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SAMMANFATTNING 
Miljöledningssystem är ett verktyg och hjälpmedel som kan användas för att strukturera och 
systematisera företags eller andra organisationers miljöarbete. Denna uppsats syftar till att 
utvärdera utvecklingen av miljöledningssystem i Lidköpings kommun för att kunna identifiera 
styrkor respektive brister i utvecklingsprocessen. Det som undersökts är dels hur miljöled-
ningssystemet utvecklats men också hur anställda generellt upplevt arbetet samt hur engage-
manget och kommunikationen i arbetet med miljöledningssystemet varit under processens 
gång. Utvärderingen har skett genom en utvärderande fallstudiemetodik bestående av inter-
vjuer, dokumentstudier samt öppna observationer. Resultatet visar att Lidköpings kommun 
under hela processen haft en stark vilja till att ha ett miljöledningssystem. De har haft en vi-
sion för arbetet men däremot har strategin för hur visionen ska genomföras varit otydlig och 
riktlinjer för arbetet har ändrats under processens gång. I arbetet med miljöledningssystemet i 
kommunen har det varit resursbrist på såväl förvaltningsnivå som övergripande nivå. I början 
av processen saknade arbetet med miljöledningssystemet också ledningens aktiva stöd och vid 
ett flertal tillfällen har kommunen tagit ut segern i förskott. Kunskapen om vad ett arbete med 
miljöledningssystem innebär för en kommun har vuxit fram under processens gång och an-
ställda i kommunen har genom detta skaffat sig mognad och erfarenhet i miljöledningssy-
stemsarbete. Genom att prova olika tillvägagångssätt så verkar kommunen nu hittat ett sätt 
och en struktur för arbetet som fungerar bra i Lidköpings kommun. Arbetet med miljöled-
ningssystemet har lett till en ökad miljömedvetenhet hos de anställda och gjort att fler anställ-
da är engagerade och deltar i kommunens miljöarbete. Kommunikationen i arbetet med miljö-
ledningssystemet har ökat och blivit mer strukturerad under processens gång. 
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1. INLEDNING 
Kommuner i Sverige har sedan lång tid tillbaka bedrivit miljöarbete.1 En viktig roll för kom-
muner har varit och är fortfarande deras lagstadgade uppgifter inom miljöområdet såsom av-
fallshantering och miljötillsyn av olika verksamheter.2 Under 1990 - talet förändrades synen 
på miljöarbete i svenska kommuner och intresset för mer frivilliga initiativ ökade. 3 Många 
kommuner började exempelvis med agenda 21 arbete.4 Andra åtaganden som kommuner bör-
jade intressera sig för var att göra miljöredovisningar samt ta fram miljömål. Under samma 
period uppkom också ett intresse hos kommuner för att arbeta med miljöledningssystem.5 
 
Miljöledningssystem är ett frivilligt verktyg och en hjälp som kan användas av företag eller 
andra organisationer som önskar att strukturera och systematisera sitt arbete med miljöfrågor.6 
Syftet med miljöledningssystem är att det ska ge förbättrad miljöprestanda, det vill säga stän-
diga förbättringar i miljöarbetet.7 Verktyget har använts främst inom den privata sektorn, men 
den offentliga sektorns intresse för att införa miljöledningssystem har på senare år ökat.8  
 
I en nationell enkätundersökning från år 2001 konstaterades att ungefär hälften av alla kom-
muner i Sverige använder miljöledningssystem i sitt arbete med miljöfrågor 9. En av dessa är 
Lidköpings kommun i Västra Götaland län. Lidköpings kommun började år 1994 att arbeta 
med agenda 21 verksamhet och två år senare med att utveckla ett miljöledningssystemsarbe-
te.10 Idag befinner sig Lidköpings kommun i slutskedet av processen med att arbeta fram ett 
miljöledningssystem.  
 
Eftersom det kan vara svårt att överföra ett verktyg från den privata sektorn till den offentliga 
så är det intressant att studera hur ett sådant arbete kan gå till. Kommuner är komplexa orga-
nisationer och ett arbete med miljöledningssystem kan därför bli omfattande och tidskrävan-
de. Hur kan då ett utvecklande av miljöledningssystem i en kommun se ut? Vilka fallgropar 
kan förekomma när en kommun ska börja arbeta med miljöledningssystem och hur kan dessa 
undvikas? Vad behövs för att ett arbete med miljöledningssystem i en kommun ska fungera 
väl? Denna uppsats tar upp ämnet applicerat på Lidköpings kommuns utveckling av miljöled-
ningssystem. 
 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsens syfte är att utvärdera utvecklingen av miljöledningssystem i Lidköpings kommun 
för att kunna identifiera styrkor respektive brister i utvecklingsprocessen. Med utveckling 
avses tillvägagångssättet för framtagandet av miljöledningssystem. Att Lidköpings kommun 
valts som studieobjekt beror på att de är i slutskedet av processen med att arbeta fram ett mil-
jöledningssystem samt att kommunen uttryckt önskemål om att få processen med miljöled-
ningssystemet granskad. Tanken är att uppsatsen ska vara en hjälp för kommunen i det fram-
tida miljöledningssystemsarbetet samt vara av nytta för andra kommuner som arbetar fram 
miljöledningssystem. 
 
                                                           
1 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2001, s. 11.  
2 Ammenberg, J. 2004, s. 57.  
3 Emilsson, S. & Hjelm. O. 2002, s. 107f.  
4 Gustafson, A. 1999, s. 31.  
5 Emilsson & Hjelm. 2001, s. 11.  
6 SS-E ISO 14001:2004, s. 4.  
7 Ammenberg, J. 2004, s. 256.  
8 Burström von Malmborg, F. 2002, s. 312.  
9 Emilsson, S & Hjelm, O. 2001, s. 29.  
10 www.lidkoping.se 050208  



 2

Vägledande frågeställningar för utvärderingen har varit: 
 

- Hur har kommunens miljöledningssystemsarbete utvecklats? 
- Hur har anställda generellt upplevt arbetet med miljöledningssystemet? 
- Hur upplever anställda engagemanget till miljöledningssystemet? 
- Hur har kommunikationen av miljöledningssystemet fungerat? 
 

Uppsatsen avser också att ge en bild av hur anställda ser på kommunens fortsatta arbete med 
miljöledningssystemet. Det är tänkt att uppsatsen ska ge en överblick av kommunens arbete 
med miljöledningssystemet på en övergripande nivå och inte på detaljnivå. Antalet studier om 
miljöledningssystem i kommuner är ännu ganska få11 vilket utgjort ett viktigt motiv för denna 
studie. 
  
1.2 UPPSATSENS UPPLÄGG 
I nästa kapitel ges en bakgrund till vad kommunal verksamhet och miljöledningssystem inne-
bär samt hur kommuner arbetar med miljöledningssystem. I kapitlet beskrivs också några av 
de frivilliga initiativ till miljöarbete som kommuner kan välja att ta samt en kort beskrivning 
av Lidköpings kommun. Uppsatsens tredje kapitel redogör för teorier om förändringsarbete 
samt lärande i organisationer. Nästkommande avsnitt är ett metodkapitel som beskriver studi-
ens tillvägagångssätt. Resultaten beskrivs i det femte kapitlet och där presenteras vad som 
framkommit genom studien. Därefter följer diskussionen i vilken resultaten utvärderas i för-
hållande till studiens frågeställningar. Utifrån detta har sedan slutsatser i form av styrkor och 
brister i utvecklingen av miljöledningssystemet kunnat dras vilket redovisas i det sjunde ka-
pitlet. 
 

                                                           
11 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2002, s. 108.  



 3

2. BAKGRUND 
Detta kapitel ger en bakgrund till miljöledningssystemsarbete för kommuner. Kapitlet ger en 
nödvändig kunskap för att förstå det som framkommer i uppsatsens resultat, diskussion och 
slutsats. 
 
2.1 KOMMUNAL VERKSAMHET 
Kommuner är politiskt styrda organisationer vars verksamhet till största delen består av att 
tillhandhålla egenproducerade eller upphandlade tjänster till kommuninvånarna.12 Kommuner 
ägnar sig även åt myndighetsutövning i viss mån. De politiskt beslutande organen i kommu-
nen, såsom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, fattar de största och vikti-
gaste besluten och de kommunala tjänstemännen har sedan i uppgift att verkställa dessa.13 
Tjänstemännen kan också genom delegation fatta en del beslut.14 
  
Kommuner i Sverige har genom en decentraliseringsprocess fått ökat oberoende och därmed 
mer ansvar. De har inom vissa givna ramar möjligheten att själva utforma sitt arbete inom den 
kommunala verksamheten.15 En kommun ansvarar för många olika verksamheter och förvalt-
ningarnas storlek och utformning varierar. De kommunala förvaltningarnas verksamheter går 
att dela in som ”hårda” respektive ”mjuka”. Mjuka förvaltningar ansvarar för social service 
såsom äldrevård, utbildning och barnomsorg medan hårda förvaltningar innebär teknisk servi-
ce såsom energiförsörjning, vattenförsörjning, avfallshantering samt gatuunderhåll och trans-
porter.16  
 
Lidköpings kommun har ca: 37 000 invånare varav 25 000 av dessa bor i centralorten. I Lid-
köpings kommunala verksamhet arbetar totalt mer än 4000 anställda.17 Organisationen i Lid-
köpings kommun består år 2005 av sju förvaltningar med tillhörande nämnder. Till organisa-
tionen hör också fem enheter som är placerade direkt under kommunstyrelsen.18 De kommu-
nala bolagen har uteslutits ur denna utvärdering. Orsaken till detta är att de kommunala bola-
gen ofta skiljer sig väsentligt ifrån förvaltningarna eftersom förvaltningar ofta har monopol på 
det de gör medan det oftast inte är så med de kommunala bolagen. Drivkraften till att vilja 
införa miljöledningssystem kan alltså vara annorlunda i de kommunala bolagen än i förvalt-
ningarna.19 
 
2.2 MILJÖLEDNING 
Miljöledning är ett stort begrepp som kan innebära många olika göromål inom miljöområdet. 
Det kan innebära exempelvis olika former av miljöskydd samt naturresurshantering. Miljö-
ledning kan också inriktas på organisationers miljöarbete och då i form av metoder och strate-
gier för hur miljöarbetet ska kunna göras mer effektivt och välfungerande.20  
 
Begreppet miljöledning i en kommun är mycket komplext och går enligt Erdmenger21 att be-
skriva ur flera olika perspektiv. Dessa är politisk, geografisk samt administrativ miljöledning. 
Det politiska perspektivet för miljöledning i kommuner innefattar sådant som budgetering och 
                                                           
12 Gustafsson, A. 1999, s. 11.  
13 Ibid. s. 188.  
14 Ibid. s. 198.  
15 Ibid. s. 40.  
16 Burström, F. 2000, s. 277.  
17 www.lidkoping.se 050208  
18 Se bilaga 1  
19 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2001, s.12.  
20 Ammenberg, J. 2004, s. 139f. 
21 Erdmenger, C.1998, s. 373ff.  
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ekonomi. Det handlar också om att kommunen i största allmänhet fattar beslut som är de rätta 
ur miljösynpunkt. Det geografiska perspektivet omfattar exempelvis planer för miljöskydd 
och annat inom det regionala område som kommunen verkar. Detta perspektiv på miljöled-
ning avser säkerställa att den fysiska planeringen samt utvecklingen i kommunen sker på ett 
miljöanpassat sätt. Perspektivet om administrativ miljöledning handlar om organisationens 
struktur såsom förvaltningar och verksamheter inom dessa. Detta innefattar olika serviceom-
råden i kommunen som exempelvis skola, äldrevård och avfallshantering. Implementering av 
handlingsplaner för varje förvaltning samt implementering av miljöledningssystem i enlighet 
med en vald standard, exempelvis ISO 14001, faller inom ramarna för detta.22 
 
De tre kategorierna om miljöledning är även användbara för att beskriva en kommun. En 
kommun är en enhet inom ett avgränsat geografiskt område. Vidare är en kommun ett poli-
tiskt organ samt en organisation med förvaltande ansvar. Det som avses med kommun i denna 
uppsats är främst ur det administrativa perspektiv som Erdmenger beskriver. Det är dock vik-
tigt att känna till att i arbetet med miljöledning i en kommun så överlappar och kompletterar 
de tre perspektiven varandra och alla perspektiven är viktiga i arbetet.23 Därför kommer även 
de andra perspektiven att beröras i uppsatsen om än i mindre utsträckning.  
 
2.3 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 
Vid införande av miljöledningssystem finns flera olika standarder och kriterier att använda sig 
av.24 ISO 14001 samt EMAS är två olika vanligt förekommande standarder för miljölednings-
system. I sin uppbyggnad liknar de varandra men ISO 14001 är en internationell standard me-
dan EMAS endast är tillämplig inom EU. EMAS ställer dock högre krav än ISO 14001 inom 
vissa områden. Bland annat ställer EMAS krav på en offentlig miljöredovisning vilket inte 
ISO 14001 gör.25 Då Lidköpings kommuns arbete med miljöledningssystem varit inriktat på 
ISO 14001 kommer uppsatsen fokusera på miljöledningssystem uppbyggda enligt denna stan-
dard. Begreppet införande i arbete med miljöledningssystem kan ses på olika sätt. Det som 
avses med införande i denna studie är utvecklandet av miljöledningssystem. 
 
Hur lång tid som krävs för att införa ett miljöledningssystem kan bland annat bero på hur re-
sursförsörjt arbetet är samt organisationens storlek, ju större organisation desto längre tid tar 
arbetet.26 Generellt innebär det en lång process för kommuner att införa miljöledningssystem 
vilket kan bero på att kommuner är komplexa organisationer som ofta inte är vana vid det 
arbetssätt som ett miljöledningssystem innebär. I kommuner är det också vanligt med omor-
ganisationer vilket kan störa miljöledningssystemsarbetet på så sätt att det kan tappa fart när 
personal omplaceras eller slutar.27 Ett arbete med miljöledningssystem kräver såväl personal-
resurser som ekonomiska resurser. Att anlita en utomstående i arbetet med miljöledningssy-
stemet kan vara bra för att få nya infallsvinklar och tips.28 När kommuner inför miljöled-
ningssystem avsätter de sällan några extra resurser till arbetet utan finansiering av arbetet för-
väntas ske inom ramarna för den ordinarie budgeten.29   
 

                                                           
22 Erdmenger, C. 1998, s. 373ff.  
23 Ibid. s. 373ff.  
24 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2001, s.109.  
25 Brorson, B. & Larsson, G. 1998, s. 19ff.  
26 Ibid. s. 26f. 
27 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2005, s. 7ff. 
28 Brorson, B. & Larsson, G. 1998, s. 26f.  
29 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2005, s. 5. 
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Miljöledningssystem används i kommunal verksamhet inte bara i Sverige utan även i många 
andra länder exempelvis; Japan, England, Kanada och Norge.30Som nämndes i inledningen 
visade en nationell enkätundersökning från 2001 att ungefär hälften av Sveriges kommuner 
använder miljöledningssystem i sitt arbete med miljöfrågor.31 Större kommuner började med 
miljöledningssystemsarbete omkring 1994-1996. De flesta kommuner påbörjade dock arbete 
med miljöledningssystem något senare och 1998 var det år då flest kommuner inledde sitt 
arbete.32 I enkätundersökningen framkom också att ISO 14001 var den standard som var po-
pulärast bland kommunerna att använda sig av.33 Av de kommuner som arbetar med miljöled-
ningssystem har långt ifrån alla siktet inställt på certifiering.34 Flera kommuner använder istäl-
let standarder för miljöledningssystem som inspiration i sitt arbete. En studie från 2000 visade 
att Kungsörs och Västerås kommuner arbetat med miljöledningssystem på detta sätt.35 Det 
finns en fördel med att se standarder för miljöledningssystemsarbete som en inspiration och 
inte som en absolut väg till certifiering. Om målet med miljöledningssystemsarbetet inte nöd-
vändigtvis är att certifiera sig blir det lättare för organisationen att lägga fokus på att utveckla 
själva miljöarbetet.36 

2.3.1 Arbetsprocess för byggande av miljöledningssystem 
Figuren nedan visar kopplingen mellan de steg som ingår i arbetet med miljöledningssystem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Schematisk bild över arbetscykeln med miljöledningssystem. Källa: Ammenberg, J [2004] sid 162. 
 
