. att ta 
fram ett IT baserat kemikaliehanteringssystem.  
 
För att underlätta implementeringen av landstingets miljöarbete på enheterna tar 
landstingsledningen fram policydokument (riktlinjer) och följer upp dessa. För speciella 
projekt som att bygga miljöstationer avdelas speciella pengar som sedan läggs på hyran. 
Inköps sker via inköpsenheten och styrs av policy men vissa inköp (upp till 16000) görs 
fortfarande av enheterna. Strävan är att man ska föra inköpsfunktionen över till 
Inköpsenheten. Inom landstingets har man även tagit beslut om en transportpolicy som berör 
landstingets 600 leasingbilar och all transport upphandlas via Inköpsenheten. Min respondent 
berättade att det inte är något som sker av en slump, utan det föregås av en förstudie. Så 
berättade han om hur de tog fram transportpolicyn: 
 
”Häromåret utnyttjade vi ”mina” två miljoner för att göra en förstudie som underlag för 
upphandling, dvs. man tog reda på hur det såg ut och vilka transporter som landstinget 
använder sig av. Om vi ska kunna åtgärda miljöstörningar måste vi före upphandlingen ha 
bestämt att hänsyn till de här miljöaspekterna ska tas med i betygsvärderingen.” 
 
Han berättar att det inte var svårt att inspirera anställda att arbeta med miljöfrågor eftersom de 
hade ett stort miljöintresse hemifrån och lade till: 
 
”Men vi har inga ”fringisar” d.v.s. någon slags belöning för arbetet med den yttre miljön. 
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3. 1. 2 Kommunikation  
På min fråga hur enheterna får information om landstingets riktlinjer svarade han att 
landstinget bidrar med utbildning, försöker utveckla verktygen så att enheterna har verktyg att 
jobba efter och att man kan läsa på intranätet, men också 
 
”Genom dokument, man kan säga avtalet, som skickas till linjecheferna. Där ingår ju att du 
ska följa policy och riktlinjer, man kan säga att det är en order från ledningen – det där ska 
ni jobba med. Och sedan är det chefen som ska inspirera”. 
Min respondent berättade vidare att för att få information om enheternas miljöarbete driver 
landstinget miljönätverk på olika nivåer. I hans nätverk ingår de lokala miljösamordnare plus 
miljösamordnarna för inköpsenheten, fastighetsenheten m.fl. Han och hans nätverk följer upp 
hur det ser ut t.ex. i Östra distrikten. Den lokala samordnaren med sitt nätverk kan se hur det 
ser ut på olika kliniker. Landstinget får också information om enheternas miljöarbete genom 
att följa upp detta med hjälp av en enkät och genom riktade interna miljörevisioner vilket 
innebär att miljönätverket bestämmer vad ska kontrolleras. Nu försöker man även införa 
egenkontroll på enheterna.  
 
Han berättade också att om enheterna ville ha hjälp med något och beroende på vad det var så 
kunde de vända sig till sina lokala samordnare, Inköpsenheten, Transport etc. Det finns också 
en miljöhandläggare som kan hjälpa enheterna med att ta fram program för miljöarbete. 
 
Angående miljökommunikationen fick jag veta att det går via produktionsenheten och neråt 
mot klinik, avdelning och golv och kommer tillbaka samma väg. Man kan använda också Lisa 
(landstingets Internet) och arbetar även i nätverk. Min respondent tyckte att kommunikationen 
fungerade förhållandevis bra men att det fanns svårigheter med att jobba i nätverk eftersom 
”nätverkandet” skede på olika nivåer vilket krävde mycket samordning. Han ansåg att 
miljökommunikationen kunde göras bättre genom att man integrerade yttremiljö med 
arbetsmiljö och säkerhet och lade till att: 
 
”För en del kan det tyckas förvirrande att det inte finns miljömänniskor men resurserna är 
knappa så budskapet i vårt landsting har varit hela tiden att jobba integrerat med dessa  
frågor” 
 

3. 1. 3 Miljöledningssystem 
Under intervjun kom det fram att den största drivkraften med införandet av MLS var att få 
ordning och reda. Landstinget har valt att arbeta efter miljöledningssystemprincipen men 
målsättningen var inte att certifiera sig eftersom man ansåg att det skulle ta mycket resurser i 
anspråk och de har bedömt att verksamheten inte klarar av det riktigt. Han poängterade att: 
 
”Däremot där miljöledningssystemet är ett konkurrensmedel har man certifierat sig. Vi har 
Östgötahälsan som är miljöcertifierad. De säljer förebyggande medicin och vi har även 
Labbmedicin (LMÖ) som är kvalitetscertifierad. De säljer inte bara till landstinget utan även 
externt.” 
 
Han ansåg att fördelarna med MLS var att med hjälp av MLS:et kunde man få ordning och 
reda, dokumentation och spårbarhet. En annan fördel tyckte han var att man genom 
samordning och integrering kunde göra lika genom hela landstinget. De negativa 
konsekvenserna som en certifiering skulle innebära var enligt honom att: 
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” Det skulle krävas så mycket administrativt arbete så att det skulle ta bort kraft från 
kärnverksamheten, alltså vård och behandling. Det här är en avvägning där stödprocesserna, 
om du tar kvalitets- säkerhets- och miljöarbete, måste vägas mot att vårda”. 
 
På min fråga hur har miljöarbetet och organisationen förändrats under de senaste fem åren 
svarade landstingets miljösamordnare att nätverket har tillkommit och att det för två- tre år 
sedan skapades en permanent tjänst och man fick en person som kunde driva och jobba med 
de yttre miljöfrågorna mer kraftfullt. Vidare berättade han att vid upphandling ställer man 
miljökrav och man försöker genom utbildning skapa miljömedvetande hos alla medarbetare. 
Landstinget i Östergötland har även skapat en enhet som sysslar bara med utbildning. 
 
”Kompetenscentrum är en enhet inom landstinget som har funnits i fem år. Där var vi två 
personer när vi startade en gång, även om de var positiva till miljöarbete, var de inte så 
kunniga inom området, men nu är de det, skulle jag vilja påstå”. 
 
Min respondent berättade att systematiken som de har fått i miljöarbetet var miljösystemets 
förtjänst. På frågan om vilka problem har de stött på svarade han att ett problem var resurser 
som man behöver för att göra förstudier och genomföra projekt. Ett annat problem var tiden 
om man skulle jobba bara med miljöfrågor och därför försöker man integrera säkerhetsfrågor 
med yttre miljöfrågor. 
 
