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utsättningar för en gemensam laghantering 
en i Linköping AB (publ) 

01 ställer krav på att de organisationer som är certifierade enligt standarden ska ha tillgång till och förstå de lagar 
berörs av. Dessutom måste organisationen säkerställa att lagkraven efterlevs. Standarden säger dock inte hur 
r och andra krav vilket gör att det finns åtskilliga lösningar.  Avgörande orsaker till hur pass bra ett företag kan 
 det är ett stort eller litet företag, vilken typ av verksamhet företaget har samt om det har miljöfokus eller inte. 
B (publ) är en stor koncern med flertalet dotterbolag som har mångsidig verksamhet. Vissa verksamheter inom 
 dotterbolagen, hanterar lagar och andra krav mindre effektivt än övriga verksamheter. Emellertid ingår dessa 
ska visa sig som en enhet utåt. Det övergripande syftet har därför varit att undersöka vilka möjligheter respektive 
cern med dotterbolag att ha ett gemensamt och mer för organisationen tillämpat lagverktyg samt sätt att hantera 

ag av Tekniska Verken i Linköping AB (publ). Därmed har undersökningen avgränsats genom valet att använda 
som fallstudie. Övriga metoder som använts är dokumentgranskning, informella intervjuer, fokusgrupper, 
tervjuer. 

ppsatsen är att Tekniska Verken koncernen har stora möjligheter att erhålla en gemensam laghantering. Fördelarna 
repp kan frambringa mer samarbete och stöd för verksamheter med mindre förutsättningar för en effektiv 

et i laghanteringen för chefer med delegerat miljöansvar. En gemensam laghantering betyder dock inte att allt ska 
 göras en avvägning. På central nivå bör någon roll eller funktion hålla i frågan så att beslut som tas av ledningen 
ner och dessutom bör stödfunktioner även finnas på central nivå för att vara till för alla då behovet av stöd och 
lar av laghanteringen såsom identifiering och implementering samt utvärdering av lagefterlevnad ska dock fortsätta 
är viktigt att hanteringen är anpassbar och tillåtande då verksamheterna är så skilda. För att underlätta arbetet för 
berörda lagkrav är identifierade och implementerade samt efterlevda bör lagverktyg användas. Om alla nya 
a effektivt krävs dock att det finns tydliga ramar för informations- och kommunikationskanaler.  

ska Verken koncernen, lagefterlevnad, lagar och andra krav. 
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Sammanfattning 
Miljöledningssystemet ISO 14001 ställer krav på att de organisationer som är certifierade enligt 
standarden ska ha tillgång till och förstå de lagar och andra krav som företaget berörs av. 
Dessutom måste organisationen säkerställa att lagkraven efterlevs. Standarden säger dock inte 
hur organisationen ska hantera lagar och andra krav vilket gör att det finns åtskilliga lösningar.  
Avgörande orsaker till hur pass bra ett företag kan hantera lagkraven, beror på om det är ett stort 
eller litet företag, vilken typ av verksamhet företaget har samt om det har miljöfokus eller inte. 
Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är en stor koncern med flertalet dotterbolag som har 
mångsidig verksamhet. Vissa verksamheter inom koncernen, framförallt några av dotterbolagen, 
hanterar lagar och andra krav mindre effektivt än övriga verksamheter. Emellertid ingår dessa 
verksamheter i en koncern som ska visa sig som en enhet utåt. Det övergripande syftet har därför 
varit att undersöka vilka möjligheter respektive svårigheter det finns för en koncern med 
dotterbolag att ha ett gemensamt och mer för organisationen tillämpat lagverktyg samt sätt att 
hantera lagar och andra krav. 
 
Studien är genomförd på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB (publ). Därmed har 
undersökningen avgränsats genom valet att använda Tekniska Verken koncernen som fallstudie. 
Övriga metoder som använts är dokumentgranskning, informella intervjuer, fokusgrupper, 
Benchmarking och kvalitativa intervjuer. 
 