Att ledningen stödjer och står bakom miljöledningssystemsarbetet är mycket viktigt och 
kommer som första steg i arbetet.37 Därefter följer att ta fram en miljöutredning för organisa-
                                                           
30 Ibid. s. 1. 
31 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2001, s. 29.  
32 Ibid. 29f.  
33 Ibid. s. 25.  
34 Ibid. s. 28. 
35 Burström von Malmborg 2002, s. 316.  
36 Ibid. s. 320.  
37 Ammenberg, J. 2004, s. 174.  

Beslut från 
ledningen 

Miljöutredning 

Miljöpolicy 

Uppföljning 
och revision 

Miljömål 

handlingsplan 

Organisations- 
struktur och 
ansvars- 
fördelning 

Ständig 
förbättring 

Utbildning 



 6

tionens verksamhet där miljöpåverkan kartläggs. Miljöaspekter för verksamheten identifieras 
genom kartläggning av vilka delar av verksamheten som har påverkan på miljön. Miljöaspek-
terna värderas sedan och betydande miljöaspekter tas fram. De betydande miljöaspekterna ska 
vara de som har störst inverkan på miljön. Genom miljöutredningen läggs grunden för miljö-
ledningssystemet och om miljöutredningen är välgjord förenklas ofta det fortsatta arbetet.38 
 
Efter att miljöutredningen är gjord arbetas en miljöpolicy för organisationen fram. En miljö-
policy är en kort beskrivning av organisationens syn på miljöfrågor samt hur de bedriver sitt 
miljöarbete.39 Enligt ISO 14001 ska miljöpolicyn vara tillämplig för den verksamhet den av-
ser. Miljöpolicyn är ett offentligt dokument som samtliga anställda ska känna till.40 När mil-
jöutredningen och miljöpolicyn är klara arbetas övergripande och konkreta miljömål fram för 
arbetet. De övergripande miljömålen bryts sedan ned i mer detaljerade delmål. Miljömålen 
utgör en viktig del i arbetet med ständig förbättring.41 
 
Nästa steg i arbetet är sedan att arbeta fram ett så kallat miljöledningsprogram som är en 
handlingsplan vilken beskriver tillvägagångssättet för miljöledningssystemsarbetet och hur 
uppsatta miljömål ska nås. Enligt ISO 14001 krävs att befogenheter, roller och ansvarsfördel-
ning i miljöledningssystemsarbetet är definierade samt kommuniceras och dokumenteras.42  
 
För att arbetet med miljöledningssystem ska kunna fungera väl måste den organisatoriska 
strukturen för miljöarbetet vara klargjord.43Miljöledningssystemet bör, för att det ska fungera 
väl, integreras på alla nivåer i organisationens verksamhet. Det är angeläget att alla anställda i 
en organisation är med och driver miljöarbetet och känner att de har möjlighet att påverka så 
att inte miljöledningssystemet uppfattas som något som bara är till för miljöexperter. 44 För att 
intresset och engagemanget för miljöledningssystemet ska bibehållas är utbildning och infor-
mation ett viktigt inslag.45 
 
När miljöledningssystemet har implementerats i organisationen görs miljörevisioner som är 
ett slags utvärdering. Då granskas hur väl systemet stämmer överens med kraven i standarden 
och om miljöarbetet sker på så sätt som organisationen i sitt miljöledningssystem beskrivit att 
det ska göra. Miljörevisioner ger en bild av hur miljöarbetet fungerar i praktiken och resulta-
ten från revisionerna kan användas för att förbättra miljöarbetet. Med intern miljörevision 
menas att revisionen görs av en anlitad konsult eller anställd person inom organisationen. Vid 
externa miljörevisioner, som sker om organisationen önskar certifiera sitt miljöledningssy-
stem, anlitas en för organisationen oberoende revisor från ett godkänt certifieringsorgan. För 
att kunna certifiera sitt miljöledningssystem måste det uppfylla de krav som ställs i standar-
den.46  

3.2.2 Kommunikation och miljöledningssystem  
Miljöledningssystem är ett verktyg som möjliggör kommunikation och lärprocesser i organi-
sationer.47 En välfungerande kommunikation är högst väsentligt i arbete med miljöledningssy-
                                                           
38 Ammenberg, J. 2004, s. 163ff.  
39 Ibid. s. 202f.  
40 ISO 14001: 2004,  s. 17.  
41 Ammenberg, J. 2004, s. 205. 
42 ISO 14001:2004, s. 20.  
43 Ammenberg, J. 2004, s.177. 
44 Ibid. s. 174ff. 
45 Brorson, B & Larsson, G. 1998, s. 27.  
46 Ammenberg, J. 2004, s. 227ff.  
47 Burström von Malmborg, F. 2002, s. 315. 
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stem. Att ta fram kommunikationsrutiner är också något som krävs enligt standarden för ISO 
14001.48  
 
Kommunikationen i en organisation kan delas in som intern och extern. Kommunikation som 
sker inom organisationen mellan anställda är intern. Extern kommunikation består av sådant 
som informationsblad, marknadsföringsbroschyrer och miljöredovisningar. Den externa 
kommunikationen är tillgänglig för alla, även de utanför organisationen.49  
 
En studie från år 2000 visade att miljöledningssystemsarbete i Västerås kommun gav en ök-
ning av kommunikationen av miljöfrågor mellan anställda i organisationen. Förståelsen för 
miljöfrågans komplexitet hade i och med miljöledningssystemsarbetet ökat bland de anställda 
som också blivit mer benägna till samarbete över förvaltningsgränser i arbetet med miljöfrå-
gor. Arbete med miljöledningssystem kan alltså öka miljömedvetenheten hos anställda.50  
 
2.4 ANDRA FRIVILLIGA INITIATIV TILL MILJÖARBETE 
Att arbeta med miljöledningssystem är som tidigare nämnt ett frivilligt initiativ för kommu-
ner. Ett annat exempel på frivilligt åtagande är agenda 21 arbete. Agenda 21 har sitt ursprung 
i FN konferensen i Rio de Janeiro 1992 och är ett slags handlingsplan i arbetet för en hållbar 
utveckling.51 Enligt Brundtlandkommissionen definieras hållbar utveckling som ”en utveck-
ling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov”.52 Agenda 21 har kommit att inriktas främst på miljöfrågor och i 
Sverige har kommuner utgjort en viktig roll i detta arbete.53 I svenska kommuner har agenda 
21 arbete fungerat som en viktig föregångare till miljöledningssystemsarbete.54 
 
Andra exempel på frivilliga åtaganden som kommuner kan välja att göra är LIP och KLIMP 
som står för lokala investeringsprogram respektive lokala klimatinvesteringsprogram. Under 
åren 1998-2003 kunde kommuner söka statliga bidrag till LIP som skulle ge kommuner möj-
ligheten att genom olika åtgärder öka den ekologiska hållbarheten. Kommuner fick själva 
välja inriktning på programmen och det kunde handla om sådant som; energieffektivisering, 
återvinning, ökad biologisk mångfald eller tillvaratagande av kulturmiljövärden. Mellan 2002 
och 2004 kunde kommuner även söka statliga bidrag till KLIMP med syfte för att minska 
växthuseffekten. Ansvarig för beviljande av LIP och KLIMP bidrag var Naturvårdsverket.55 
 
Många myndigheter som arbetar med miljöledning använder sig av gröna nyckeltal som är ett 
hjälpmedel för att göra uppföljning av miljöpåverkan och synliggöra miljöfrågor. Att arbeta 
med gröna nyckeltal är också ett frivilligt initiativ för kommuner. 56 
 
 

                                                           
48 Ammenberg, J. 2004, s. 222 . 
49 Ibid, s. 222f. 
50 Burström von Malmborg, F. 2002, s. 315. 
51 SOU 2000: 52, s. 101.  
52 Världskommissionen 1988, s. 57. 
53 SOU 2000: 52, s. 101f. 
54 Burström von Malmborg, F. 2002 s. 315. 
55 www.naturvardsverket.se 050218  
56 SOU 1999:127, s. 5. 
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3. FÖRÄNDRINGSARBETE OCH LÄRANDE I ORGANISATIONER 
För att kunna analysera hur arbetet med miljöledningssystemet i Lidköpings kommun utveck-
lats och utvärdera processen har teorier om förändringsarbete och lärande organisationer an-
vänts. Ett utvecklande av miljöledningssystem innebär en förändring för den organisation i 
vilket det genomförs. Teorier om förändringsarbete handlar om vad som krävs för att en för-
ändring ska bli lyckad samt vad misslyckanden i förändringsarbete beror på. Lärande i organi-
sationer handlar om att anställda skaffar sig ny kunskap och genom det ändrar sina beteenden 
och arbetssätt. 
 
3.1 FÖRÄNDRINGSARBETE 
Att genomföra förändringar i en organisation handlar mycket om att kringgå faktorer av stabi-
litet t ex genom att ändra förhållanden och tillvägagångssätt som kan upplevas som självkla-
ra.57 Förändringar kan vara av olika karaktär. Dels kan det uppstå förändringar genom att en 
organisation hittar nya arbetssätt för en uppgift och ändrar exempelvis mål och strategier. 
Förändringar kan också vara när strukturen i en organisation ändras och arbetsuppgifter sam-
ordnas och delas upp på nya sätt. Förändringar uppstår även när normer och värderingar i or-
ganisationen ändras utifrån genomförda organisationsförändringar.58 
 
Samtliga av ovanstående sätt att beskriva en förändring passar in på arbete med miljöled-
ningssystem. Miljöledningssystemsarbete leder ofta till att strategier för miljöarbetet ändras 
och att arbetsuppgifter om miljö fördelas på nya sätt. Så småningom kan det leda till att värde-
ringar och normer hos de anställda förändras.  
 
Förändringar möts alltid av mer eller mindre motstånd och orsakerna till detta kan vara flera. 
Ofta innebär förändringar att anställda under en period får en högre arbetsbörda. Förutom de 
ordinarie arbetsuppgifterna ska även extra uppgifter göras som en följd av förändringen och 
detta kan skapa frustration. Att förändra tidigare arbetssätt kan också skapa osäkerhet.59  
 
Förändringsprocesser i organisationer kan enligt Kotters teori beskrivas i åtta steg.60 De första 
stegen handlar om att mjuka upp de förhållanden som råder i organisationen. Därefter ska det 
nya handlingssättet som förändringen medför introduceras. De sista stegen handlar om att 
befästa förändringarna i organisationen.61 
 

1. Skapa angelägenhet. För att ett förändringsarbete ska fungera bra måste en stor del av 
de anställda på alla nivåer inom organisationen tycka att förändringen behövs och är 
viktig. Om inte de anställda är motiverade så blir det ogenomförbart med större för-
ändringar.62 

↓ 
2. Ledande koalition För att driva förändringsarbetet behöver det utformas en stark led-

ning och grupper som har tillräckligt med inflytande i organisationen. Samarbete i 
grupper ska uppmuntras eftersom en ensam person eller grupp inte klarar av att driva 
förändringsarbetet själv. Styrgruppen för förändringen ska skapa trovärdighet i arbetet. 

                                                           
57 Jacobsen, DI & Thorsvik, J. 2002, s.469.  
58 Ibid. s. 439f.  
59 Ibid. s. 447ff.  
60 Kotter, JP. 1998, s. 29.   
61 Ibid. s. 30.  
62 Ibid. s. 43f.   
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Det är mycket väsentligt att styrgruppens medlemmar kan föra gruppens budskap vi-
dare och engagera övrig personal.63  

↓ 
3. Vision och strategi För att underlätta vägledningen under förändringsprocessen behö-

ver det skapas en vision för arbetet. Visionen är viktig eftersom den anger en positiv 
framtidsbild som kan inspirera och engagera medarbetarna. Detta även fast förverkli-
gandet av visionen kan kräva uppoffringar från de anställda. En bra vision är lättför-
ståelig, verklighetsförankrad, flexibel, önskvärd, inspirerande samt enkel att föra vida-
re till andra. Visionen ska förklara vilken allmän inriktning som förändringen har. Den 
ska även kunna samordna de anställdas arbete i en och samma riktning. Styrgruppen 
behöver även ta fram en strategi för hur visionen ska kunna nås.64  

↓ 
4. Förmedla visionen och strategin Att genom bra kommunikation förmedla visionen 

samt strategin för denna är viktigt för att få de anställdas förståelse och engagemang. 
Omställningen hos de anställda kan ta tid och därför bör förändringsvisionen samt 
strategin kommuniceras och upprepas mycket kontinuerligt. Visionen och strategin 
bör föras fram genom enkla budskap som är lätta för de anställda att ta till sig. Det är 
viktigt att visionen inte bara blir en förmaning från ledningen utan att anställda känner 
delaktighet.65 

↓ 
5. Delegera ansvar och befogenheter För att en förändring ska kunna gå att genomföra så 

måste det finnas goda möjligheter för de anställda att agera i enlighet med visionen. 
De anställda måste också ha de befogenheter och den kompetens som behövs för att 
genomföra förändringsarbetet. Organisationens ledning måste göra sig av med hinder 
som kan stå i vägen för förändringen. Exempel på hinder är: bristande kompetens, 
otillräcklig information, dåligt självförtroende och dålig delegation av ansvar och be-
fogenheter. Ledningen måste stå bakom visionen och tro på den för att förändringsar-
betet ska lyckas. 66 

↓ 
6. Planera för kortsiktiga vinster och tillkännage framstegen Förändringsprocesser kan ta 

lång tid och för att anställda inte ska tappa engagemanget och intresset är det viktigt 
att visa vinster med arbetet. Ledningen bör planera för kortsiktiga och tydliga vinster 
och genomföra dem. Detta ökar möjligheten att få resurser till arbetsprocessen och 
minskar risken för att arbetet ska avstanna. Det hjälper även till att omvända skeptiker. 
De anställda som varit delaktiga i förbättringarna bör få uppskattning och uppmunt-
ran.67 

↓ 
7. Befäst och fortsätt Efter att de kortsiktiga framgångarna har tillkännagetts är det vik-

tigt att de anställda förstår att förändringsarbetet fortgår. Det är viktigt att inte ta ut se-
gern i förskott. Förändringarna som framgången medfört ska befästas i organisationen 
och sedan ska nya förbättringar fortsätta att göras. Den ökade trovärdigheten som 
framgångarna fört med sig hos de anställda kan användas till att göra om policys, 
strukturer och system som avviker från visionen. I detta skede är det även lämpligt att 