Om de goda exempel som hade kommit fram hade han mycket att berätta. Några av dem som 
han nämnde och som jag inte redan tagit upp var att man tillsammans med universitetet 
försöker införa ett integrerat kemikaliehanteringssystem, att man har blivit duktigare på att 
källsortera och att de håller på att bygga ut fjärrkylan. Tillsammans med Östgötahälsan har de 
tagit underlag för att byta ut många av de kemisk- tekniska produkter som används i 
verksamheten mot miljövänligare produkter. Inom energiområdet nämnde han något som 
kallas trimpaket och går ut på att man försöker minimera miljöpåverkan i befintliga 
anläggningar. Ett annat exempel som han nämnde var Motala där man styr energiårgången 
med hjälp av information från SMHI. Och listan kan göras mycket, mycket lång. 
 
När jag frågade om hur de såg på utvecklingsmöjligheterna för miljöledningssystemet svarade 
han att det var mycket som saknades och att de försökte med hjälp av internkontroll, förbättra 
processen för yttre miljöarbetet för att sedan kunna förenkla processerna för säkerhet och 
miljö och integrera dem. Han ansåg att om de hade mer resurser, både personliga och 
ekonomiska skulle man kunna driva på hårdare och genomföra visa saker. 
 
”Inom energiområdet finns ett antal åtgärder som man kan jobba med om man investerar ett 
X antal miljoner så kan man inom kort, kanske 7- 8 år gå tillbaka, se vinsten dvs. mindre 
miljöbelastning. Problemet där är att få acceptans och få den politiska ledningen att satsa 40 
miljoner. Det är resursfrågor egentligen och det är ekonomin som styr”.  
 

3. 2 Centrum nivå 

3. 2. 1 Miljöarbetet 
Under intervjun kom det fram att ansvaret för miljöfrågorna ingår som en del i respondentens 
administrativa tjänst. Om centrumets miljöarbete berättade hon att på varje klinik fanns det 
miljöombud som ansvarade för källsortering och att det fanns rutiner för det Man sorterade 
inte i de fraktioner som det skulle vara önskvärt eftersom miljöstationen var för liten och 
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måste byggas ut. Sedan arbetade avdelningarna eller klinikerna med RH-check och så hade de 
skyddsronder. Vidare berättade hon att de hade jobbat mycket med arbetsmiljö, tagit fram 
arbetsmiljöpolicy och jobbat med den i medbestämmande (MB) gruppen men sade också: 
 
”Vi har inte haft någon centrumövergripande handlingsplan för yttre miljö utan det har varit 
klinikernas ansvar” 
 
Hon berättade för mig att ansvaret för miljöfrågorna hade delegerats vidare till klinikcheferna 
så det var de som ansvarade för miljöarbetet på sina kliniker och att det var miljöombudet 
som initierade miljöarbetet på enheterna. Jag fick också veta att centrumet hade haft 
arbetsmiljöverket på inspektion nyligen och de hade hittat saker som borde åtgärdas och min 
respondent tyckte att den inspektionen blir en grund att utgå från för att vidta åtgärder. Min 
respondent berättade också att för henne som centrumchef hade inte arbetet med yttre miljö 
haft så hög prioritering och att de hade jobbat mer med arbetsmiljöfrågor eftersom man 
upplevt att där fanns ett behov av detta.  
 

3. 2. 2 Kommunikation 
Jag fick veta att den miljörelaterade kommunikationen skedde genom rapporter som hon som 
centrumchef lämnar in till landstinget varje år. Då fick hon rapporter från sina kliniker, 
sammanställde dessa och skickade in dem. Information om landstingets miljöarbete fick de 
genom landstingets riktlinjer och miljöredovisning. 
 

3. 2. 3 Miljöledningssystem 
När jag frågar var ligger den största driftkraften med införandet av MLS svarar hon att: 
 
”Det är krav uppifrån att det ska finnas ombud på varje klinik och att de ska ha vissa 
uppgifter.” 
 
De positiva konsekvenserna som miljöledningssystemet hade medfört var att de har 
miljöombud och hon tyckte att det var bra att det fanns folk ute på verksamheten som jobbade 
handgripligt och hade ”miljöögonen” öppna. De negativa konsekvenser som införandet av 
MLS hade inneburit var att man måste bygga ut miljöstationen. Centrumchefen berättade att 
man vill bygga miljöstation för att man förstått konsekvenserna för generationer framåt, men 
att problemet var att det kostade 8 miljoner kronor som de förväntades ta från 
sjukvårdspengarna, vilket var otänkbart. Hur miljöstationen skulle finansieras var oklart och 
det var enligt henne onekligen ett problem. Hon ansåg att om miljöarbetet skulle förbättras 
behövdes mer tid. 
 

3. 3 Kliniknivå 

3. 3. 1 Miljöarbete 
Klinikchefen hade nyligen fyllt i en enkät som handlade om huruvida lustgas kan vara skadlig 
så lustgas var ett återkommande tema under intervjun.  
 
Jag förstått att kliniken påverkar miljö genom material- och energianvändning och formalin. 
Om miljöarbetet på kliniken berättade klinikchefen att de källsorterar och har genomfört 
energibesparande åtgärder. Vidare sade hon att de inte hade några egna miljömål utan tog till 
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sig de mål som fanns på central nivå. Om sin del (engagemang) i miljöarbetet berättade hon 
att: 
 
”Det jag har varit inblandat i som chef är att vi haft en miljö revision och den sa inte så 
mycket, man var ganska nöjd med det jobb vi gör. Det handlade mycket att jobba på det sättet 
som vi har gjort förut och att ta till oss det som kommer nytt”. 
 
Hon berättade också att från deras revision framgick att om de ska spara energi måste de 
installera ljusvakter, men det var en sak för fastighetsägaren. Information om detta hade 
lämnats vidare till LFÖ (Landstingets Fastigheter i Östergötland). 
Jag fick veta att miljöarbetet initieras både från landstinget, genom riktlinjerna och från de 
egna medarbetarna. När jag frågade om de hade bett ledningen om hjälp med deras miljö 
arbete svarade hon att det skulle vara i så fall resurser för att bygga bättre miljörum men säde 
även att: 
 
”Man behöver resurser för att kunna förändra och resurser är det brist på och då är det inte 
miljön som är högst prioriterad utan resurser för våra patienter.  
 

3. 3. 2 Kommunikation 
Angående informationen om landstingets miljöarbete berättade klinikchefen att den går 
genom centrumnivå och all information fanns på Lisa (landstingets intranät). Miljöombuden 
var de som gick på möten, fick nyheter och spred kunskap. Landstinget fick information om 
klinikens arbete från centrumchefen och revisionerna.  
 

3. 3. 3 Miljöledningssystem 
Hon tyckte att miljöledningssystem var bra eftersom det gav en puff så att man fick upp 
ögonen, men att det tåg mycket tid från det som var deras egentliga uppgift och att skrivandet 
kunde göras enklare. Hon ansåg att miljö ombudet var viktiga och att genom de och mer 
kunskap kunde miljö arbetet förbättras. De förändringar som hade skett under de senaste fem 
åren var att man hade infört källsortering och energibesparande åtgärder. Formalinhanteringen 
hade de diskuterat i MB- gruppen men man hade inte hittat någon bra lösning.  
 