                                                           
63 Kotter, JP. 1998, s. 59ff.  
64 Ibid. s. 76ff.  
65 Ibid. s. 95ff.  
66 Ibid. s. 112ff.  
67 Ibid. s. 126ff.  
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starta exempelvis nya projekt och teman för att ge processen mer kraft. Ledningen bör 
dock undvika att starta upp för mycket av detta samtidigt.68 

↓ 
8. Förankra förändringarna Det är viktigt att förändringarna förankras i organisations-

kulturen eftersom det gör att förändringen kan bestå. Detta är ett arbete som ska ske 
långsiktigt och som kräver tålamod. Att förändringsarbete tar lång tid beror ofta på att 
människor har lätt för att falla tillbaka i gamla värderingar, vanor och mönster. Det är 
väsentligt att de anställda tycker att det förändrade beteende som den uppsatta visio-
nen fört med sig är bra. Vid nyanställningar och befordringar, inte minst till chefsposi-
tioner, är det viktigt att välja dem som förutom den rätta kompetensen har värderingar 
i enlighet med den uppsatta visionen.69 

 
I samband med att förändringarna förankras kan det skapas nya tillvägagångssätt, inställning-
ar och synsätt som sedan återkopplas till punkt ett när förändringsprocessen fortsätter i ett nytt 
skede. På så sätt börjar Kotters förändringsstege om på nytt från steg 1.70 
 
3.2 LÄRPROCESSER VID FÖRÄNDRINGSARBETE 
De effektivaste förändringarna sker i organisationer som är bra på att lära av sina misstag och 
erfarenheter. Utifrån den synvinkeln kan förändringar alltså ses som något som utvecklas och 
växer fram med tiden.71 I en organisation är alla de moment som bidrar till överföring av kun-
skap och utbyte av erfarenheter mellan anställda lärprocesser. Begreppet lärande i teorier om 
lärande i organisationer handlar om att anställda använder nyinskaffad kunskap till att föränd-
ra sina beteendesätt. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att det är människorna i or-
ganisationen som lär och inte organisationen som sådan. 72 
 
I likhet med förändringar handlar lärande mycket om att kringgå stabilitet och hitta nya tillvä-
gagångssätt.73 Forskning har visat att människor lär mest när informationen är enkel att förstå 
samt lättillgänglig. Människor förbiser, om möjligt, ofta ny information eftersom den kan 
uppfattas som krånglig och innebära att man måste förändra sina tankesätt. Enligt teorier om 
lärande organisationer ska önskade beteenden löna sig medan oönskade beteenden ska vara 
olönsamt för de anställda.74 
 
Lika mycket som lärande handlar om att tillägna sig ny kunskap så handlar det också om att 
lära sig av med inaktuell kunskap. Avlärning är viktigt eftersom det ökar möjligheten att ta till 
sig det nya. Ett sätt att lära är att titta hur andra gjort i liknande situationer och sedan använda 
sig av det i sitt arbete.75 
 
 
 

                                                           
68 Kotter, JP. 1998, s. 137ff 
69 Ibid. s. 151ff.  
70 Ibid. s. 23f. 
71 Jacobsen, DI. & Thorsvik, J. 2002,  s. 463.  
72 Ibid. s. 409ff.  
73 Ibid. s. 427.  
74 Ibid. s. 417.  
75 Ibid. s. 416. 
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4. METOD 
I detta kapitel ges en beskrivning av de metoder som använts för studien samt tillvägagångs-
sättet för analysen. 
 
4.1 UTVÄRDERANDE FALLSTUDIEMETODIK 
Utvärderingen i denna uppsats är gjord inom ramen för en fallstudie. Fallstudie är en använd-
bar metod för att på ett systematiskt och helhetsinriktat sätt studera något. Det kan t ex vara en 
specifik företeelse, en händelse, ett skeende, en social grupp, en person eller ett program. Fall-
studier passar bra för att studera nutida och aktuella händelser när man vill komma åt det som 
studeras på ett djupare plan.76 En fallstudie kan t ex användas för att beskriva bakgrunden till 
en händelse samt varför den skedde. Vidare kan den sedan beskriva hur händelsen vuxit fram 
och förändrats över tid samt ge förklaringar till varför en förändring lyckats eller misslyckats. 
Fallstudier kan även om de handlar om en specifik händelse ge ökad förståelse och belysa ett 
problem på en generell nivå. 77  
 
Fallstudier kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och tillåter samtliga metoder 
för att införskaffa vetenskaplig information. Med fallstudie som metod används alltså flera 
olika vetenskapliga metoder i syfte att få en så täckande bild som möjligt av det studieobjekt 
som undersöks.78 Att samla in information genom flera metoder innebär en triangulering.  
Triangulering ger en ökad säkerhet i resultaten på så sätt att information från flera olika källor 
kan jämföras med varandra och utgöra en korsvalidering.79 Utvärderingen i denna uppsats 
bygger inom ramen för fallstudieteknik på följande vetenskapliga metoder: intervju, öppen 
observation samt dokumentstudier.  
 
Vad menas då med utvärdering? Karlsson80 beskriver två olika varianter av utvärderingar; 
informella och formella. Informella utvärderingar är något som människor gör dagligen ge-
nom att t ex bedöma händelser och ting i det vardagliga livet utifrån vanor och värderingar. 
Formella utvärderingar innebär att på ett genomtänkt och systematiskt sätt värdera och ge ett 
omdöme om något. I det formella utvärderingsarbetet följs valda metoder i ett försök att kon-
trollera värderingen. 81 
 
Utvärderingar kan göras på flera olika sätt och begreppet är omtvistat. Det finns åtminstone 
tre olika sorters utvärderingsmönster. Mål - resultatutvärdering har ett kvantitativt fokus och 
handlar om att mäta resultat och redovisa det i vanligen termer av siffror. Processutvärdering 
handlar om att värdera och bedöma på vilket sätt något framkommit genom att värdera bl.a. 
innehåll och arbetssätt. De krititerier som används vid denna typ av utvärdering är ofta t ex 
hur en välfungerande process kan definieras. Det tredje utvärderingsmönstret är den interakti-
va utvärderingen som förutom att göra en värdering lägger stort fokus på delaktighet. Delta-
garmedverkan från intressenter ska ge utvärderingens resultat ökad relevans och använd-
ning.82 
 
Gemensamt för utvärderingar är att de genom en kritisk granskning ska kunna ge ett värde-
omdöme om det objekt som undersöks. Förutom att kartlägga, beskriva eller mäta attityder så 

                                                           
76 Sharan, M B. 1994, s. 21ff. 
77 Ibid. s. 27f. 
78 Ibid. s. 21ff. 
79 Carlsson, B. 1991, s. 47ff.  
80 Karlsson, O. 1999, s. 15.  
81 Ibid. s. 15.  
82 Ibid. s. 15ff. 



 12

bör utvärderingen sträva att nå ett djupare plan och kunna ifrågasätta sådant som kan tas för 
givet.83 Med utvärdering i denna uppsats avses en formell processutvärdering som även är en 
interaktiv utvärdering i den mening att uppsatsen bygger på ett uppdrag från en intressent.  
 
4.2 INTERVJU 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har kvalitativa intervjuer med tio kommunala 
tjänstemän samt en av kommunen anlitad miljökonsult genomförts. Intervju är ett lämpligt 
sätt att använda sig av för att skaffa information om hur personer upplever och anser om en 
viss företeelse.84 Det finns många olika varianter av intervjuer 85 och i den här studien har 
halvstrukturerade intervjuer genomförts. En halvstrukturerad intervju innebär att en intervju-
manual med bestämda frågor följs och ofta med hjälp av följdfrågor.86 
 
En fördel med kvalitativa intervjuer är att de i sin utformning påminner mycket om ett vardag-
ligt samtal. Den som blir intervjuad kan själv påverka hur samtalet ska te sig och det bästa 
sättet för att få fram en persons egna uppfattningar är genom att inte styra intervjun för myck-
et. 87 Som intervjuare har jag försökt att ta hänsyn till nya tankar och uppfattningar som kom-
mit upp under intervjuns gång. 
 
Inför intervjuerna arbetades fyra olika intervjumanualer fram.88 Intervjupersonerna har olika 
arbetsområden och därför var det nödvändigt att utifrån vilken information som söktes anpas-
sa intervjumanualerna efter hur och i vilken grad intervjupersonerna deltagit i arbetet med 
miljöledningssystemet. Frågorna i manualen är kategoriserade under rubriker som behandlar 
olika delar miljöledningssystemsarbetet. Att en del frågor om miljöledningssystemets utform-
ning, exempelvis hur miljöaspekter tagits fram, ställts vid intervjuer syftar till att se hur tillvä-
gagångssättet i detta steg i processen varit snarare än att studera huruvida miljöaspekterna 
som valts ut är de mest lämpliga eller inte. Vid varje intervju användes manualerna som en 
handledning för att få med viktiga områden och syftet var inte att följa manualerna till punkt 
och pricka. Detta är heller inte nödvändigt i kvalitativa intervjuer så länge som intervjuma-
nualens innehåll som helhet kommer med och syftet med intervjun uppfylls.89 Innan intervju-
erna genomfördes testades de på en för studien utomstående person som är insatt i hur miljö-
ledningssystem fungerar.  
 
Intervjuer bör spelas in med bandspelare även om detta kan ha en viss påverkan på intervjusi-
tuationen.90 I denna studie spelades samtliga intervjuer in på band. Varje intervju var mellan 
20-90 minuter beroende på vem som intervjuades samt hur långa svar som gavs. Efter inter-
vjun transkriberades inspelningen till text som intervjupersonerna fick ta del av och lämna 
eventuella kommenterar på.  

4.2.1 Presentation av intervjupersonerna  
Intervjupersoner bör väljas ut systematiskt för att de utifrån medvetet definierade kriterier är 
lämpliga att intervjua för att besvara studiens syfte.91 Intervjupersonerna i denna studie valdes 

                                                           
83 Karlsson, O. 1999, s. 17.  
84 Lantz, A. 1993, .s. 11.  
85 Ibid. s. 21.  
86 Ibid. s .21.  
87 Holme, IM & Solvang, BK. 1997, s. 99ff.  
88 Se bilaga 2  
89 Holme, IM & Solvang, BK. 1997, s. 101.  
90 Ibid. s. 107. 
91 Ibid. s. 104ff.  
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ut i samråd med agenda 21 samordnaren i Lidköpings kommun som är väl insatt i hur utveck-
landet av miljöledningssystemet har gått till. 
 
Intervjuer har med undantag för en av kommunen anlitad miljökonsult endast skett med 
kommunala tjänstemän. Kommunala politiker har alltså inte intervjuats för studien. Politiker-
na har visserligen fattat beslut i frågor som rör miljöledningssystemet men de har inte deltagit 
i själva införandet och har av den anledningen uteslutits. Däremot har frågor om upplevelsen 
av politiskt stöd ställts vid intervjuer och politiska beslut studerats varav politiska inslag där-
för kommer med.  
 
Intervjupersonerna valdes ut så att både mjuka och hårda förvaltningar skulle finnas represen-
terade. Ett kriterium vid valet av intervjupersoner var att de tillsammans skulle kunna täcka 
kommunens arbete med miljöledningssystemet över en tioårsperiod. Således valdes personer 
som arbetat med miljöledningssystemet i början, slutet eller under hela denna tidsperiod ut. 
Vidare har intervjupersonerna i sina skilda yrkesroller såsom kommundirektör, agenda 21 
samordnare, förvaltningschef, enhetschef, chefsekonom, miljösamordnare samt konsult haft 
olika ansvar och uppdrag i arbetet med miljöledningssystemet. 
 
Kommundirektören på kommunledningskontoret som är chef över förvaltningscheferna inter-
vjuades för att få en bild av ledningens resonemang kring miljöledningssystemet samt hur 
framtiden kommer att se ut för miljöledningssystemet i kommunen. Kommundirektören har 
arbetat i kommunen under hela den tid processen med miljöledningssystemet pågått. Även 
agenda 21 samordnaren har arbetat i kommunen under samtliga år som miljöledningssystems-
arbetet pågått. Agenda 21 samordnaren arbetar som övergripande samordnare i framtagandet 
och utvecklandet av miljöledningssystemet och är därför den av intervjupersonerna som 
kommit närmast i kontakt med processen. 
 
På fastighetskontoret intervjuades förvaltningschefen som arbetat i kommunen under hela den 
tid som processen pågått. En intervju gjordes även med den f.d. förvaltningschefen på gatu-
kontoret samt samhällsbyggnadskontoret som arbetat i kommunen under en tidigare del av 
processen. På förvaltningen för samhällsbyggnad intervjuades enhetschefen för miljö och häl-
soskydd som arbetat i kommunen under den tid som arbetet pågått. Chefsekonomen i kom-
munen intervjuades för att få en större förståelse för det ekonomiska läget i kommunen under 
den berörda tidsperioden. Denna intervju gjordes för att få en större inblick i kommunen och i 
kringliggande faktorer som kan ha påverkat miljöledningsprocessen. 
 
De förvaltningar vars miljösamordnare intervjuats är barn och skola, teknisk service, kultur 
och fritid samt vård och omsorg. Dessa förvaltningar är olika till storleken. Barn och skola 
samt vård och omsorg är stora förvaltningar med över 1000 anställda. Förvaltningen för tek-
nisk service har nära 300 anställda medan kultur och fritid har mindre än 100 anställda. Miljö-
samordnarna har haft sina tjänster i ett till två år men vissa har erfarenheter av miljölednings-
systemet sedan innan eftersom de flesta av dem arbetat i kommunen under en längre tid.  
 
Utöver intervjuerna med de kommunala tjänstemännen gjordes också en intervju med en mil-
jökonsult som kommunen periodvis anlitat i arbetet med uppbyggnaden av miljöledningssy-
stemet. Konsulten har bland annat utbildat miljösamordnarna samt gett råd och stöd åt agenda 
21 samordnaren. Att konsulten intervjuades var för att få en utomståendes syn på hur kommu-
nens process med miljöledningssystemet gått till. Konsulten har varit delaktig i processen till 
och från men mer intensivt från år 2002. 
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4.3 ÖPPEN OBSERVATION 
I syfte att studera hur arbetet med miljöledningssystemet går till rent praktiskt i kommunen så 
genomfördes öppna observationer. Detta eftersom öppna observationer ger observatören möj-
ligheten att komma nära inpå det som undersöks. Genom metoden finns möjlighet att se det 
som studeras från ett inifrån- perspektiv utan att för den sakens skull bli en del i det. För att en 
observation ska klassas som öppen förutsätts att deltagare i det som studeras är medvetna om 
att de är observerade samt varför.92  
 
Öppna observationer som har gjorts i denna studie är medverkan på två möten. Det ena mötet 
var i miljösamordnargruppen där miljösamordnare från olika förvaltningar samt agenda 21 
samordnaren träffas för att diskutera införandet. Det andra mötet var ett presentationsmöte där 
Lidköpings kommun bjudit in en annan kommun för att berätta om sitt utvecklande av miljö-
ledningssystem. Anteckningar som gjordes vid de öppna observationerna sammanställdes 
sedan. För att undvika missförstånd fick agenda 21 samordnaren i Lidköpings kommun ta del 
av sammanställningen och möjlighet att lämna eventuella synpunkter. 
 
En observatör har alltid en påverkan på sin omgivning. Att inta en passiv roll anses lämpligt 
för att få en så tillförlitlig återspegling som möjligt av det som studeras.93 Jag har i mina ob-
servationer tagit hänsyn till detta och t ex i den mån det varit möjligt undvikit att uttala värde-
laddade ord om kommunens miljöledningssystemsarbete. 
 
4.4 DOKUMENTSTUDIER 
Dokument kan utgöra en viktig del av en studie då dessa ofta är källan till det som under-
söks.94 I denna studie spelar dokument en viktig roll då införandet av miljöledningssystemet 
finns beskrivet i flera skriftliga källor. Dokumentstudien i denna uppsats bygger på innehålls-
granskning av politiska beslut, yttranden, årsredovisningar, miljöredovisningar samt interna 
dokument. Materialet, som varit från början av 90-talet fram tills idag, har granskats i syfte att 
få information om hur miljöledningssystemet har utvecklats i kommunen. 
 
4.5 ANALYSTEKNIK 
Resultaten i den här studien analyserades genom en innehållsanalys. Det tillvägagångssätt 
som använts vid innehållsanalysen stämmer väl överens med den beskrivning som Carlsson95 
ger av vad en innehållsanalys är. Analysen och bearbetningen av materialet påbörjades redan 
under insamlingen. Genom analysen fördes all den information som samlats in samman och 
sorterades efter de frågor som ställts upp för studiens syfte. Det som saknade relevans för syf-
tet sorterades bort och på så sätt reducerades materialet. Vid analysen söktes efter återkom-
mande teman, kategorier och mönster i materialet. Frågor som ställdes vid analysen var till 
exempel; vad säger intervjumaterialet, dokumentstudierna och observationerna om processen? 
Finns det i materialet likheter eller olikheter om hur miljöledningssystemsarbetet utvecklats 
och hur de intervjuade upplevt processen?  Resultaten bearbetades också utifrån vetenskapliga 
teorier om förändringsarbete och då jämfördes miljöledningssystemsarbetet med teorier om 
hur ett lyckat förändringsarbete går till. Detta skedde genom att undersöka likheter och olik-
heter mellan teori och det verkliga fallet. 
 

                                                           
92 Holme, IM & Solvang, BK. 1997. s. 111ff.  
93 Ibid. s. 115.  
94 Carlsson, B. 1991, s. 51. 
95 Ibid. s. 60ff. 
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5. RESULTAT  
Den information som framkommit genom de olika vetenskapliga metoderna som använts i 
denna studie kan var för sig ses som pusselbitar. Detta kapitel sammanställer de olika delarna 
till en helhet. Resultaten presenteras genom att kronologiskt redogöra för hur miljölednings-
systemsarbetet utvecklats i kommunen. Därefter presenteras anställdas upplevelser av arbetet 
baserat på intervjumaterialet. 
 
5.1 MILJÖLEDNINGSSYSTEMSARBETE I LIDKÖPINGS KOMMUN 
 
Nedanstående tidslinje anger viktiga händelser i kommunens arbete med miljöledningssystem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1994        95   96             97       98           99         2000        01          02  03           04        05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Överskådlig bild över utveckling av miljöledningssystemsarbete i Lidköpings kommun. 
 
År 1994 beslutade kommunfullmäktige i Lidköpings kommun att en lokal agenda 21 plan 
skulle upprättas. Två år senare började kommunen intressera sig för att strukturera upp miljö-
arbetet i enlighet med ett miljöledningssystem. Arbetet med miljöledningssystemet sågs som 
ett led i kommunens agenda 21 arbete. 
 
Under 1996 fattades beslut om att kommunen skulle börja göra en årlig miljöredovisning vil-
ken skulle innehålla en uppföljning av det interna miljöarbetet, det vill säga hur förvaltningar 
och bolag jobbade med miljöfrågor. Den skulle även omfatta en beskrivning av miljöläget i 
kommunen, gröna nyckeltal och sedermera en redogörelse över hur långt kommunen kommit 
i miljöledningssystemsarbetet. Några år senare slutade kommunen göra separata miljöredo-
visningar då detta blev en del i den kommunala årsredovisningen.  
 
Under 1996 bestämdes att samtliga förvaltningar skulle utforma handlingsplaner för sitt mil-
jöarbete och alla skulle även börja göra miljöanpassade inköp. En revisor besökte kommunen 
samma år och gjorde revision på agenda 21 arbetet. Revisorn frågade efter mål och strategier 
vilket kommunen i detta läge saknade. Standarden för ISO 14001 utkom för första gången 
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1996 och revisorn förklarade under sitt besök bakgrunden till denna. För kommunens agenda 
21 samordnare var det första gången som standarden kom på tal:  
 

Jag tror inte att vi hade så mycket mål -96. Jag tror att tankarna var mer att vi 
ska ha mer miljö liksom bara så där generellt. 

 
Agenda 21 samordnaren upplever att i början handlade arbetet mest om att göra så många 
aktiviteter som möjligt men att strategier och mål med arbetet var otydligt. År 1997 infördes 
miljöombud i barn och skola förvaltningen samt i förvaltningen för vård och omsorg. Miljö-
ombuden arbetade inom olika kommunala verksamheter och syftet var att de som ombud 
skulle kunna sprida miljöinformation vidare från agenda 21 samordnaren till sina arbetsplat-
ser. 
 
Som en del av agenda 21 arbetet men också utifrån att revisorn pekat på att det saknades poli-
cydokument som höll ihop kommunens miljöarbete, så beslutades att Lidköpings kommun 
skulle införa en miljöpolicy. Många fick tycka till om policyn och den togs upp på flera möten 
och processades fram. Våren 1997 framkom så ett förslag till en miljöpolicy. I samband med 
detta kom det även upp ett förslag om att kommunens miljöarbete borde ha miljölednings-
struktur för att underlätta förverkligandet av miljöpolicyn. År 1998 beslutade kommunfull-
mäktige i Lidköpings kommun att anta den föreslagna miljöpolicyn. Agenda 21 samordnaren 
beskriver 1998 så här: 
 

I detta läge då -98 hade vi alltså en policy, vi hade en miljöredovisning och så 
hade en del förvaltningar, som tyckte det var bra, en handlingsplan. En del strun-
tade ju i att ta fram den där handlingsplanen som alla skulle göra. Men i bästa 
fall hade vi alltså tre saker. Och då tyckte vi väl att vi hade ett miljöledningssy-
stem för det var ju mer än vad de flesta andra kommuner hade kanske.   

 
I de fall förvaltningarna hade miljöhandlingsplaner började dessa att vävas in i den årliga mil-
jöredovisningen. Arbetet med miljö i förvaltningarna såg mycket olika ut. I de fall förvalt-
ningarna jobbade efter någon struktur så lades fokus ofta på småsaker, exempelvis att börja 
använda miljömärkt papper utan att reflektera över hur pappersförbrukningen skulle kunna 
minskas. Handlingsplanerna förde i de flesta fall inte arbetet framåt i förvaltningarna. Riktlin-
jerna för hur handlingsplanen skulle se ut var vaga. Inom många förvaltningar frågade man 
sig varför man skulle göra en plan. 
 
Under 1998 kom också en motion med ett förslag från Centerpartiet i Lidköping om att målet 
för kommunen måste vara att kunna certifieras enligt ISO 14001. År 1999 lämnade kommun-
styrelsen svar till kommunfullmäktige angående motionen. Kommunstyrelsen var tveksam till 
en certifiering av hela kommunen och föreslog kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 
 

– Att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en övergripande miljöutredning 
av Lidköpings kommun samt utvärdering av nuvarande MLS. 
– Att avvakta med beslut om certifiering enligt ISO 14001 tills ovannämnda ut-
redningar har utförts.96 

 
Samma år behandlade kommunfullmäktige svaret på motionen om miljöcertifiering av kom-
munen. Kommunfullmäktige antog kommunstyrelsens förslag att ge kommunledningskonto-

                                                           
96 Kommunstyrelsens förslag 990810, Dnr 98/KS242. 
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ret uppdraget att göra en övergripande miljöutredning av Lidköpings kommun samt en utvär-
dering av nuvarande miljöledningssystem. Kommunfullmäktige fastslog också följande:  
 

– Att kommunens inriktning är att certifieras enligt ISO 1400197 
 
Efter detta beslut skedde en omstart i arbetet med att införa miljöledningssystem. Det uppstod 
dock problem med omstarten i och med att det inte fanns några öronmärkta pengar för verk-
ställandet av beslutet. De pengar som fanns var redan planerade för andra aktiviteter och för 
att arbetet med att verkställa beslutet om miljöledningssystemet skulle kunna börja var pengar 
tvungna att omdisponeras. Detta tog tid vilket ledde till att arbetet avstannade något. En del 
organisatoriska problem uppstod också under år 2000 eftersom den dåvarande organisations-
strukturen gjorde att kommundirektören inte hade chefsbefogenheter gentemot förvaltnings-
cheferna. Att samordna arbetet så att alla skulle arbeta på liknande sätt var därför svårt. Kon-
sulten anlitades och redogjorde för vad miljöcertifiering enligt ISO 14001 innebär för en 
kommun.  
 
I mitten av år 2000 hade kommunstyrelsen ett sammanträde och kom då fram till tre olika 
förslag på hur miljöledningssystemsarbetet i kommunen kunde bedrivas vidare. De hävdade 
att ambitionsnivån med miljöledningssystemet måste klargöras. De tre förslagen var: 
 

1. Hela kommunen ska certifieras enligt ISO 14001 
2. Delar av kommunens verksamhet certifieras enligt ISO 14001 
3. Miljöarbetet bedrivs som tidigare på en i stort sett frivillig basis.98 

 
I kommunstyrelsen var man överens om att höja nivån i kommunens arbete med att införa 
miljöledningssystem och föreslog kommunfullmäktige att alternativ två av de ovanstående var 
det mest lämpliga. Delar av kommunens verksamhet skulle certifieras enligt ISO 14001 och 
övriga verksamheter skulle uppfylla vissa minimikrav. Vilka delar som skulle certifieras eller 
inte var dock oklart. Alternativ tre om att arbetet skulle bedrivas på frivillig basis fick inget 
stöd alls. Kommunfullmäktige tog hösten år 2000 beslut om alternativ två. Samtidigt fick 
kommunledningskontoret i uppdrag från kommunfullmäktige att utarbeta ett förslag på en 
omarbetad miljöpolicy som skulle uppfylla kraven enligt ISO 14001. Att ISO 14001 valdes 
som standard berodde på att det fanns med i den ursprungliga motionen. 
 
En övergripande miljöutredning för hela kommunen var klar i slutet av år 2000 och det dåva-
rande miljöledningssystemsarbetet granskades genom en intern utvärdering. Utvärderingen 
syftade till att se hur väl kommunens dåvarande miljöledningssystem stämde med kraven i 
standarden för ISO 14001. Ett förslag till införandeplan för arbetet med miljöledningssyste-
met från 2000 till 2002 antogs av kommunstyrelsen. Under den perioden skulle miljöled-
ningssystemet införas. Beslutet som togs hösten 2000 skulle börja verkställas i början av år 
2001. Detta blev dock svårt eftersom det fattades resurser. Kommunen fick omprioritera i 
budgeten för att ha råd att finansiera arbetet. Under 1990 - talet och fram till år 2000 hade 
kommunen haft ett överskott i sin övergripande budget men under 2001-2002 förbyttes detta 
till ett underskott som en följd av aktiemarknadens utveckling. 
 
Miniminivåerna för miljöarbetet inom bolag och förvaltningar som kom med kommunfull-
mäktiges beslut gick ut på att alla förvaltningar skulle ha miljösamordnare vilkas uppgift skul-
le vara att leda arbetet med miljöledningssystemet i respektive förvaltning. Vidare skulle det 
                                                           
97 Kommunfullmäktiges beslut 990920, Dnr 98/KS242. 
98 Kommunstyrelsens förslag 2000-05-30. 
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tas fram miljöutredningar, miljömål och handlingsplaner med sikte på ständiga förbättringar 
och så småningom även miljörevision. Ambitionsnivån för arbetet var dock inte klargjord. År 
2000 bestämdes också att alla kommunanställda, såväl tjänstemän som politiker, skulle ge-
nomgå en dags miljöutbildning under 2000- 2002. I de större förvaltningarna tog det flera år 
att omdisponera pengar till detta. Förvaltningarna fick själva skräddarsy sina miljöutbildning-
ar utifrån vad som passade dem. Alla anställda i kommunen har dock idag (2005) ännu inte 
fått miljöutbildning. 
 
År 2001 inledde Lidköpings kommun ett samarbete med tre andra kommuner som också höll 
på att ta fram miljöledningssystem. Projektet kallades ”Miljöledning i fyra kommuner – Väst-
ra Götalands län” och pågick under år 2001 och 2002, men samarbetet pågår än idag (2005). 
Syftet med projektet var att byta erfarenheter av arbete med miljöledningssystem mellan 
kommunerna men även att bidra med erfarenheter till andra kommuner som stod utanför pro-
jektet.  
 
Under år 2001 började förvaltningarna även att utse miljösamordnare. Miljösamordnarna bör-
jade sedan träffas i en miljösamordnargrupp tillsammans med agenda 21 samordnaren. I de 
flesta förvaltningar utsågs också miljöombud. Miljöombudens uppgift var att vidarebefordra 
information från miljösamordnaren till kollegor i de kommunala verksamheterna. I barn och 
skola förvaltningen samt i förvaltningen för vård och omsorg som började med miljöombud 
redan 1997 skedde en omstart. De större förvaltningarna utsåg även miljökontaktpersoner 
vilkas uppgift var att tillsammans med miljösamordnaren strategiskt planera miljöledningssy-
stemsarbetet i förvaltningen.  
 
Tidigare hade en del förvaltningar tagit fram miljöhandlingsplaner för sitt arbete. År 2001 
skulle förvaltningar även börja göra miljöutredningar. En handbok för arbetet med miljöut-
redningarna togs fram av kommunledningen år 2001 men i övrigt var riktlinjerna för oklara, 
exempelvis saknades fasta tidpunkter för när arbetet skulle vara genomfört vilket fick följden 
att arbetet inte gick framåt. Kommunledningen ville att förvaltningarna skulle ta eget ansvar 
och att arbetet skulle ha ett underifrånperspektiv. Detta fungerade emellertid inte och miljö-
samordnarna krävde att få tydligare riktlinjer för arbetet. En tidsgräns för när miljöutredning-
arna skulle vara klara sattes men med undantag för någon enstaka förvaltning hände sedan 
fortfarande ingenting. Enligt agenda 21 samordnaren fanns flera anledningar till varför arbetet 
blev utdraget. Förutom oklara besked så var arbetet inte förankrat hos förvaltningschefer och 
aktivt stöd från ledningen saknades. Det stöd som fanns var enbart passivt. Miljösamordnarna 
var upptagna med andra arbetsuppgifter och kunde heller inte prioritera miljöledningssy-
stemsarbetet. Även agenda 21 samordnaren hade svårt att få tiden att räcka till för det över-
gripande arbetet med miljöledningssystemet då många andra arbetsuppgifter kom i vägen. 
Agenda 21 samordnaren kände i detta läge att det var omöjligt att driva på arbetet på förvalt-
ningsnivå eftersom miljösamordnarna ändå inte hade möjligheten att hinna med det. Arbetet 
med miljöutredningarna blev utdraget och några förvaltningar var klara först i början av år 
2005. 
 