3. 4 Miljöombud 

3. 4. 1 Miljöarbete 
På den kliniken intervjuade jag två miljöombud samtidigt eftersom det var deras önskan. 
De berättade att det var landstingets beslut att det ska finnas miljö ombud på varje avdelning. 
En av dem blev miljö ombud eftersom hon var intresserad av miljö frågor och tyckte att det 
var roligt medan den andra blev föreslagen av sina kollegor och hon tackade ja. Båda tyckte 
att det var bra att landstinget kom med detta förslag. Kliniken är inte tillståndspliktig och 
påverkar miljön genom material- och energianvändning. Miljöarbetet är organiserat genom att 
alla hjälper till med källsorteringen och styrs av miljö ombudet på så sätt att om de har något 
att säga så gör de det på personalmöten. Miljöarbetet initieras av miljö ombudet och 
medarbetarna och ledningen hjälper till med utbildningsmöjligheter. 
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3. 4. 2 Kommunikation 
Information om landstingets riktlinjer får de när de åker på utbildning och det finns på 
”LISA.” Miljöombuden har under flera år önskat att skaffa dragskåp som behövs när man 
jobbar med formalin men inget har hänt trots att ledningen har lovat.  
 
Miljökommunikationen mellan dem och ledningen sker genom avdelningschefen och de 
tyckte att det fungerade bra. Mina respondenter sade även att om deras medarbetare eller de 
själva undrade om något så kunde de ringa till hygiensköterskan och om henne hade de 
mycket bra att säga.  
 

3. 4. 3 Miljöledningssystem 
Miljöombuden berättade att beslutet om att införandet MLS fattades av landstinget och efter 
det fick de som valdes till miljö ombud en två dagar lång utbildning. Sedan organiserade de 
studiecirklar för att utbilda sina medarbetare. På sådana studiecirklar fick medarbetarna 
komma med förslag om vad som kunde förbättras på deras arbetsplats och förslagen skrevs 
ned. Ansvaret för genomförandet av förslaget fördelades och när det blev gjort, skrev de att 
det är genomfört. Detta resulterade i att man tog bort plastartiklarna och att papper som blir 
över när man skriver ut någon från datorn används som kladdpapper. Liknande förslag 
framfördes vid flera tillfällen under 1999. 
 
Vidare berättade mina respondenter att man inte har haft riktig uppbackning bakom sig och att 
de inte har haft utbildning för personalen på lång tid. Miljöombuden upplevde att de hade 
kommit så långt de kunnat. De tyckte att miljö arbetet kommer att förbättras när man bygger 
ut miljöstationen och att det fanns mycket som skulle kunna göras, som att spara på energi 
och vatten, men att det var pengar, tid och kunskap som styrde. Sedan berättade 
miljöombuden att de har blivit informerade väldigt mycket om att säkerheten måste gå först. 
 
Miljöombuden såg inget negativt med miljöledningssystemet. Det positiva tyckte de var hela 
inköpskedjan, att Inköp såg till att de fick miljövänliga städprodukter och om något inte 
fungerade kunde de ringa och klaga. De goda exempel som MLS hade lett till enligt dem var 
att man har tagit bort engångsartiklarna, infört källsortering och att närvaroljus har installerats 
i omklädningsrummet. Nu vill de installera sådan belysning även på andra platser. 
Miljöombudet har varit på studiebesök och sett vad man gör av materialet som de källsorterar. 
Det tyckte de var inspirerande att se att det blir något resultat av det de gör och önskade flera 
studiebesök. Efter sådana besök har man något att berätta för sina medarbetare och kan 
inspirera dem också, menade miljöombuden. 
 

3. 5 Avdelningsnivå 
Materialet som redovisas här nedan är från intervjuerna från andra centrum. Som jag nämnde 
tidigare fick jag boka intervju bara med avdelningschefen och ett miljöombud. 
 

3. 5. 1 Miljöarbete 
Avdelningschefen berättade att verksamheten är tillståndspliktig och att de alltid har 
uppmärksammat miljöfrågorna. Hon berättade vidare att deras klinik påverkar miljön bl.a. 
genom material-, kemikalie-, och energianvändning. Jag förstod också att de källsorterar, har 
installerat rörelsedetektorer i omklädningsrummet och planerar att installera sådana i arkivet 
också. Nästan hela kliniken hade även gått över till digitalröntgen vilket hade lett till att 
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kemikalieanvändningen hade minskat. Även på den kliniken var miljöarbetet organiserat 
genom miljöombuden som gick på utbildning och studiebesök och sedan utbildade personalen 
och spred informationen. Det var också de som inspirerade miljöarbetet. Ledningen hade 
hjälpt till genom att utbilda miljöombudet och även hon som avdelningschef hade fått 
utbildning. 

3. 5. 2 Kommunikation 
Min respondent berättade att de får information om landstingets riktlinjer genom miljöpolicy, 
miljöombudet, sjukhusets miljösamordnare och hygiensköterskan. Vidare berättade hon att de 
rapporterar årligen till sjukhusets miljösamordnare om hur mycket kemikalier och film de 
använder och att de har olika kontroller som granskar hur de ligger till och att de får böta om 
det blir fel. Hon ansåg att kommunikationen fungerade bra men att man behövde lite 
påminnelse och det var väldigt bra att man fick en liten ”push” ibland.  
 
”Sådana ”pushar” kommer från våra miljöombud men också från de här skrifterna som vi 
lämnar in varje år. Just att veta att man måste redovisa hur mycket material vi använder och 
se att man måste betala för att bli av med stickande och skärande avfall. Så man försöker 
tänka sig för vad man använder och hur kan det bli bra både för miljön och för ekonomin” 
 

3. 5. 3 Miljöledningssystem  
Avdelningschefen berättade att beslutet att införa miljöledningssystem kom från landstinget 
och att kliniken inte hade eget miljöprogram eller miljömål utan att de jobbade efter 
sjukhusets miljömål. De positiva konsekvenserna som införandet av MLS har inneburit var 
enligt henne att källsorteringen hade utökas, att de har infört rörelsedetektorer i 
omklädningsrummet och att man försöker spara el genom att stänga av datorerna när de går 
hem. Kliniken gick även över till digitalröntgen förra året. Initiativet till digitaliseringen kom 
från landstinget, berättade min respondent, och syftet var att effektivisera arbetet och förbättra 
deras arbetsvillkor. Miljövinsterna fick de på köpet.  
 