År 2002 medverkade kommunen på konferenser och pratade om sitt miljöledningssystem som 
de vid den här tidpunkten var ganska nöjda med. De berättade hur långt de kommit och visade 
på framgångsfaktorer i miljöledningsarbetet. Den anlitade konsulten ifrågasatte i detta läge 
dock om kommunens miljöledningssystem var så framgångsrikt. Konsulten ansåg att arbetet 
med att ta fram miljöledningssystem i kommunen saknade struktur och föreslog att en ny plan 
för införandet av miljöledningssystem med en tydlig tidsplan skulle tas fram. Lidköpings 
kommun tog efter viss tvekan fasta på idén och år 2003 antogs en ny införandeplan. Planen 
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sträckte sig fram till december år 2004 men kom därefter, på grund av tidsoptimism från bör-
jan, att förlängas till juni år 2005.  
 
I nära anslutning till att konsulten år 2002 kom med förslaget om en ny införandeplan för mil-
jöledningssystemsarbetet bildades en ny organisation i kommunen. Året därpå blev kommun-
direktören chef över förvaltningscheferna och en ny ledningsgrupp bildades. Kommundirektö-
ren kunde i och med detta fatta beslut som skulle gälla samtliga förvaltningar och samord-
ningen blev därmed tydligare. Tidigare hade det varit ordföranden i respektive nämnd som 
varit chef över förvaltningscheferna. Förändringen uppkom utifrån önskemål om en mer de-
centraliserad organisation. Omorganisationen innebar också att flera förvaltningar slogs ihop. 
 
År 2003 gjordes i och med nya införandeplanen en andra omstart i arbetet med miljölednings-
systemet. Miljöfrågor fick i och med den nya organisationsstrukturen ovan en hög position på 
dagordningen och i ledningsgruppens arbete. Agenda 21 samordnaren träffade ledningsgrup-
pen minst en gång per kvartal. Under år 2003 förbättrades återigen kommunens budget. 
 
Samma år introducerades nya miljösamordnare i samtliga förvaltningar vilket ledde till en 
omstart i arbetet på förvaltningsnivå. Att miljösamordnare bytts ut efter att de byggt upp en 
viss kompetens har varit ett problem eftersom det tar tid att introducera nya medarbetare i 
arbetet. I miljösamordnargruppen har miljösamordnare fått utbildning av den anlitade konsul-
ten i hur miljöledningssystemsarbete går till. Konsulten menar att det tog ett tag innan miljö-
samordnargruppen och den nya införandeplanen ”satte sig” men att arbetet därefter gått 
mycket bra. I och med den nya införandeplanen blev arbetet mer effektivt och fokus riktades 
på det som var väsentligt i arbetet.  
 
Det nuvarande mål som kommunen satt upp för när miljöledningssystemet i sin uppbyggnad 
ska vara klart är i juni år 2005. Därefter kommer kommunen att intensifiera implementeringen 
av miljöledningssystemet på alla nivåer i kommunen. En diskussion har förts om en eventuell 
certifiering av miljöledningssystemet enligt ISO 14001 något som i dagsläget (2005) dock 
inte är aktuellt. 
 
5.2 ANSTÄLLDAS UPPLEVELSER AV MILJÖLEDNINGSSYSTEMSARBETE 
Hur anställda upplevt arbetet med miljöledningssystemet beror på flera saker. Dels hur länge 
de har deltagit i arbetet men också på vilket sätt. Nedan följer de anställdas upplevelser av 
processen beskrivet inom olika områden såsom processen med miljöledningssystemet, kom-
munikation, riktlinjer och planering, engagemang, upplevda styrkor och brister, faktorer för 
framgång samt framtidsperspektiv i arbetet. 

5.2.1 En lång process med många vändningar 
Intervjuerna pekar på att anledningen till varför kommunen valt att utveckla ett miljölednings-
system är för att hantera miljöfrågor på ett strukturerat sätt samt för att få en förbättrad miljö-
prestanda. Denna vision för arbetet har alltså varit bestående under processens gång. Hur och i 
vilken grad arbetet med miljöledningssystemet skulle ske har däremot varit otydligt. Av de 
intervjuade anser flera att om mål och tillvägagångssätt för arbetet varit tydliggjort från början 
så hade processen kunna ske mer tidseffektivt. 
 
Agenda 21 samordnaren som haft ansvaret för det övergripande miljöledningssystemsarbetet i 
kommunen beskriver processen som oerhört lång och utdragen. Agenda 21 samordnaren är 
också den som varit närmast i kontakt med arbetet med miljöledningssystemet och under 
längst tid. Hon menar att hon hela tiden trodde att kommunen var nära målet. Detta eftersom 
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det från början saknades uppfattning om hur lång tid processen skulle ta. Vissa tidsperioder, 
främst mellan 2001-2003, upplever agenda 21 samordnaren att processen var ett kaos efter-
som strukturen för arbetet ändrades gång på gång. Detta medförde också att agenda 21 sam-
ordnaren tidvis inte kunde ge några tydliga svar till förvaltningarnas miljösamordnare om hur 
arbetet skulle genomföras. Trots att arbetet bitvis varit mycket jobbigt anser agenda 21 sam-
ordnaren att i och med att det skett små framsteg i arbetet hela tiden i form av nya fullmäkti-
gebeslut etc. så har gnistan för arbetet inte försvunnit.  
  
Miljösamordnarna som är de som kommit närmast i kontakt med arbetet på förvaltningsnivå 
upplever även de att utvecklandet av miljöledningssystem varit utdraget och tagit många 
vändningar. Intervjupersoner på chefspositioner ger en något mer positiv bild av arbetet även 
om de upplever att processen varit lång. Flera av intervjupersonerna beskriver att tidsplaner 
för arbetet ofta varit för överoptimistiska och fått justeras i efterhand. Att processen förlängts 
vid flera tillfällen och tagit många vändningar upplever flera intervjupersoner som olyckligt. 
Agenda 21 samordnaren menar att många har misströstat och tyckt att arbetet stått stilla: 
 

Det är ju mycket olyckligt alltså när det blir en så lång och seg process. Man för-
lorar trovärdighet till slut. Det är ingen som tror på vad man säger, det blir ju 
aldrig som vi har sagt. 
 

Att processen tagit längre tid än beräknat upplevs dock inte bara som ett problem. Flera av 
intervjupersonerna ser fördelar med det och menar att miljöledningssystemet på så sätt fått 
mogna fram i organisationen. En förvaltningschef menar att processen med miljöledningssy-
stemet måste få ta tid för att det ska förankras hos människor. 
 
När konsulten kom i kontakt med Lidköpings kommuns miljöledningssystem för första gång-
en ansåg han att det saknades struktur. Det fanns delar av vad som ingår i ett miljöledningssy-
stem men ingen helhet vilket ledde till att arbetet heller inte gav det resultat som var förväntat. 
Konsulten hävdar att genom tydligare beslut, mer budgetering och ännu tydligare stöd från 
ledningen så hade miljöledningssystemet kunnat införas på betydligt kortare tid. Samtidigt 
menar konsulten att det finns fördelar i att processen tagit den tid det tagit eftersom arbetet 
verkligen fått mogna fram i organisationen.  

5.2.2 Kommunikation 
De kommunikationssätt som idag används i arbetet med miljöledningssystem är kommunika-
tion via möten, e-post, kommunens intranät, telefon samt skriftlig information genom exem-
pelvis kommunens personaltidning. Kommunikation sker också genom spontan personlig 
kontakt såsom på fikaraster eller i korridorer.  
 
I vilken utsträckning de olika kommunikationssätten används varierar. Intervjuerna tyder på 
att möten, e-post, personlig kontakt samt telefon är de som används flitigast. Kommunikation 
av miljöledningssystemet via personaltidningen sker mer sällan. Intranätet fungerar enligt en 
av miljösamordnarna dåligt och intervjuerna tyder på att det inte används så mycket. En rutin 
för kommunikation i miljöledningssystemsarbetet håller på att tas fram. Framtagande och 
dokumentation av rutiner för arbetet med miljöledningssystemet är något som skett främst de 
senaste åren.  
 
Flera av de intervjuade upplever att kommunens miljöledningssystemsarbete blev mer konkret 
från år 2001. Det året sammanfaller med miljösamordnargruppens bildande. Året därpå kom 
också förslaget om den nya införandeplanen över hur miljöledningssystemsarbetet skulle ske. 
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Dessa faktorer kom att få en viktig roll i att föra arbetet framåt. År 2003 bildades den nya led-
ningsgruppen med kommundirektören som chef över förvaltningscheferna. Analysen av in-
tervjuerna visar att i och med den nya organisationsstrukturen så blev kommunikationen av 
miljöledningssystemsarbetet mer strukturerad. Enligt de flesta intervjupersoner var det år 
2004 betydligt fler anställda involverade i kommunens miljöarbete. Kommunikationen mellan 
kommunens verksamheter och nivåer har förbättrats genom att olika nyckelpersoner och 
grupper har tillsatts.99 Kommunikationen av miljöledningssystemet i kommunen sker dels från 
ledningen och ut i förvaltningar och därefter verksamheter, men kommunikationen sker också 
omvänt från förvaltningsnivå till ledningsnivå. På förvaltningsnivå har arbetsgrupper för att 
jobba med miljöledningssystemet bildats, exempelvis för att identifiera miljöaspekter. För-
valtningarnas miljösamordnare har i de flesta fall även miljöombud och miljökontaktpersoner 
som har en viktig roll i spridandet av information vidare ut i kommunens verksamheter. 
 
I början så skedde arbetet med miljöledningssystemet mycket var och en för sig i de olika 
förvaltningarna och inte så övergripande. Miljösamordnargruppen har dock möjliggjort till 
mer samarbete i arbetet med miljöledningssystemet. Konsulten menar dock att ett större utby-
te över förvaltningsgränser skulle kunna vara positivt. 

5.2.3 Riktlinjer och planering  
Eftersom det med de politiska besluten om miljöledningssystemet inte avsatts öronmärkta 
pengar så har förvaltningarna fått avsätta resurser från sina egna respektive budgetar. Hur 
mycket pengar som avsatts till arbetet skiljer sig därför mellan förvaltningarna. Förvaltningar 
med sämre ekonomi har kunnat avsätta mindre pengar. Som en följd av detta så har miljö-
samordnarna haft olika mycket tid avsatt till arbetet med miljöledningssystemet och därför 
kommit olika långt i arbetet. På förvaltningen för teknisk service anställdes under en period en 
miljösamordnare för att jobba med miljöledningssystemet på heltid. I andra förvaltningar har 
miljösamordnarnas avsatta tid för införandet varit mellan 10- 40 % av tjänsten. Miljösamord-
nare som kommit långt i sitt arbete upplever att de ibland har fått vänta in de andra miljösam-
ordnarna. 
 
När miljösamordnargruppen bildades var det inte tydligt att standarden för ISO 14001 skulle 
följas i arbetet utan förvaltningarna fick mer eller mindre själva välja arbetssätt. I miljösam-
ordnargruppen har miljösamordnarna fått regelbunden utbildning i miljöledningssystemsarbe-
te men trots detta har arbetet upplevts som svårt att genomföra rent praktiskt. Ambitionsnivån 
för arbetet i miljösamordnargruppen var heller inte definierad. Efter ett tag började den hel-
tidsanställde miljösamordnaren följa kraven i ISO 14001 mer formellt och frågan om alla för-
valtningar skulle jobba mot den standarden väcktes. Det bestämdes då att det skulle finnas ett 
övergripande system med övergripande rutiner som skulle gälla för alla. Vidare skulle fram-
tagna dokument se likadana ut och styras på samma sätt oavsett förvaltning. Att arbetssättet 
ändrats efter hand har av miljösamordnarna upplevts som positivt i den bemärkelsen att det är 
en ständigt utvecklande process men det har också upplevts som negativt: 
 

Först ska vi göra på ett sätt och sen har vi fått kanske en månad eller två och så 
har det kommit ett annat sätt som vi ska göra på istället. Så det har varit lite för 
mycket fram och tillbaka.[…] Det har varit väldigt otydligt, för otydligt vissa pe-
rioder med hur vi ska göra det. Hur vi ska skriva rutiner till exempel och vilka ru-
tiner som är gemensamma för alla och så. 

 

                                                           
99 Se bilaga 3. 
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Flera miljösamordnare påpekar också att när riktlinjerna för arbetet ändras så får det effekter i 
verksamheter på alla nivåer vilket kan skapa frustration: 
 

Då kanske det är någon som har gjort ett jättearbete och så får den ändra det och 
överföra det till någon annan mall. Så kan det ju bli då. Och då är det ju inte så 
kul för då tappar den som är berörd väldigt mycket tempo. Så det har ju varit mer 
eller mindre jobbigt hela tiden. 
 

Det är i miljöledningssystemsarbete vanligt att dokumentationen upplevs som svår och by-
råkratiskt.100 Detta visade sig stämma även i denna studie. Flera påpekade också i samband 
med intervjufrågor om dokumentation att miljöledningssystemet inte får bli en skrivbordspro-
dukt som sedan glöms bort.  
 
Det råder olika uppfattningar om i vilka förvaltningar det har varit svårare eller lättare att ta 
fram miljöledningssystem. En del upplever att de mjuka förvaltningarna haft det svårast me-
dan andra hävdar motsatsen och att det är de hårda förvaltningarna som haft det jobbigast. 
Förvaltningar har, beroende på storlek och verksamhet haft olika sorters problem. Exempelvis 
har det varit lättare att sprida information i mindre förvaltningar än i större. I större förvalt-
ningar har av ekonomiska skäl heller inte lika stora delar av personalen kunnat miljöutbildas 
som i små förvaltningar. Förvaltningar som vård och omsorg och barn och skola har också fått 
tillsätta vikarier för miljöombuden när de ska ordna miljöombudsträffar vilket inneburit en 
stor kostnad. Några av intervjupersonerna menar att om det är svårt eller lätt att utveckla mil-
jöledningssystem i förvaltningarna beror mer på vilka personer som jobbar där än vilken sorts 
verksamhet det gäller.  

5.2.4 Engagemang 
Samtliga menar att engagemanget till miljöledningssystemet i kommunen varierar. Intervjuer-
na tyder också på att engagemanget varierar mellan såväl förvaltningar som olika sorters 
grupper. Konsulten anser att det är uppenbart att vissa miljösamordnare kämpat mer i motvind 
än andra. Detta bekräftas också av intervjuerna med miljösamordnarna som visar att de upp-
lever engagemanget olika. I en del förvaltningar upplevs det som mycket stort medan andra 
beskriver det som mindre entusiastiskt: 
 

Det är ju inte så att de sitter med stora ögon och vida öron om jag kommer in och 
det står miljö på dagordningen. Det gör de inte, utan det är snarare något som 
måste göras. 

 
Orsaken till att engagemanget varierar tror flera av intervjupersonerna beror på att tjänste-
männen i kommunen speglar samhället i stort. En del människor är intresserade av miljö me-
dan andra inte är det. Agenda 21 samordnaren menar att engagemang inte uppstår per automa-
tik utan måste underhållas och inspireras hela tiden genom exempelvis utbildningar och in-
formation. Samtidigt anser agenda 21 samordnaren att trots stora utbildningsinsatser så tar det 
ändå lång tid innan de anställda får förståelse för arbetet. Detta eftersom miljöledningssy-
stemsarbete i en kommun är så komplext. 
 
I flera intervjuer framhävs att det är viktigt att det inte bara blir ett ovanifrånperspektiv i mil-
jöledningssystemsarbetet eftersom det ofta påverkar engagemanget negativt. Att få med sig 
personalen i arbetet med miljöledningssystemet anser samtliga intervjupersoner som mycket 

                                                           
100 Ammenberg, J. 2004, s. 215. 
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viktigt. Ju fler som är med och engagerar sig desto större genomslag får det. Att processen 
tagit längre tid än beräknat har dock påverkat engagemanget hos de anställda. En miljösam-
ordnare beskriver det så här: 
 

Jag tror att många har sett det som något som inte berör mig. För det har inte 
gjort det. Trots att man har hört namnet i så många år och kopplat det till agenda 
21 också, och agenda 21 har man ju pratat om i många år, så det har ju inte hänt 
något förrän nu då, de sista två åren egentligen. Så därför berör det inte mig, så 
tror jag många känner. Det är väl först nu som man erkänner att det berör alla.  

 
Av intervjuerna på förvaltningsnivå framkom också att en del anställda ute i kommunens 
verksamheter visat sig skeptiska till praktiska åtgärder som kommit som en följd av miljöled-
ningssystemet. De anställda har känt det som att deras insats är som en droppe i havet och att 
kommunens insatser i och med de åtgärder som miljöledningssystemet för med sig inte spelar 
så stor roll sett till det globala miljötillståndet. 
 
En positiv effekt av miljöledningssystemsarbetet tycker många har varit att det gett ett struk-
turerat sätt att arbeta som ger ordning och reda, dels med miljöfrågor men även med frågor 
inom andra områden. En av de intervjuade beskriver att arbetet med miljöledningssystemet 
varit som en trappa där man tar ett steg i taget och att detta sätt att ta sig an miljöarbetet har 
underlättat. Flera av de intervjuade anser också att miljöledningssystemet lett till en generellt 
ökad miljömedvetenhet i kommunen. Detta även om det kan vara svårt att få med samtliga 
anställda. En miljösamordnare beskriver sin ökade medvetenhet så här: 
 

Idag så, oavsett vad jag ska gå in i för andra arbetsuppgifter eller om jag är ute 
någonstans eller så, så finns ju miljö mer aktiverat i mitt eget tänk. Det styr mina 
handlingar mer omedvetet. Och jag reagerar på andra som inte gör det mycket 
starkare idag och kommenterar det också mycket mer än vad jag gjorde tidigare. 
 

Flera av de intervjuade hävdar att arbetet med miljöledningssystemet ger kommunen en stabi-
litet i miljöarbetet. Genom att ha ett miljöledningssystem så blir miljöarbetet inte avhängigt 
några enstaka personer. Konsulten ser det som positivt att kommunen vill ha ett miljöled-
ningssystem som kan härbärgera eldsjälarnas engagemang men ändå inte vara beroende av 
det.  

5.2.5 Upplevda styrkor och brister 
Konsulten anser att arbetet med miljöledningssystemet inte har varit tillräckligt resursförsörjt. 
Intervjuerna visar att det för miljösamordnarna har varit ett generellt problem att få tiden att 
räcka till. Agenda 21 samordnaren har också haft svårt att lägga ner tillräckligt med tid då 
många andra projekt inom kommunens miljöarbete pågått samtidigt som miljöledningssy-
stemsarbetet, såsom LIP och KLIMP. Andra arbetsuppgifter har alltså gjort att miljölednings-
systemet inte har kunnat prioriteras tillräckligt såväl i det övergripande arbetet som på för-
valtningsnivå. 
 
Kommundirektören upplever att det har varit svårt att få respons ute i kommunens verksamhe-
ter för att frågan är viktig samt att få förvaltningar att avsätta resurser till arbetet. Agenda 21 
samordnaren tycker att det svåraste har varit att överhuvudtaget få något att hända. En av mil-
jösamordnarna upplever att engagera chefer och politiker har varit det största hindret. Förvalt-
ningscheferna anser att det besvärligaste i arbetet med miljöledningssystemet har varit att en-
gagera personalen och få dem delaktiga i arbetet.  
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Uppfattningarna om vad som varit enklare i arbetet med miljöledningssystemet skiljer sig 
mycket åt. En av de intervjuade tycker inte att något har varit lätt medan en annan upplever att 
ingenting egentligen varit svårt. Att få igång avfallshantering och pappershantering är ett av 
svaren på vad som varit enklast. Kommundirektören anser att förståelsen för att miljöfrågor är 
viktigt och att det måste ha en plats högt upp på agendan är det som varit lättast av få igenom. 
En ökad förståelse leder dock inte nödvändigtvis direkt till handling. Miljösamordnaren i vård 
och omsorg anser att det lättaste med arbetet har varit att förvaltningen haft betydande miljö-
aspekter som varit gemensamma med dem som tagits fram för hela kommunen och att för-
valtningen på detta sätt fått mycket gratis. Barn och omsorgsförvaltningens miljösamordnare 
upplever att det som varit lättare med arbetet är att det har funnits engagerade miljöombud 
och stöd från politiker och chefer. Agenda 21 samordnaren upplever att det som varit lättast i 
arbetet med miljöledningssystemet har varit att få stöd från politiker. Som tidigare nämnt kom 
från början initiativet till miljöledningssystemet genom ett politiskt beslut. De flesta av inter-
vjupersonerna upplever det politiska stödet till arbetet med miljöledningssystemet som posi-
tivt. Intervjuerna tyder dock på att det politiska stödet upplevs som mer positivt ju närmare 
kommunstyrelsen intervjupersonerna jobbar. Kommundirektören och agenda 21 samordnaren 
tycker att stödet varit stort medan flera av intervjupersonerna på förvaltningsnivå beskriver 
stödet som neutralt. En av de intervjuade beskriver att politiker varit positiva hittills men frå-
gar sig vad som kommer att hända när kostsamma åtgärder för miljöledningssystemet kom-
mer på tal och att det är först då som det går att se vilken prioritering miljöledningssystemsar-
betet har.  
 
Samarbetet med andra kommuner där främst kommundirektören och agenda 21 samordnaren 
deltagit upplevs ha varit givande på så sätt att det givit ett stöd i arbetet att träffa kollegor från 
andra kommuner som går igenom en liknande process. 

5.2.6 Faktorer för framgång 
Flera av intervjupersonerna betonar att a och o i miljöledningssystemsarbetet är att ha led-
ningens aktiva stöd. Utan detta kommer arbetet snart att hamna i en återvändsgränd. Innan 
arbetet påbörjas måste det också finnas en grund för det genom ett politiskt beslut. Att från 
början veta mål och syfte med arbetet upplevs vara viktigt samt att sprida detta i organisatio-
nen så att anställda blir införstådda med varför ett miljöledningssystem ska införas. Att inte 
sätta upp för tidsoptimistiska införandeplaner anses också viktigt. De intervjuade menar att 
det är av stor vikt att vara införstådd med att arbetet är tidskrävande. Det är också betydelse-
fullt att arbetet inte hastas igenom utan att alla stegen i processen gås igenom ordentligt. Att 
ha tålamod i arbetet upplevs därför som viktigt. Resurser, både i form av tid och av personal, 
för arbetet är också naturligtvis en väsentlig faktor i arbete med miljöledningssystem. En av 
de intervjuade hävdar att om kommuner väljer att ha miljösamordnare på varje förvaltning så 
bör miljösamordnaren finnas nära ledningen i förvaltningen så att den har möjlighet att ta be-
slut och påverka ordentligt. Att organisationens struktur möjliggör att kommunikation och 
information kan spridas ända ut i verksamheterna anses också som betydelsefullt. Konsult-
hjälp kan anlitas men det gäller att det ändå är de anställda som ”äger” arbetet. Konsulten som 
Lidköpings kommun anlitat upplevs ha haft en viktig roll i arbetet med miljöledningssystemet 
genom att han kunnat bidra med ett objektivt perspektiv på hur arbetet fungerar. 

5.2.7 Framtiden  
Alla intervjupersonerna känner att de, om än i olika utsträckning, har haft möjligheten att 
kunna påverka utvecklingsprocessen av miljöledningssystem i kommunen. Samtliga tycker 
också att det är bra att kommunen valt att arbeta med miljöledningssystem. Samtidigt beskri-
ver intervjupersonerna att de väntar på att få se vinsterna med arbetet. Huruvida miljöled-
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ningssystemet givit kommunen några synliga vinster på miljöområdet ännu är intervjuperso-
nerna oense om. Några hävdar att det är för tidigt för att se men andra ger exempel på händel-
ser och åtgärder på miljöområdet som de menar inte skulle ha hänt om kommunen inte arbetat 
med miljöledningssystem. Exempel på detta är främst att fler människor i den kommunala 
organisationen blivit engagerade och att medvetenhet på så sätt kan spridas. Agenda 21 sam-
ordnaren menar också att arbetet med miljöledningssystemet har underlättat för kommunen 
när de sökt olika bidrag. Lidköpings kommun har beviljats såväl LIP som KLIMP bidrag. 
Detta tror agenda 21 samordnaren till viss del beror på att kommunen tack vare arbetet med 
miljöledningssystemet kunnat uppvisa ett strukturerat miljöarbete. Att se vinster i arbetet upp-
levs som mycket viktigt. Agenda 21 samordnaren beskriver det så här: 
 

Man kan ju inte bara bygga miljöledningssystem, man måste visa ett antal konkre-
ta åtgärder samtidigt också. Att vi faktiskt gör något konkret. Vi håller inte bara 
på att bygger ett system. För det har ju inget större gehör att bara bygga system 
och pärmar och sånt. Man måste ju visa vad det resulterar i.   

 
Av de öppna observationerna framgick att agenda 21 samordnaren lägger fokus på att visa 
vinster och resultat i miljöledningssystemsarbetet för de anställda. Samtliga intervjupersoner 
hoppas på att miljöledningssystemet ska leda till förbättrad miljöprestanda i kommunen. För-
hoppningen att kunna använda miljöledningssystemet som en konkurrensfördel i form av att 
kunna marknadsföra sig som en miljökommun och på så sätt locka fler företag och invånare 
till kommunen finns också. Flera menar att det vore roligt om kommunen tog steget att certi-
fiera miljöledningssystemet.  
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel ges en sammanfattande diskussion om vad som framkommit av resultaten samt 
vad de kan innebära.  
 
6.1 MILJÖLEDNINGSSYSTEMETS UTVECKLING I LIDKÖPINGS KOMMUN 
Studiens första frågeställning var att ta reda på hur kommunens miljöledningssystemsarbete 
utvecklats. Resultatet visar att tillvägagångssättet för arbetet med miljöledningssystemet i 
Lidköpings kommun snarare är något som vuxit fram efterhand än att det varit självklart från 
början. Tidigare studier har också visat att tillvägagångssättet för arbete med miljöledningssy-
stem i kommuner ofta är något som växer fram över tid.101  
 
Lidköpings kommun har under hela processen varit på det klara med att ett miljöledningssy-
stem skulle tas fram. Jag anser att kommunen haft en vision för arbetet då anledningen till att 
de önskat införa miljöledningssystemet varit för att få ett mer strukturerat miljöarbete som ska 
leda till en förbättrad miljöprestanda. I vilken mån detta arbete skulle ske och hur det färdiga 
resultatet skulle se ut har dock periodvis varit oklart och riktlinjer och arbetssätt har justerats 
vid upprepade tillfällen. Enligt Kotters teori om förändringsarbete som redovisats i kapitel tre 
är skapandet av vision och strategi mycket viktigt för att arbetet ska bli lyckat. Resultatet från 
denna studie visar att en vision för arbetet funnits men däremot har strategin för denna varit 
otydlig under processen. 
 
Att det i kommunen rått osäkerhet i hur arbetet skulle struktureras upp kan bero på att miljö-
ledningssystemsarbete för kommuner under de år som processen pågått varit en relativt ny 
företeelse. Standarden för ISO 14001 publicerades 1996, det vill säga samma år som kommu-
nen började sitt miljöledningssystemsarbete. Arbete med miljöledningssystem var alltså i mit-
ten av 1990- talet mycket nytt och istället för att sitta med facit i hand om hur ett miljöled-
ningsystemsverktyg är applicerbart i kommunal verksamhet så har Lidköpings kommun själva 
fått prova sig fram. I inledningsskedet av processen saknades i kommunen kunskap om vad 
arbete med miljöledningssystem innebar och vilka delar det består av. Detta fick också följden 
att kopplingen mellan olika delar i arbetet med miljöledningssystemet blev oklar. Arbetet med 
miljöpolicyn påbörjades också innan kommunen bestämde sig för att ha miljöledningssy-
stemsstruktur på sitt arbete. Kommunen jobbade till en början inte så mycket efter hur ett mil-
jöledningssystemsarbete enligt standarder som ISO 14001 ska struktureras upp. Kopplingen 
till standarden blev dock tydligare i och med kommunfullmäktiges beslut 1999 då det besluta-
des att kommunens inriktning var att certifieras enligt ISO 14001 samt beslutet från år 2000 
om att delar av kommunens verksamhet skulle certifieras enligt ISO 14001. Resultatet visar 
att ett politiskt beslut väger mycket tungt för att arbetet ska gå att genomföra. I Lidköpings 
kommun har det dock, trots politiska beslut, aldrig varit fastställt i vilken mån standarden för 
ISO 14001 ska följas i arbetet. Visserligen bestämdes år 1999 att kommunens inriktning var 
att certifieras enligt ISO 14001 men året därpå kom ett nytt beslut som angav att delar av 
kommunens verksamheter skulle certifieras enligt standarden. Vilka delar detta avsåg klar-
gjordes dock aldrig och inte heller på vilken nivå arbetet i övriga verksamheter skulle ligga. 
Resultatet visar att förvaltningarna i Lidköpings kommun använt ISO 14001 som en inspira-
tion i arbetet med miljöledningssystemet men att målet med att använda standarden inte varit 
att absolut certifiera sig. Att använda standarder som inspiration i arbetet med miljölednings-
system har även gjorts i Västerås och Kungsörs kommuner 102. Jag tror att då Lidköpings 
kommun inte haft certifiering som ett absolut mål för arbetet så har de lättare kunnat fokusera 
på miljöarbetet. 
                                                           
101 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2005, s. 12. 
102 Burström von Malmborg, F. 2002, s. 316. 
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Av resultatet framgår att Lidköpings kommun under processen haft en del resursproblem i sitt 
arbete med miljöledningssystemet och att detta gjort att arbetet ibland avstannat. År 2000 be-
slutades att samtliga anställda skulle genomgå en dags miljöutbildning, något som än idag inte 
uppfyllts på grund resursbrist. På grund av att alla anställda inte fått utbildning så är det möj-
ligt att en del hinder för förändringsarbetet såsom som beskrivs i Kotters teori om delegera 
ansvar och befogenheter103 inte kunnat röjas. När kommuner inför miljöledningssystem är det 
som tidigare nämnt inte så vanligt att några extra resurser avsätts till arbetet utan finansiering-
en förväntas ske inom den ordinarie budgeten.104 Detta framkom även av denna studie. Att 
inga extra resurser för arbetet avsatts på övergripande nivå utan att förvaltningarna själva fått 
avsätta detta har fått följden att arbetet med miljöledningssystemet prioriterats olika. En del 
förvaltningar har avsatt mycket resurser och andra mindre. Konsekvensen av detta har också 
blivit att förvaltningarna kommit olika långt i sitt arbete. Av resultatet framgår att förvaltning-
ar som kommit långt i sitt arbete fått vänta invänta andra förvaltningar vilket tyder på ineffek-
tivitet i processen. Eftersom resursfördelningen varierat mellan förvaltningarna så har miljö-
samordnarna haft olika förutsättningar till att arbeta med miljöledningssystemet. Möjligheten 
att agera i enlighet med visionen för arbetet har därför varierat inom kommunen. Även det 
övergripande arbetet har blivit lidande då agenda 21 samordnaren på grund av andra arbets-
uppgifter inte haft tillräckligt med tid för att hinna med det. Under tiden som arbetet med mil-
jöledningssystemet pågått har kommunen haft andra projekt vid sidan om såsom LIP och 
KLIMP samt agenda 21 arbete vilket har skötts av agenda 21 samordnaren. Fler resurser hade 
behövt sättas in för att hinna med arbetet med miljöledningssystemet. 
 