Avdelningschefen berättade vidare att de får påtryckningar att handla i första hand från 
centralförrådet och att de ska tänka sig för när försäljare kom till kliniken. De har samarbetat 
länge med leverantörer och får mycket information om miljövänligare produkter från dem.  
Hon såg inget negativt med MLS och tyckte att genom att arbeta kontinuerligt, utveckla 
kunskap och medvetande kan miljöarbetet bli bättre. Den förändring som har skett i 
organisationen är att miljöombudet har tillkommit. Miljöarbetet enligt henne kunde göras 
bättre genom ny teknik, kontinuerlig arbete, medvetande att man påverkar miljö i hemmet 
också och genom att ställa hårdare krav på leverantörerna när det gäller t.ex. förpackningar. 
 
En svårighet som de stött på är att ibland finns det inte miljövänlig teknik som är anpassad 
efter deras villkor. En annan är, sade hon att alla förbättringar som de vill göra måste bekostas 
av dem själva, så de är tvungna att göra övervägningar. Viljan finns, och medvetande finns, 
berättade min respondent, men det räcker inte alltid. 
 

3. 6 Miljöombud 

3. 6. 1 Miljöarbete 
Från intervjun framgick det att min respondent blev miljöombud eftersom hon var intresserad 
av miljön hemifrån. Hon, som alla andra miljöombud, fick först en tvådagarsutbildning och 
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sedan utbildade medarbetarna. Den utbildning som alla miljöombud har fått följs av en 
endags- utbildning varje år. Hon går också på studiebesök och sprider kunskapen vidare på 
arbetsplatsen. 
 
Om deras miljöarbete berättar hon detsamma som avdelningschefen, dvs. kliniken påverkar 
miljön genom material-, energi-, och kemikalieanvändning och de källsorterar, har gått över 
till digitalröntgen och har genomfört energibesparande åtgärder. Vidare berättade hon att 
miljöarbetet styrs från landstinget i Linköping. Här i Norrköping styrs miljöarbetet från 
sjukhusets miljösamordnare och hygiensjuksköterskan är också involverad. Hon sade också 
att det var sjukhusets miljösamordnare som inspirerade miljöarbetet och att de får direktiv 
från honom om vad de ska göra.  
 

3. 6. 2 Kommunikation 
Miljöombuden berättade att de får information om landstingets riktlinjer på de möten som de 
går på, genom ”LISA” och olika broschyrer som de får. Respondenten sade även att hon 
försöker läsa ”LISA” och hålla sig uppdaterad men att det inte blir så ofta. Om det kommer 
något nytt skickar sjukhusets miljösamordnare mail till alla miljöombud och chefer och då 
informerar miljöombudet sina medarbetare. Om det finns något nytt nämns det på onsdags- 
mötena. En svårighet med att sprida informationen vidare är enligt henne att hon som 
undersköterska har svårt att informera läkarna eftersom sade hon ”Jag går inte så lätt in på 
deras möter och informerar” 
 

3. 6. 3 Miljöledningssystem 
När jag frågade min respondent varför de har valt att införa MLS så svarade hon att man vill 
värna om miljön och framtiden och att det var viktigt att ledningen hjälpte till för att få igång 
det. De positiva konsekvenserna som miljöledningssystemet har inneburit var enligt henne att 
miljömedvetandet har ökat bland personalen och att de slösar mindre. Miljöombuden såg inga 
negativa konsekvenser med MLS men beklagade att tiden inte alltid räckte. Hon tillade också 
att man måste vara positiv och försöka ändå. 
 
Det problem som de hade stött på var att de får stopp i avloppet när de sköljer ur plastflaskor 
som har innehållit kontrast. Förut slängde de flaskorna i soporna men idag för att kunna 
återvinna plastflaskorna sköljs de. Min respondent var väldig fundersam om det ledde till 
några egentliga miljövinsten eftersom man ju förbrukade vatten och det tog också arbetstid i 
anspråk. Som goda exempel som MLS har lett till nämnde hon att medvetandet bland 
medarbetarna har ökat, källsorteringen lika så och att de har genomfört energibesparande 
åtgärder som t.ex. att de installerat rörelsedetektorer och att de försöker komma ihåg att 
stänga av datorn när de ska gå hem. För att miljöarbetet ska kunna förbättras behövs mer tid, 
menade min respondent. Hon ansåg även att Inköp borde ställa större krav när de beställer 
hem varor för att det inte ska vara så mycket förpackningar till allting. Hon menade att det var 
otroliga mängder förpackningar. 
 
Ovan har jag redovisat för mitt empiriska material. Utifrån mitt syfte har jag beskrivit 
landstingets miljöarbete på olika nivåer. I nästa avsnitt kommer jag att, utifrån 
organisationsteori och miljöledningssystemets grunde, diskutera allmän om landstingets 
miljöarbete.  
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4 Sammanfattande diskussion 
4. 1 Landstingets miljöarbete på olika nivåer 
Landstinget i Östergötland har en vision att få ordning och reda på sitt miljöarbete. För att 
kunna åstadkomma detta bestämde ledningen i slutet av 1996 att införa ett 
miljöledningssystem som i så stor utsträckning som möjligt ska vara anpassat till ISO 14001 
standarden. I själva standarden påstås att det ska kunna tillämpas på alla organisationer 
oberoende av typ och storlek (EN ISO 14001:4). Då bli det intressant att se hur väl den passar 
i landstingets organisation. 
 
Min undersökning visar att landstingets verksamhet styrs av hälso-, och sjukvårdslagen och 
många politiska dokument. Även landstingets miljöarbete styrs av centrala miljömål. För att 
kunna styra och underlätta implementeringen av sitt miljöarbete inom verksamheten har 
landstingets ledning tagit fram olika styrverktyg. Ett av dem är landstingets riktlinjer för 
arbetet med den yttre miljön. Av dessa framgår att de fem huvudområdena, energi, kemikalie, 
avfall, transport och upphandling ska prioriteras. 
 
Utifrån organisationsteorin betyder detta att beslutsprocessen är väldigt byråkratisk. Weber 
fokuserade på byråkratis rationella egenskaper, vilka bland annat. inbegrep formell auktoritet 
som grundar sig på exakta regler och generella beslut. Den formella rationaliteten omfattar 
möjliga tillvägagångssätt om de mål man önskar uppnå (Hatch 2002:51). Och det är just det 
som landstingsledningen har gjort när de, genom att ta fram styrverktyg, har bestämt på vilken 
sätt man ska jobba för att uppnå de i förväg angivna övergripande målen. Denna strategi 
förutsätter att man handlar rationellt det vill säga efter ledningens förväntningar. Strategin har 
många fördelar när organisationen är stor och bygger på rutinmässiga teknologier i en 
förhållandevis stabil omvärld (Hatch 2002:202). En intressant fråga är då att se om 
landstingets strategi fungerar som den är tänkt i verkligheten.. 
 