Omorganisationen 2003 visade sig ge positiva följder för arbetet eftersom ledningen av miljö-
ledningssystemsarbetet blev tydligare. Detta gjorde att miljöfrågorna fick en tydligare prioritet 
och ett mer aktivt stöd vilket kan kopplas till punkt två om ledande koalition i Kotters teori 
om förändringar105. Ett aktivt stöd från ledningen är generellt mycket viktigt för att miljöled-
ningssystemsarbete ska fungera väl. Som tidigare nämnt handlar förändringsarbete, såsom ett 
miljöledningssystem kan räknas som, mycket om att kringgå stabilitet i organisationsstruktu-
ren och jag tror att omorganisationen underlättade detta och att det fick följden att arbetet där-
efter blev mer välfungerande. I och med omorganisationen byttes dock en del miljösamordna-
re ut vilket gjorde att arbetet tappade fart. Att utbyte av personal gör att miljöledningssy-
stemsarbete i kommuner tappar fart verkar vara något som gäller generellt.106 Den nya infö-
randeplanen som kommunen tog fram 2003 blev en också viktig brytpunkt i arbetet då den 
angav vad som skulle göras och när det skulle vara klart. Detta underlättade arbetet i miljö-
samordnargruppen och gjorde att arbetet med miljöledningssystemet fick ett rejält lyft. Den 
tydligare strukturen i arbetet gjorde att kommunen i sitt miljöarbete började fokusera på det 
som var mest betydande ur miljösynpunkt. Att ta hjälp av konsult hade en positiv effekt på 
arbetet.  
 
6.2 ANSTÄLLDAS GENERELLA UPPLEVELSER  
Den andra frågeställningen i den här studien var att undersöka de anställdas upplevelser av 
arbetet med miljöledningssystemet. Av resultatet framgår att upplevelsen av arbetet skiljer sig 
något beroende på var, hur länge samt i vilken grad de anställda arbetat med miljöledningssy-
stemet. Ju mer aktivt involverade de anställda varit i det operativa arbetet desto jobbigare har 
arbetet upplevts. Av resultaten från denna studie framgår att processen med miljöledningssy-
                                                           
103 Kotter, JP. 1998, s. 112ff. 
104 Emilsson, S. & Hjelm, O. 2005, s. 5 
105 Kotter, JP. 1998, s. 59ff. 
106 Ibid. s. 11. 
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stemet i Lidköpings kommun tagit längre tid än beräknat och de anställda tycker att processen 
varit seg. Tidigare studier har dock visat att det generellt innebär det en lång process för kom-
muner att införa miljöledningssystem.107 Generellt sett så tror jag därför inte att Lidköpings 
kommuns miljöledningssystemsprocess varit längre än i många andra kommuner. Att arbetet 
överlag upplevts som krävande och jobbigt tror jag beror på att anställda under den tid som 
processen pågått trott att arbetet snart skulle vara i land. Detta tror jag också är orsaken till att 
de anställda beskriver processen mycket utifrån termer av tid. Det framgår av resultatet att det 
finns både förståelse och misströstan i att arbetet tagit längre tid än beräknat. Av resultatet 
framgår också att anställda i kommunen vid ett flertal tillfällen ”tagit ut segern i förskott” i 
och med att de trodde att arbetet inte skulle ta så lång tid. Detta skedde exempelvis 1998 och 
år 2002 när kommunen var ganska nöjda med sitt miljöledningssystemsarbete. Att kommuner 
som arbetar med miljöledningssystem tar ut segern i förskott tror jag kan vara ett generellt 
problem och det strider mot punkt sju i Kotters förändringsteori om att befästa förändringar 
och sedan fortsätta arbetet108. Att det kan ge negativa följder i ett förändringsarbete beror på 
att anställda då får tron att arbetet är klart och sedan blir frustrerade när det visar sig att det 
kommer mer uppgifter.  
 
Resultatet visar att det funnits införandeplaner för miljöledningssystemsarbetet samt en hand-
bok för hur miljöutredningen skulle göras men trots detta har miljösamordnarna upplevt otyd-
ligheter i hur arbetet med miljöledningssystemet skulle genomföras. Den upplevda otydlighe-
ten tror jag beror mycket på att förvaltningarna till en början själva fick välja arbetssätt men 
att det sedan bestämdes att det skulle finnas ett övergripande system som skulle vara samma 
för alla förvaltningar. Detta gjorde att arbetet fick omstruktureras. Även om det funnits riktlin-
jer för arbetet så har de till viss del ändrats allt eftersom. I miljösamordnargruppen har miljö-
samordnarna kontinuerligt fått utbildning i arbete med miljöledningssystem. Trots detta har 
miljösamordnarna upplevt arbetet som svårt. Detta tror jag beror på att arbete med miljöled-
ningssystem i en kommun är stort och komplext vilket trots utbildningsinsatser kan vara svår-
greppbart för de anställda. Tidigare studier har också visat att kommuner ofta inte är vana vid 
det arbetssätt som ett miljöledningssystem innebär och att det är en faktor till att arbetet kan ta 
lång tid.109 Att miljösamordnare i Lidköpings kommun bytts ut då de erhållit en viss erfaren-
het och kompetens har heller inte underlättat arbetet.  
       
Under processens gång har anställda samlat på sig erfarenheter av att arbeta med miljöled-
ningssystem. Intervjuerna visar att det pågått ett lärande hos anställda som arbetat med miljö-
ledningssystemet genom att de bland annat arbetat mycket i grupper och kunnat byta erfaren-
heter med varandra. De har fått tillägna sig ny kunskap i arbete med miljöfrågor, bland annat 
genom utbildningar och åtgärder i enlighet med miljöledningssystemet. Lärandet är också 
sammankopplat med att tillvägagångssättet för arbetet fått växa fram över tid. I och med att 
strategin för arbetet ändrats så har anställda också fått lära sig av med gamla beteenden och 
tillvägagångssätt för att ersätta dem med nya.  
 
6.3 ANSTÄLLDAS UPPLEVELSER AV ENGAGEMANG 
Uppsatsens tredje frågeställning syftade till att undersöka anställdas upplevelser av engage-
manget till miljöledningssystemet. Det framgår av resultatet att engagemanget till miljöled-
ningssystemet varierar i kommunen men att engagemanget växt sig starkare under processens 
gång. Som jag ser det är engagemanget mycket kopplat till de resursinsatser som gjorts. En-
gagemang väcks genom utbildningar och information. Att arbete med miljöledningssystem 
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ger en ökad miljömedvetenhet hos de anställda visades även i en studie om Västerås kom-
mun.110 Resultatet från denna studie visar dock att engagemang är lite av en färskvara som 
måste underhållas för att det ska bestå. Jag anser att Lidköpings kommun har kommit en bra 
bit på väg i att skapa intresse och engagemang för miljöfrågor bland de anställda vilket kan 
kopplas till punkterna om att skapa angelägenhet respektive ledande koalition i Kotters för-
ändringsteori som redovisas i kapitel tre. En synlig kunskapsbrist är dock att en del anställda 
ute i verksamheterna upplevt praktiska åtgärder på miljösidan som mer eller mindre obetydli-
ga. Den inställningen anser jag är möjlig att avhjälpa genom fler utbildningsinsatser. Viktigt 
att komma ihåg är dock att förändringar, såsom ett miljöledningssystemsarbete kan ses, alltid 
möts av mer eller mindre motstånd111. I kommunens fortsatta arbete tror jag att det kommer 
vara av stor vikt att anställda på alla nivåer i organisationen förstår vitsen av att arbeta med 
miljöledningssystemet. Detta tror jag blir en viktig del i arbetet med att förankra miljöled-
ningssystemet i organisationen, något som kommunen delvis har framför sig i och med den 
kommande implementeringen.  
 
Resultatet visar att det finns tidpunkter i processen som upplevts som kaos och där anställda 
menar att arbetet i princip stod stilla. Dessa perioder inträffade då riktlinjer i arbetet ändrades. 
Under dessa perioder hade kommunen svårt att visa på vinster och framsteg i processen och 
jag tror att det är en anledning till varför arbetet upplevts så jobbigt. Resultatet bekräftar alltså 
den sjätte punkten i Kotters teori om att kortsiktiga vinster och tillkännagivande av framsteg 
är viktigt för att arbetet ska fungera effektivt112. Även om små framsteg hela tiden kunnat vi-
sas i processen så är många av de anställda förväntansfulla över att få se det långsiktiga resul-
tatet med miljöledningssystemet och hur det kan leda till en förbättrad miljöprestanda. Detta 
är något som Lidköpings kommun har framför sig genom arbetet med ständiga förbättringar 
och åtgärder i miljöledningssystemsarbetet. Genom att fortsätta att kontinuerligt visa på och 
kommunicera vinster och framsteg i arbetet kan motivationen hos de anställda hållas uppe. 
 
6.4 KOMMUNIKATION I MILJÖLEDNINGSSYSTEMSARBETET 
Den fjärde frågeställningen i denna studie handlade om hur kommunikationen av miljöled-
ningssystemet fungerat i kommunen. Resultatet visar att kommunikationen kring miljöled-
ningssystemet ökat och blivit mer strukturerad med tiden. Detta har även framkommit i andra 
studier om arbete med miljöledningssystem i kommuner. Exempelvis visade en studie om 
Västerås kommun på detta.113 Ett lyft för kommunikationen i Lidköpings kommun var också 
när kommundirektören blev chef över förvaltningscheferna eftersom ledningen för arbetet då 
blev tydligare och mer sammanhängande.  
 
Av resultatet framgår att det finns en uppfattning om att många anställda tidigare i processen 
känt att miljöledningssystemet inte berört dem nämnvärt. Detta tror jag hänger ihop med att 
strategin för arbetet ändrats vid upprepade tillfällen. För att anställda ska ta till sig information 
krävs som tidigare nämnt att den är enkel och lättillgänglig. Resultatet tyder på att innan led-
ningen visade aktivt stöd för arbetet med miljöledningssystemet så var det också mer före-
kommande att anställda valde att bortse från information och åtgärder i enlighet med miljö-
ledningssystemet. Ett exempel på detta är då förvaltningarna i ett tidigt skede av processen 
skulle ta fram handlingsplaner och de flesta valde att bortse från detta. Arbetet gavs i ett tidigt 
skede inte så stor prioritet på förvaltningsnivå eftersom det då inte var förankrat där. 
 
                                                           
110 Burström von Malmborg, F. 2002, s. 315. 
111 Jacobsen, DI. & Thorsvik, J. 2002, s. 447ff. 
112 Kotter, JP. 1998, s. 126ff. 
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En viktig punkt i kommunens arbete med miljöledningssystemet var bildandet av miljösam-
ordnargruppen. I och med miljösamordnare på varje förvaltning, och i en del förvaltningar 
även miljökontaktpersoner och miljöombud ute i de kommunala verksamheterna, så fick mil-
jöledningssystemsarbetet en större bredd och spridning i kommunen och det blev lättare att 
kommunicera arbetet. Det blev inte längre ett arbete som främst skedde på övergripande nivå 
utan nu blev det även ett underifrånperspektiv i arbetet. 
 
I och med miljösamordnargruppen och den nya ledningsgruppen blev delegationen av ansvar 
och befogenheter för arbetet tydligare. Detta ses som en viktig faktor i punkt fem i Kotters 
förändringsteori114. Arbete i grupper välkomnas enligt Kotters teori och ses som ett viktigt 
steg i arbetet med att skapa en ledande koalition. Resultatet visar att Lidköpings kommun har 
positiva erfarenheter av att arbeta i grupp med miljöledningssystem. Arbetet med miljöled-
ningssystemet fungerade bättre efter miljösamordnargruppens bildande eftersom ansvaret för 
att driva arbetet då inte blev lika avhängigt agenda 21 samordnaren.  
 
6.5 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Slutligen vill jag påpeka att självklart är det lätt att i efterhand komma på tillvägagångssätt 
som skulle ha underlättat processen. Mer resurser i form av mer personal med avsatt tid för 
arbetet samt fler utbildningsinsatser skulle såklart ha skyndat på arbetet. Men min slutgiltiga 
uppfattning är att det viktigaste inte är att processen med utvecklandet av miljöledningssystem 
går fort att genomföra. Snarare är det av stor vikt att arbetet integreras väl hos de anställda 
och blir förankrat som en naturlig del i organisationen eftersom det är först då som det kan ge 
betydande resultat. Att ha ett miljöledningssystem ger inte en organisation automatiskt en 
förbättrad miljöprestanda utan detta är något som skapas genom aktivt arbete och engage-
mang från de anställda och här tror jag att Lidköpings kommun har kommit en bra bit på väg. 
Genom att ha en genomtänkt struktur för hur arbetet ska spridas till samtliga anställda i orga-
nisationen tror jag att arbetet med att integrera miljöledningssystemet kan underlättas. Jag 
anser att Lidköpings kommun genom att ha provat olika tillvägagångssätt för arbetet nu ver-
kar ha hittat ett sätt och en struktur för arbetet som passar bra just i Lidköpings kommun. 
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7. SLUTSATSER 
Nedan följer en sammanfattade lista över de styrkor och brister i Lidköpings kommuns ut-
vecklingsprocess av miljöledningssystem som kunnat identifieras genom denna studie: 
 
Identifierade styrkor: 
 

• I kommunen finns, på såväl tjänstemanna- som politikernivå, en stark vilja att ha ett 
miljöledningssystem. Ambitionen för hur arbetet ska gå till har trots flera motgångar 
aldrig sänkts. 

• Visionen för arbetet med miljöledningssystemet har under hela processen varit att det 
ska ge kommunen ett strukturerat miljöarbete samt förbättrad miljöprestanda.  

• Utvecklingen har skapat lärprocesser i kommunen och givit anställda en mognad, kun-
skap och erfarenhet i arbete med miljöledningssystem.  

• Genom att prova olika tillvägagångssätt så verkar kommunen nu hittat ett sätt och en 
struktur för arbetet som fungerar bra i Lidköpings kommun. 

• Arbetet med miljöledningssystemet har lett till en ökad miljömedvetenhet hos de an-
ställda och gjort att fler anställda är engagerade och deltar i kommunens miljöarbete.  

• Trots att konsulthjälp anlitats så är det de anställda som ”ägt” arbetet med miljöled-
ningssystemet. 

• Kommunikationen i miljöledningssystemsarbetet har ökat och blivit mer strukturerad 
med tiden. Strukturen med miljösamordnare, miljökontaktpersoner samt miljöombud i 
förvaltningarna har haft en positiv effekt för kommunikation ut i olika verksamheter. 

• Arbetet med miljöledningssystemet har under senare delen av processen skett mycket i 
grupper vilket möjliggör erfarenhetsutbyte.  

• Under senare delen av processen har det funnits ett aktivt stöd från ledningen. 
 