Enligt landstingets miljösamordnare är ansvaret för införandet av MLS delegerat till 
produktionsenhetscheferna som i mitt fall är ett sjukhuscentrum. Efter intervjun med 
centrumchefen blev det klart att ansvaret hade delegerats vidare till klinikchefen.  
Centrumchefens ansvar var att rapportera årligen om centrumets miljöpåverkan till 
landstinget. 
 
Det miljöarbete som klinikchefen var inblandad i var en revision som kliniken hade haft som 
visade att de skötte sig bra. Detta innebär att hon inte har tagit på sig ansvaret för införandet 
av miljöledningssystemet. På en av klinikerna hade på initiativ av miljöombuden, ett 
miljöprogram tagits fram under 1999 vilket jag tolkar som att ansvaret hade delegerats vidare 
tills det hamnat längst ner på golvet. Både centrumchefen och klinikchefen tyckte att 
miljöombudet är duktiga och driver miljöarbetet framåt, medan miljöombuden själva tyckte 
att det var tråkigt att de inte har haft uppbackning och att det kändes som att de har kommit 
precis så långt de kunnat. 
 
Alltså människor handlar inte som de förväntas, dvs., rationellt. Herbert Simon ifrågasatte de 
antaganden som den rationella modellen bygger på. Han menade att en rationell handling 
förutsätter att alla är överens om organisationens mål och att alla personer känner och 
accepterar reglerna för beslut (Hatch 2002:304). Men min studie indikerar att bland ledningen 
finns olika uppfattningar om de mål de arbetar efter. Från landstingets riktlinjer framgår det 
att produktionsenhetschefen eller centrumchefen ansvarar för att miljömål ska fastställas (LiÖ 
2001-889). Centrumchefen sade under intervjun att de inte hade någon centrumövergripande 
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handlinsplan för yttre miljö utan det har varit klinikernas ansvar. Man kan tolka detta som att 
det inte finns miljömål på centrumnivå utan att varje klinik arbetar efter sina egna miljömål. 
Klinikchefen sade att kliniken följer de miljömål som finns centralt och avdelningschefen från 
andra sjukhuscentrum berättade att de följer sjukhusets miljömål. Detta pekar på att alla inte 
är överens om organisationens mål. Simons förklaring för det är att i verkligheten ställs ofta 
beslutsfattare inför motstridiga mål och att försöka vara rationell i en organisation begränsas 
av faktorer som problemets komplexitet, ofullständig information, de motstridiga preferenser 
en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål etc.  
 
Den svenske organisationsforskaren Nils Brunsson ifrågasätter beslutsskolan och menar att 
det inte är beslutet i sig utan handlingen som är de verksamma chefernas främsta intresse. Han 
menar att handling i organisationen är beroende på mer än ett beslut att agera. Brunsson anser 
att handling styrs av motivation, engagemang och positiva förväntningar. Att effektiv 
organisatorisk handling är beroende av implementering av beslut. En implementering kräver 
enligt honom att de som måste agera har positiva förväntningar på sina handlingar och har det 
engagemang som behövs för att genomföra och avsluta handlingen (Hatch 2002:311).  
 
Det som jag ser i min studie är att yttre miljöfrågor och frågor som handlar om vården 
uppfattas som motstridiga mål inom organisationen. Flera av mina respondenter sätter arbetet 
med yttre miljöfrågor i relationen till organisationens kärnverksamhet och knappa resurser.  
Från studien kan man anta att, även om alla tyckte att yttre miljöfrågorna är viktiga är 
sjukhusets ledning inte mycket engagerad i dem. Att motivationen är låg bland ledningen 
framgår också från det fakta att miljöfrågorna på sjukhuset initieras och sköts framförallt av 
miljöombuden. Den låga motivationen bland ledningen kan bero på att man inte ser behov att 
agera eller på att ledningen inte har positiva förväntningar av en sådan handling eftersom de 
resurser som arbetet med yttre miljöfrågorna kräver måste tas från vården, eller snarare sagt 
uppfattas så, förefaller detta ses som en handling som skulle leda till negativa konsekvenser 
för vården. Brunsson menar att när man beaktar både positiva och negativa konsekvenser som 
respektive alternativ kan komma att medföra ökar osäkerheten och tvivlen, vilket får 
ytterligare konsekvenser för motivationen och viljan att reagera (Hatch 2002:311).  
 
Ett intressant resonemang, som jag blev inspirerad till av miljöingenjören på länssjukhuset i 
Halmstad, är att man måste höja medvetandet hos ledningen och få dem att vara med och se 
miljöledningssystemets fördelar på lång sikt. På så sätt, menar miljöingenjören, inser 
ledningen var pengarna för vården ska läggas och att man lägger pengarna på rätt plats. Enligt 
miljöingenjören är den rätta platsen den yttre miljön och då menar hon att ” Vi kan inte arbeta 
bara med att vårda människor. Vi måste också arbeta för att förebygga miljörelaterade 
sjukdomar. Det är viktigt att alla är medvetna att om man gör något för miljön, gör man det 
för sin egen hälsa”(Eva Karlsson, muntlig. 2003-04-23). 
 
Den strategi som landstinget har valt att arbeta efter för att implementera 
miljöledningssystemet går ut på att ledningen har delegerat ansvaret för införandet av MLS 
till produktionsenhetscheferna som enligt landstingets miljösamordnare ska inspirera 
medarbetarna. För att öka medvetandet på golvet och få ett underifrånperspektiv har 
landstinget utbildat miljöombud. Miljöombuden är väldigt drivande, engagerade och mycket 
uppskattade av alla men på en av klinikerna kände miljöombuden att de hade kommit så långt 
de kunnat och då menade de att eftersom miljöstationen inte är utbyggd kan de inte källsortera 
i så många fraktioner som är önskvärt. På andra kliniken sade miljöombuden att de inte kunde 
hitta på nya saker utan de gjorde som de var tillsagda. Utbildningen har lett till att det har 
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skapats ökat medvetande på golvet men det har också stannat där och detta har medfört att 
arbetet efter miljöledningssystemets principer i mångt och mycket handlar om källsortering 
 
Enligt organisationsteorin beror detta på att de mål som är kopplade till strategin inte har 
spridits genom hierarkins samtliga nivåer (Hasch 2002:360). Som jag tidigare påpekat 
indikerade min studie att ledningen inte var överens om vilka miljömål de arbetar efter. Detta 
har lett till att inte alla medlemmar i organisationen har förstått sin del av den generella 
strategiska planen. Strategier och mål kan endast ge organisationen en viss inriktning. Det är 
handlingar inom hela organisationen som kommer att implementera och förverkliga strategin 
(Hasch 2002:360). Ammenberg (2001:65) påpekar att ledningens engagemang är ett av 
miljöledningssystemets viktigaste moment och utan en engagerad ledning finns knappast 
något fungerade MLS. Även miljöingenjören på Länssjukhuset i Halmstad anser att om 
miljöarbetet inte ska förvandlas till att bara handla om källsortering måste man höja 
miljömedvetandet hos ledningen också och få de att ta större ansvar (Eva Karlsson, muntlig. 
2003-04-23).  
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att studien indikerar att en stor byråkratisk organisation som 
landstinget utgör ett visst hinder vid införandet av miljöledningssystemet. Landstingets 
direktiv har tolkats olika när de har passerat genom organisationens många beslutsfattande 
nivåer.  
 