Identifierade brister: 
 

• Kommunen har vid ett flertal tillfällen under processen ”tagit ut segern i förskott”. 
• Under stora delar av processen har det funnits en avsaknad av en tydlig strategi för hur 

arbetet ska gå till. Detta har gjort att riktlinjer och strukturer för arbetet ändrats vid ett 
flertal tillfällen. 

• I början av processen saknades kunskap om hur ett miljöledningssystem är applicer-
bart i kommunal verksamhet samt hur ett arbete med miljöledningssystem går till rent 
praktiskt.  

• Resursbrist har funnits på såväl förvaltningsnivå som övergripande nivå i arbetet. Möj-
ligheten att kunna arbeta med miljöledningssystemet har därför varierat. 

• Frustration och osäkerhet hos anställda då riktlinjer och strukturer för arbetet ändrats. 
• Ineffektivitet i processen i form av att förvaltningarnas arbete med miljöledningssy-

stemet vid ett flertal tillfällen har hamnat i otakt och att miljösamordnarna då fått vän-
ta in varandra. 

• Miljösamordnare har på grund av omorganisationer bytts ut då de erhållit en viss kom-
petens och erfarenhet. 

• Brist på förståelse för arbetet ute i verksamheterna. 
• I början av processen fanns endast passivt stöd från ledningen. 
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BILAGA 1: LIDKÖPINGS KOMMUNS ORGANISATION 
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kommunstyrelsen 

Kommunal 
Förbundet: 
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köping, Ska-
ra 
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BILAGA 2: INTERVJUMANUALER 
 
Intervjumanual 1 
Denna manual har använts vid intervju med agenda 21 samordnare, miljösamordnare, förvalt-
ningschefer och enhetschef: 
 
Inledande: 
Kan du berätta kort om din bakgrund? 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Kan du berätta om när du började jobba med miljöledningssystemet i Lidköpings kommun? 
– Hur länge har du varit med i miljöledningssystemsprocessen? 
– Vilka delar av miljöledningssystemet har du kommit i kontakt med i ditt arbete? 
– Har du genom kommunen fått miljöutbildning för att arbeta med miljöledningssystem? 
 
Om miljöledningssystem: 
Kan du berätta om hur det gick till när Lidköpings kommun bestämde sig för att införa miljö-
ledningssystem? 
När uppstod idén med miljöledningssystemet? 
Hur uppstod idén med miljöledningssystemet? 
Varför uppstod idén med miljöledningssystemet? 
Påverkade tidigare miljöarbete i kommunen beslutet om att införa miljöledningssystemet?  
Vad tycker du om att kommunen valt att införa miljöledningssystem? 
Hur har du påverkats av processen kring miljöledningssystemet i ditt arbete? 
Känner du att du har haft möjlighet att kunna påverka miljöledningssystemsprocessen? Hur? 
 
Om införandet: 
Kan du berätta om hur det har fungerat att jobba med miljöledningssystemet, från tidpunkten 
där du blev involverad i det till där ni är idag? 
Berätta om vad som har varit lättast respektive svårast med införandet? 
Kan du berätta om hur riktlinjerna för arbetet med miljöledningssystemet har varit under pro-
cessens gång? 
– Har synen på hur införandet ska gå till ändrats under processen? 
Hur har kommunens miljöarbete förändrats i och med att ni jobbat med miljöledningssystem? 
Till miljösamordnare och förvaltningschefer: Hur har arbetet med miljöledningssystemet sett 
ut på din förvaltning? Hur har ni identifierat miljöaspekter?  
Har du någon uppfattning om i vilka förvaltningar det har varit svårast att införa miljöled-
ningssystem? Varför svårast där? 
Har du någon uppfattning om i vilka förvaltningar har det varit lättast att införa miljöled-
ningssystem? Varför lättast där? 
 
Organisatoriskt: 
Hur har processen med miljöledningssystemet påverkat organisationen i kommunen? 
Har du någon uppfattning om hur engagemanget hos de kommunanställda har varit till att 
arbeta med miljöledningssystemet? 
Är det fler som är involverade i miljöarbetet nu än innan processen med miljöledningssyste-
met började? 
Hur har ansvarsfördelningen av miljöarbetet förändrats genom miljöledningssystemsproces-
sen? 
Hur valdes miljösamordnarna på de olika förvaltningarna ut? Alternativt: Berätta om hur du 
blev utsedd som miljösamordnare på din förvaltning? 
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Har du någon uppfattning om hur kommunens dokumentation om miljöledningssystemet fun-
gerat?  
Har miljöledningssystemet dokumenterats under hela processen? 
 
Miljökommunikation 
Berätta om hur informationen om miljöledningssystemet till de kommunanställda har varit? 
Hur har ledningen kommunicerat miljöledningssystemet till de olika förvaltningarna?  
Hur har förvaltningarna kommunicerat miljöledningssystemet till ledningen?  
Har sättet att informera om miljöarbetet till de kommunanställda förändrats under miljöled-
ningssystemsprocessen? 
 
Politiskt 
Vilken inställning har politikerna haft till miljöledningssystem genom de här åren? 
Hur har samarbetet med politikerna sett ut? 
Hur har kommunens ekonomi påverkat processen med miljöledningssystemet? 
Vilka ändringar i miljön har miljöledningssystemet gett Lidköpings kommun hittills? 

 
Svårigheter och möjligheter 
Vad hade ni för mål med miljöledningssystemsarbetet när ni började och vad har ni för mål 
nu? 
Finns det tidpunkter när arbetet med miljöledningssystemet har känts tungt? När? 
Finns det tidpunkter när arbetet med miljöledningssystemet har känts lätt? När? 
Tror du att införandeprocessen hade kunnat ske mer effektivt? Hur? 
 
Samarbete 
Vad har samarbetet med Trollhättan, Mark och Härryda kommun betytt för processen med 
miljöledningssystemet? 
Har ni haft samarbete med fler kommuner? 
 
Avslutande: 
Vilka råd skulle du vilja ge till andra kommuner som vill införa miljöledningssystem? 
Vad har du för förhoppningar att miljöledningssystemet ska ge Lidköpings kommun i framti-
den? 
Har du något övrigt att tillägga? 
 
 
Intervjumanual 2 
Denna manual har använts vid intervju med kommundirektören. 
 
Inledande: 
Kan du berätta kort om din bakgrund i kommunen? 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Om MLS: 
Vad vet du om Lidköpings kommuns miljöledningssystem? 
Kan du berätta om hur det gick till när Lidköpings kommun bestämde sig för att införa miljö-
ledningssystem? 
Har du någon uppfattning om: 
När uppstod idén med miljöledningssystemet? 
Hur uppstod idén med miljöledningssystemet? 
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Varför uppstod idén med miljöledningssystemet? 
Vad tycker du om att kommunen valt att införa miljöledningssystem? 
Vilken roll har du som kommundirektör haft i processen med miljöledningssystemet? 
Har miljöledningssystemet påverkat dig i ditt arbete? 
Känner du att du har haft möjlighet att kunna påverka processen med miljöledningssystemet? 
 
Om införandet: 
Kan du berätta om hur det har fungerat att jobba med miljöledningssystemet, från tidpunkten 
där du blev involverad i det till där ni är idag? 
Har du någon uppfattning om vad som har varit lättast respektive svårast med införandet? 
Har du någon uppfattning om i vilka förvaltningar det har varit lättast respektive svårast att 
införa miljöledningssystem? 
Har synen på hur införandet ska gå till ändrats under processens gång? 
 
Organisatoriskt: 
Hur har processen med miljöledningssystemet påverkat organisationen i kommunen? 
Har du någon uppfattning om hur engagemanget hos de kommunanställda har varit till att 
arbeta med miljöledningssystem? 
Vilken inställning har kommunledningen haft till arbetet med miljöledningssystemet? 
Hur har arbetet mellan kommunledningen och de olika förvaltningarna sett ut när det gäller 
införandet av miljöledningssystemet? 
Har du någon uppfattning om det fler som är involverade i miljöarbetet nu än innan processen 
med miljöledningssystemet började? 
 
Miljökommunikation 
Har du någon uppfattning om hur informationen om miljöledningssystemet till de kommun-
anställda har varit? 
 
Politiskt 
Vilken inställning har politikerna haft till miljöledningssystemet genom de här åren? 
Hur har samarbetet med politikerna sett ut? 
Hur upplever du det politiska stödet? 
Har du någon uppfattning om hur kommunens ekonomi har påverkat processen med miljöled-
ningssystemet? 
Har de ekonomiska och personella resurser som lagts ner på miljöledningssystemsarbetet varit 
tillfredsställande? 

 
Samarbete 
Vilken roll har du som kommundirektör haft i samarbetet med Trollhättan, Mark och Härryda 
kommun? 
Har du någon uppfattning om vad det samarbetet betytt för processen med miljöledningssy-
stemet? 
 
Om framtiden 
Hur ser framtiden ut för miljöledningssystemet?  
Kommer kommunen att genomföra en certifiering av miljöledningssystemet? 
Har du någon uppfattning om vad miljöledningssystemet resulterat i för miljön i Lidköpings 
kommun hittills? 
Vilka råd skulle du vilja ge till andra kommuner som vill införa miljöledningssystem? 
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Vad har du för förhoppningar att miljöledningssystemet ska ge Lidköpings kommun i framti-
den? 
 
Avslutande: 
Har du något övrigt att tillägga? 
 
 
Intervjumanual 3 
Denna manual har använts vid intervjun med chefsekonomen 
 
Inledande: 
Kan du berätta kort om din bakgrund? 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Vad vet du om Lidköpings kommuns miljöledningssystem? 
Har miljöledningssystemet påverkat dig i ditt arbete? 
Känner du att du har haft möjlighet att kunna påverka processen med miljöledningssystemet? 
Vad tycker du om att kommunen valt att införa miljöledningssystem? 
 
Kommunens ekonomi 
Kan du berätta om hur det ekonomiska läget i kommunen sett ut från 1996 fram tills nu? 
Hur har kommunens ekonomi påverkat processen med miljöledningssystemet? 
Har det avsatts extra resurser för att finansiera miljöledningssystemet? 
Har ni fått göra omprioriteringar för att kunna finansiera införandet av miljöledningssystemet? 
Hur ser framtidsutsikterna ut för miljöledningssystemet kopplat till kommunens ekonomi? 
 
Övrigt om miljöledningssystem 
Hur har du som kommunanställd fått information om Lidköpings miljöledningssystem? 
Känner du att du haft möjlighet att kunna påverka processen med miljöledningssystemet? 
Har du någon uppfattning om hur motiverade de kommunanställda har varit till att arbeta med 
miljöledningssystemet? 
 
Avslutande: 
Har du något övrigt att tillägga? 
 
 
Intervjumanual 4 
Denna manual har använts vid intervju med konsulten. 
 
Inledande: 
Vilken roll har du haft i Lidköpings kommuns arbete med miljöledningssystem? 
Varför tror du att Lidköpings kommun valt att införa miljöledningssystem? 
 
Konsultarbete: 
Kan du berätta om när du kom i kontakt med Lidköpings kommuns arbete med miljölednings-
system första gången? 
– Hur länge har du varit med i processen med miljöledningssystemet? 
– Kan du beskriva hur kommunens miljöledningssystem såg ut när du kom in i processen för 
första gången? 
Hur ofta har du anlitats som konsult i arbetet med Lidköpings kommuns miljöledningssy-
stem? 
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– Finns det skeenden i processen då du har anlitats mer ofta av kommunen? När? 
Hur har ditt konsultarbete med miljöledningssystemet i kommunen sett ut? 
– Vad har kommunen velat ha hjälp med? 
– Vilka verksamheter i kommunen har du i ditt konsultarbete jobbat med? 
– Hur har arbetet fungerat? 
Vad upplever du att Lidköpings kommun har haft mest svårigheter med i sitt arbete med mil-
jöledningssystemet under den period du har anlitats av dem? Vad har gått lättare? 
Hur skulle du vilja beskriva kommunens miljöledningssystem som det ser ut idag? 
 
Organisatoriskt: 
Har du någon uppfattning om hur engagemanget hos de kommunanställda har varit till att 
arbeta med miljöledningssystem? 
Hur upplever du ledningens stöd till arbetet med miljöledningssystem? 
Vad har du för synpunkter på sättet hur Lidköpings kommun valt att införa miljöledningssy-
stemet? 
Vad tycker du om kommunens sätt att strukturera upp organisationen runt miljöledningssy-
stemet?  
Hade man kunnat göra det på något annat sätt? 
Har du någon uppfattning om i vilka förvaltningar det har varit svårast att införa miljöled-
ningssystem? Varför svårast där?  
Har du någon uppfattning om i vilka förvaltningar har det varit lättast att införa miljöled-
ningssystem? Varför lättast där?  
Hur upplever du kommunens dokumentation av processen med miljöledningssystemet? 
 
Styrkor och brister i införandeprocessen: 
Vilka brister tycker du att det finns i Lidköpings kommuns miljöledningssystemsprocess? 
Vilka styrkor tycker du att det finns i Lidköpings kommuns miljöledningssystemsprocess? 
Tror du att Lidköpings kommuns införandeprocess av miljöledningssystem hade kunnat ske 
mer effektivt?  
 
Avslutande: 
Hur tycker du att en kommun på bästa sätt bör gå tillväga för att införa ett miljöledningssy-
stem? 
– Vad är viktigt för en kommun att tänka på när de inför miljöledningssystem? 
Vilken tid tycker du att en kommun bör räkna med att en införandeprocess av ett miljöled-
ningssystem tar? 
Vad tror du att miljöledningssystemet kan ge Lidköpings kommun i framtiden? 
Har du något övrigt att tillägga? 
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BILAGA 3: KOMMUNIKATION AV MILJÖLEDNINGSSYSTEMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommundirektör 
Leder och samordnar kom-
munens verksamhet 
Chef över kommun- led-
ningskontoret och förvalt-
ningschefer 

Agenda 21 sam-
ordnare 
Stabsfunktion på Kommun-
ledningskontoret 
Coach och controller för 
införande av MLS* i kom-
munen (övergripande)

Miljösamordnargrupp 
Består av kommunens miljö-
samordnare samt agenda 21 
samordnaren 

Konsult 
Anlitad för att utbilda 
och stödja miljö-
samordnargruppen och 
agenda 21 samordnaren 

Ledningsgrupp 
Består av kommundi-
rektör och förvaltnings- 
chefer 

Miljösamordnare 
Coach och controller för 
införande av MLS* i 
förvaltning 

Förvaltningschefer 
Ansvar för införande av 
MLS* på förvaltnings- 
nivå

Enhetschefer 
Chefer för olika 
delar av verksam-
het i förvaltning 

Nämnder till 
förvaltningar 
Består av politiker 

Miljöombud &  
Miljökontakt- 
personer 
Ombud för införande 
av MLS* ute i förvalt-
ningarnas verksamheter 

Arbetsgrupp 
i förvaltning 
Förekommer i 
vissa förvaltningar 
vid ex framtagan-
de av miljöaspek-
ter 

Kommun-
full-mäktige 
Består av politiker 
Den högsta be-
slutande instansen 
i en kommun  
 

Kommunstyrelse 
Kommunens ledande organ  

KS-chefsgrupp 
Består kommundirektör 
samt av chefer för enhe-
ter som har kommunsty-
relsen som nämnd 
 

Arbetsplatser 
Anställda ute i olika kommunala 
verksamheter

* Med MLS avses 
miljöledningssystem 