4. 2 Miljöorganisationens förändring 
Studien indikerar dessutom att en vis förändring i organisationen har skett. Detta framgår 
bland annat från det faktum att nätverket har skapats, en ny enhet som sysslar bara med 
utbildning har grundats, en miljöhandledar tjänst har tillsats och att miljöombuden har 
tillkommit. Man kan tolka detta som att införandet av miljöledningssystemet har lett till att 
ansvaret för miljöarbetet har förflyttats neråt i organisationen och att flera personer har blivit 
inblandade i miljöarbetet vilket kanske kan förklara den ökade miljömedvetande inom 
landstingets organisation och de positiva resultaten i miljöarbetet.  
 
Om vi tittar på själva processen för miljöarbetet kan vi se att den övergripande miljöstrategin 
skapas av landstingets ledning, det praktiska genomförandet av den sker i dagsläget på golvet 
och hur väl strategin fungerar följs upp under året genom nätverket. Miljöombuden får också 
inspiration till miljöarbetet genom utbildning, olika studiebesök eller möten som arrangeras 
av landstinget. Det betyder att miljöarbetets organisation har förflyttats utanför 
linjeorganisationen vilket håller sjukhusets högsta ledning utanför miljöarbetet under året.  
 
Att miljöarbetet har flyttats utanför linjeorganisationen kan vi också se på den miljörelaterade 
kommunikationens vägar. Från studien framgår att miljöombuden kommunicerar 
miljöfrågorna framförallt med hygiensjuksköterskan och att de alltid kunde vända sig till sina 
lokala miljösamordnare för hjälp. Det förefaller som att det håller på att bildas en plattare 
miljöorganisation, vilket kan ses som positivt eftersom platta organisationer lämpar sig bättre 
till ständiga förändringar och mål omformuleringar, (Hatch 2002:202) vilket också är 
MLS:ets motto, nämligen ständig förbättring.  
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4. 3 Den miljörelaterade kommunikationens vägar 
Enligt landstingets miljösamordnare kommuniceras miljöarbetet mellan landstinget och 
enheterna genom landstingets riktlinjer som enheterna måste följa, riktade revisioner och 
genom att enheterna måste, genom en enkät årligen redovisa sitt miljöarbete. Under året följer 
landstingsledningen enheternas arbete genom nätverkssamarbete. Utöver det kommuniceras 
arbetet genom landstingets hemsida och enheterna kan alltid vända sig för råd och hjälp till 
sina lokala samordnare, Inköp, Transport eller landstingets miljöhandledare som kunde hjälpa 
dem med att ta fram miljöprogram. 
 
Utöver den information som alla kan få genom landstingets riktlinjer och hemsidan pekar 
studien på att miljöombuden får information från utbildning, hygiensjuksköterskan, sjukhusets 
miljösamordnare, olika möten och studiebesök. Vidare indikerar studien att de sprider 
informationen bland sina medarbetare genom att utbilda dem, framföra nyheter, när sådana 
finns, på onsdagsmötena och genom att berätta för sina medarbetare om vad de har sett när de 
har varit på studie besök. Angående centrumchefen indikerar studien att hon kommunicerar 
enhetens miljöarbete genom årlig rapportering till landstingets ledning. Hon ingriper även i 
centrumets miljöarbete när de har haft inspektion som hittat saker som bör åtgärdas. 
Klinikchefen är med vid revisionerna och försöker verka för att rätta till eventuella missar. 
Enligt avdelningschefen kommuniceras miljöarbetet på deras klinik genom kontroll, 
rapportering, sjukhusets miljösamordnare och hygiensjuksköterskan. Hon menade också att de 
skriftliga rapporteringarna gav en ”pusch” i miljöarbetet eftersom man måste redovisa hur 
mycket material som använts och när man ser hur mycket som ska betalas för det stickande 
och skärande avfallet så tänker på vad som används och hur det kan bli bra både för miljön 
och för ekonomin. 
 
Studien visar alltså att miljöombuden kommunicerar miljöarbetet muntligt till sina 
medarbetare medan cheferna kommunicerar miljöarbetet till sina chefer genom olika slags 
dokumentation. Vidare indikerar studien att olika slags revisioner får cheferna att gripa in och 
rätta till eventuella missar. Allt detta kan tyda på att miljöledningssystemet kan vara ett bra 
sätt att få ledningen att vara med i miljöarbetet och på så sätt öka deras miljömedvetande. 
 

4. 4. Svårigheter med införandet av miljöledningssystemet 
De flesta respondenterna ansåg att MLS: et inte hade medfört några negativa konsekvenser 
men alla chefer tycke att avsaknaden av tid och pengar försvårade möjligheten att genomföra 
förändringar. Den utökade källsorteringen hade medfört att miljöstationen måste byggas ut 
och eftersom sjukhuset inte hade pengar för det, sågs det som ett problem. En annan åsikt var 
att MLS:et tog mycket tid från det som var deras egentliga uppgift, dvs. vård och behandling. 
 
Vårdens dåliga ekonomi och svårigheterna med att rekrytera personal har längre varit objekt 
för diskussion i samhället och utan resurser är det svårt att genomföra förändringar. Det 
verkar som att sjukhusledningen står inför en omöjlig uppgift och som avdelningschefen 
uttryckte det trots att viljan och medvetandet finns räcker det inte alltid.  
 
Det var också tid och pengar som de flesta respondenter ansåg skulle behövas för att förbättra 
miljöarbetet. Min studie pekar dock på att tid och pengar inte utgör något hinder för att införa 
MLS när det kan användas som konkurrensmedel. Till exempel framgår det från studien att 
två av landstingets enheter nämligen 1. Östgötahälsan som säljer förebyggande medicin har 
miljöcertifierat sig och 2. Laboratoriemedicin i Östergötland (LMÖ) som säljer inte bara till 
landstinget utan även externt har kvalitetscertifierat sig. Det förefaller som att man är mer 
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motiverad när införandet av MLS leder till ekonomiska vinster och det är kanske inte konstigt 
eftersom det i ISO 14001 standarden sägs att den är avsedd för att underlätta för 
organisationer att uppnå miljömål och ekonomiska mål (EN ISO 14001 1996:4). Trots att 
miljöledningssystemets främsta mål är att förbättra verksamhetens miljöprestanda väljer 
många i näringsindustrin att införa det just på grund av den ekonomiska vinsten som 
standarden lovar. Eftersom landstinget inte är en vinstdrivande verksamhet kan det uppfattas 
som ett hinder.  
 
Driftkrafterna med införandet av miljöledningssystemet som mina respondenter tog upp var 
att man ville få ordning och reda, att man vill vara med och påverka eller också uppfattades 
det som något som hade bestäms uppifrån. Flera av respondenterna ansåg även att arbetet med 
miljöledningssystemet tog resurser från vården. Det som jag ser i min studie är att 
drivkrafterna med införandet av MLS: et. kan även utgöra ett hinder om man inte direkt ser 
miljöledningssystemets positiva effekter.  
 
Min studie pekar även på ett bristande engagemang bland sjukhusets högsta ledning vilket jag 
ser som ett problem med införandet av miljöledningssystemet. Det är mycket möjligt att det 
kan bero på att de ansvariga redan är överbelastade med andra arbetsuppgifter men också på 
att ansvaret är påtvingat. 
 
Jag ser dessutom att det finns en svårighet i själva tillämpningen av standarden på landstingets 
organisation. Standarden är utformad för tillverkningsindustrin vilket resulterar i att man 
lägger fokus på den direkta miljöpåverkan dvs. ställa mätbara miljömål och redovisa 
måluppfyllelse. Landstinget har i sin verksamhet en del direkt miljöpåverkan men en stor del 
av verksamhetens miljöpåverkan är just indirekt och svår att mäta. Exempelvis kan det vara 
svårt att ställa mål och redovisa i reala tal hur stor miljöförbättring man har åstadkommit 
genom att handla miljövänligare produkter eller att redovisa verksamhetens bidrag till en 
minskning av miljörelaterade sjukdomar. Därför anser jag att ISO standarden uppvisar vissa 
brister när den tillämpas inom offentliga organisationer. För att verksamheter med stor 
indirekt miljöpåverkan ska få erkännande för sina ansträngningar i miljöarbetet bör det därför 
utvecklas metoder för bedömning av den indirekta miljöpåverkan.  
 

4. 5. Miljöledningssystemets positiva konsekvenser 
Alla av mina respondenter ansåg att miljöledningssystemet har bidragit till att miljöarbetet har 
förbättras på flera sätt. Landstingets miljösamordnare ansåg att systematiken som de hade fått 
i miljöarbetet var miljöledningssystemets förtjänst och då menade han att de hade utarbetat 
regler för att systematiskt följa upp miljöarbetet. Några av de goda exempel som han nämnde 
var att de försöker införa ett kemikaliehanteringssystem, arbetar för att byta ut många kemisk-
tekniska produkter som används i verksamheten mot miljövänligare, ställer miljökrav vid 
upphandling, har tagit fram en transportpolicy, och att de har blivit mycket duktigare på att 
källsortera. Inom energiområdet nämnde han bland annat något som kallas trimpaket och går 
ut på att man försöker minimera miljöpåverkan i befintliga anläggningar.  
 
Några av de positiva konsekvenser som miljöledningssystemet hade lett till enligt mina 
respondenter på Vrinnevisjukhuset var att miljömedvetandet har ökat, källsorteringen har 
utökats, man slösar mindre och energibesparande åtgärder har genomförts. Min studie 
indikerar även att åtgärder för att minska material- och kemikalie användningen har 
genomförs. Som exempel på sådana kan nämnas att på en av klinikerna har man tagit bort 
engångsartiklarna och på den andra har man gått över till digitalröntgen vilket har lett till att 
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både material- och kemikalieanvändningen har minskat. Enligt avdelningschefen får de 
påtryckningar att handla i första hand från centralförrådet och att tänka på och ställa miljökrav 
när försäljare kommer till kliniken.  
 
Det var intressant att se att alla var överens om att miljöledningssystemet har medfört många 
positiva konsekvenser. Från det som jag nämnt tidigare framgår att de förändringar som har 
inträffat på landstingsnivå går ut på att skapa den övergripande miljöstrategin medan 
förändringarna som har skett inom Vrinnevisjukhuset handlar om att implementera strategin i 
praktiken. Detta pekar på att miljöledningssystemet kan ha framgång om personalen är 
engagerad och motiverad men också på att engagemang på alla nivåer behövs. Jag ser dock att 
det finns brister i den lokala ledningens engagemang i miljöarbetet. Exempelvis pekar min 
studie på att de förbättringar som har skett på Vrinnevisjukhuset beror framförallt på 
miljöombuden eller på att man har infört ny teknik.  
 
Min studie pekar även på att den ökade kunskapen och miljömedvetandet bland 
miljöombuden har lett till att de verkar vara mer uppfinningsrika idag än för fem år sedan. 
Flera av dem hade identifierad flera platser där man skulle kunna installera rörelsedetektorer 
och försökte verka för att få det gjort. En annan bra idé när det gäller att förbättra miljöarbetet 
var att försöka påverka leverantörerna så att de ändrar på förpaktningssättet. Miljöombuden 
som kom med förslaget menade att idag var det otroliga mängder förpackningar. Det är 
logiskt att anta att ett minskat antal förpackningar minskar materialanvändningen och leder till 
att arbetsbelastningen för miljöombuden som packar upp varorna minskar. Kanske det 
viktigaste med förslaget är att det berör en av landstingets mest betydande miljöaspekter och 
att det troligen är det billigaste sättet att åstadkomma långvariga miljöförbättringar. 
 
Vid en jämförelse av min studie med Burströms tidigare forskning (2000:137) kan jag se visa 
likheter. Exempelvis indikerar min studie att miljörelaterade kommunikationen har förbättras. 
Detta framgår bland annat från det faktum att miljöombuden söker skaffa sig mer information 
om de eller deras medarbetare undrar om något och att sjukhusets ledning tvingas skaffa 
information när de måste redovisa verksamhetens miljöarbete till lanstingets ledning. 
Ledningen får även mer information genom revisionerna. Den andra likheten som jag ser är 
den ökade kunskap och medvetande om miljöproblemet. Min studie indikerar även att ökad 
kunskap och medvetande är viktiga eftersom det leder till ökad uppfinningsrikedom, vilket 
resulterar i minskat material och energi användning. 
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4. 6. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka miljöledningssystemets användbarhet i landstinget 
och studera vilka driftkrafter och hinder finns det med införandet av miljöledningssystemet.  
De frågeställningar som jag sökte svar på med tillhörande resultat redovisar jag nedan.  
 
Den första frågeställningen var: Hur arbetar landstinget med miljöfrågor på olika nivåer? 
Studiens empiriska material ger ett utförligt svar på den frågan. Det som jag kort kan nämna 
här är att mot bakgrund av min studie tycker jag att den stora byråkratiska organisationen som 
landstinget har utgör ett visst hinder vid införandet av MLS: et. Landstingets vision och 
direktiv har tolkats olika när den har passerat genom organisationen många beslutsfattande 
nivåer.  
 
Den andra frågeställningen var: Har miljöorganisationen förändrats under samma tid? 
Studien pekar på att införandet av miljöledningssystemet har lett till att ansvaret för 
miljöarbetet har förflyttats nedåt i organisationen och att flera personer har blivit inblandade i 
miljöarbetet vilket kan förklara det ökade miljömedvetandet inom landstingets organisation 
och de positiva resultaten i miljöarbetet. Vidare indikerar studien att miljöarbetets 
organisation har förflyttats utanför linjeorganisationen vilket håller sjukhusets högsta ledning 
utanför miljöarbetet under året vilket kan skapa hinder för införandet av MLS: et.  
 
Den tredje frågeställning var: Hur sker den miljörelaterade kommunikationen? 
Studien visar att miljöombuden kommunicerar miljöarbetet framförallt muntligt medan 
cheferna kommunicerar miljöarbetet genom olika slags dokumentation. Vidare indikerar 
studien att olika slags revisioner får cheferna att gripa in och rätta till eventuella missar. Med 
utgångs punkt från det drar jag slutsatsen att MLS: et kan vara ett bra sätt att få ledningen att 
vara med i miljöarbetet och på så sätt öka deras miljömedvetande. Därför anser jag att en av 
driftkrafterna med införandet av MLS: et. bör vara att få alla medarbetare att vara med och 
påverka. 
 
Den fjärde frågeställningen var: Vilka svårigheter innebär införandet av MLS: et?  
Utifrån min studie drar jag slutsatsen att bristen på resurser är den största svårighet för 
införandet av MLS: et. Brist på engagemang hos sjukhusets ledning och brister i standarden 
när det är fråga om att redovisa den indirekta miljöpåverkan är andra svårigheter. Studien 
pekar även på att drivkrafterna med införandet av MLS: et. kan utgöra ett hinder om man inte 
direkt ser miljöledningssystemets positiva effekter.  
 
Den femte frågan var: Vilka positiva konsekvenser innebär införandet av MLS: et?  
Med utgångspunkt från min studie drar jag slutsatsen att miljöarbetet som helhet inom 
landstinget fungerar bättre efter att beslut om införandet av MLS: et fattats. Till fördelarna 
som MLS: et har medfört för miljöarbetet hör systematiken som man har fått i sitt miljöarbete, 
den ökade kunskapen, medvetandet och uppfinningsrikedomen bland medarbetarna, material-, 
kemikalie-, och energireducering, utökad källsortering och att miljöfrågorna kommer in redan 
vid planering som t.ex. att man idag ställe miljökrav vid upphandling och har tagit fram en 
resepolicy. 
 
Den sista frågan var: Är MLS användbar i landstinget? 
Utifrån det som nämnts tidigare drar jag slutsatsen att MLS: et kan vara användbart i 
landstinget. Vissa organisatoriska problem och brist på engagemang hos sjukhusets ledning 
kan dock försämra det resultat som MLS: et i annat fall skulle kunna leda till. Bristen på 
resurser som landstinget har kan innebära att landstinget kan komma att behöva längre tid på 
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sig för att införa MLS: et. En svaghet i ISO standarden är dock att det inte tar med den 
indirekta miljöpåverkan vilket hör till de betydande miljöaspekter som landstinget och andra 
offentliga organisationer har.  
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Bilaga 1 
 
Respondenter 
 
Intervju gjorda på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och med miljösamordnaren på landstinget i 
Östergötland 
 
Befattning Intervjuform Intervjulängd Datum 

Landstinget i Östergötland 
 

Landstings 
miljösamordnare 

Personlig kontakt 80 min. 03-04-03 

Sjukhuscentrum 1 
 

Centrumchef 
 

Personlig kontakt 55 min 03-04-17 

Klinikchef 
 

Personlig kontakt 40 min 03-03-26 

Miljöombud 
Miljöombud 
 

Personlig kontakt 
Personlig kontakt 
 

60 min 03-03-28 

Sjukhuscentrum 2 
 

Avdelningschef 
 

Personlig kontakt 75 min 03-04-01 

Miljöombud 
 

Personlig kontakt 55 min 03-04-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

Bilaga 2 
 
Namn………………………. 
Telefon………………………. 
E-mail……………………….. 
 
Miljöarbete 
1. Vilken är din befattning? 
2. Hur kom du in i miljöarbetet? Varför blev du intresserad av miljöfrågor? Hur längre har du 
arbetat med miljöfrågor? 
3. Vill du berätta litet om landstingets (centrumets, klinikens) miljöarbete? 
 Hur är miljöarbetet organiserat?  

Hur styr miljöarbetet centralt/lokalt? 
4. Hur har ni kommit fram till de miljömål som prioriteras i landstingets nya riktlinjer/på 
enheten? 
5. Vem initierar miljöarbetet inom landstinget/enheten?  
6. Hur arbetar enheterna med miljöfrågor?  
7. Vad gör ledningen för att underlätta implementeringen av landstingets miljöarbete på de 
olika enheterna? 
8. Hur inspirerar ledningen sina anställda att arbeta med miljöfrågor? 
 
Kommunikation 

1. Hur får de olika enheterna information om landstingets riktlinjer i miljöarbetet? /om 
landstingets miljömål? 

2. Hur får ledningen information om enheternas miljöarbete? 
3. Har några enheter bett om hjälp med sitt miljöarbete? Hur gick det till? 

– Vad handlade det om? Vad gjorde ni då? 
4. Hur sker kommunikationen mellan ledningen och enheterna?  
5. Hur fungerar den? 
6. Tycker du att den miljörelaterade informationen brister någonstans?  
7. Vad kan göras bättre? 
8. Hur kan det göras bättre? 

 
Miljöledningssystem 

1. Vari ligger den största drivkraften med införandet av MLS? Har landstinget krav på 
sig att införa MLS? 

2. Finns det målsättning att certifiera sig? 
3. Vilka positiva konsekvenser medför införandet av MLS? 
4. Vilka negativa konsekvenser medför införandet av MLS? 

a. Hur har miljöarbetet inom landstinget förändras under de senaste fem åren? 
b. Hur har miljöorganisationen förändrats under samma tid? 

5. Vilket miljöarbete har genomförts/genomförs nu på landstinget som inte skulle 
genomföras om ni inte strävade efter att införa MLS? Vilken förbättring innebär det 
för miljön? 

a. Vilka problem har ni stött på? 
b. Några goda exempel som har kommit fram? 

6. Hur ser ni på utvecklingsmöjligheterna för miljöledningsarbetet? 
7. Hur kan miljöarbetet förbättras? Vilka visioner har ni? 