Slutsatser som kan dras utifrån uppsatsen är att Tekniska Verken koncernen har stora möjligheter 
att erhålla en gemensam laghantering. Fördelarna överväger då ett mer samlat grepp kan 
frambringa mer samarbete och stöd för verksamheter med mindre förutsättningar för en effektiv 
laghantering samt skapa trygghet i laghanteringen för chefer med delegerat miljöansvar. En 
gemensam laghantering betyder dock inte att allt ska hanteras centralt. Därför bör det göras en 
avvägning. På central nivå bör någon roll eller funktion hålla i frågan så att beslut som tas av 
ledningen förmedlas till alla berörda personer och dessutom bör stödfunktioner även finnas på 
central nivå för att vara till för alla då behovet av stöd och stödfunktioner är stort. Vissa delar av 
laghanteringen såsom identifiering och implementering samt utvärdering av lagefterlevnad ska 
dock fortsätta att vara decentraliserade då det är viktigt att hanteringen är anpassbar och tillåtande 
då verksamheterna är så skilda. För att underlätta arbetet för verksamheterna att påvisa att 
berörda lagkrav är identifierade och implementerade samt efterlevda bör lagverktyg användas. 
Om alla nya funktioner och roller ska fungera effektivt krävs dock att det finns tydliga ramar för 
informations- och kommunikationskanaler.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problemformulering. Här beskrivs även 
uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 
Människans påverkan på miljön blev betydligt större i och med industrialismens framfart. 
Utvecklingen gjorde att miljöpåverkan gick från att vara lokal till att bli regional och global. 
Även i Sverige accelererade miljöbelastningen markant i takt med utvecklingen.1 Detta gav fokus 
på de aktiviteter som gav upphov till miljöpåverkan vilket i sin tur gjorde att den svenska 
miljörätten utvecklades under denna period. Under slutet av 1980-talet uppkom behov av en 
reformation av miljölagstiftningen då den befintliga var omodern och svår att överblicka. 2  År 
1999 började därför Miljöbalken att gälla i Sverige. I den hade de gamla miljölagarna inarbetats 
och därmed moderniserades den svenska miljölagstiftningen.3  
 
Företagens medvetenhet om miljöfrågornas betydelse och viljan att minska belastningen på 
miljön har ökat under senare år. Det beror dels på att miljölagstiftningen har skärpts, att samhället 
efterfrågar ansvarsfulla företag, kunderna ställer miljökrav och att investerare och ägare numera 
är medvetna om vad försummelser på miljöområdet kan kosta ett företag.4 För att erhålla en plats 
på en framtida marknad gäller det att arbeta systematiskt och strategiskt med miljöfrågor, vilket 
många företag väljer att göra genom att införa ett miljöledningssystem.5 Ett miljöledningssystem 
gör det lättare att fördela ansvar, prioritera miljömål och kommunicera miljöarbetet. Ett av de 
mest använda miljöledningssystemen är ISO 14001 som är en internationell erkänd standard som 
företag kan använda för egen bedömning eller som underlag för en extern certifiering.6 I 
standarden anges ett femtiotal krav som varje organisation med miljöledningssystem måste följa. 
Dessa krav är dock inte absoluta och det är företagen själva som bestämmer ambitionsnivån. 
Ständig förbättring ska dock uppnås. En grundläggande förutsättning för att uppnå standardens 
krav är dock att ha tillgång till och förstå den miljölagstiftning som företaget berörs av samtidigt 
som det gäller att hålla reda på andra krav inom miljöområdet. Enligt skallkravet 4.3.2 ”Lagar 
och andra krav” i ISO 14001 standarden måste organisationen upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att kunna identifiera och ha tillgång till relevant lagstiftning samt andra krav som 
organisationen berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter.7 Dessutom 
måste organisationen säkerställa att lagkraven efterlevs enligt skallkravet 4.5.2  ”Utvärdering av 
efterlevnad av lagkrav och andra krav” som säger att organisationen ska upprätta, införa och 
underhålla rutiner för att konstant utvärdera att relevant lagstiftning och andra krav följs. 
Därutöver ska redovisande dokument från utvärderingen bevaras.8 Standarden begränsar inte de 
legala kraven till miljölagstiftning utan gäller generellt.9 Om en organisation inte uppfyller krav 
inom tillämpbara lagar och andra miljökrav strider det mot miljöpolicyn och syftet med ISO 
14001 standarden.10  

                                                 
1 Ammenberg 2004 s. 15 & 22. 
2 Ammenberg 2004 s. 65 & 66. 
3 Naturvårdsverket 2006. 
4 Almgren & Brorson 2005 s. 11. 
5 Ammenberg 2004 s. 16. 
6 Nutek 2007. 
7 Swedish Stanards Institute 2004 s. 11. 
8 Swedish Stanards Institute 2004 s. 13. 
9 Almgren & Brorson 2005 s. 16-17. 
10 SWETIC 2005 s. 5. 
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Det finns olika belägg för om miljöledningssystem såsom ISO 14001 underlättar för att leva upp 
till gällande lagar och andra krav. Andrews11, Ammenberg12 och Schylander13 konstaterar att 
miljöledningssystem underlättar eller stödjer uppfyllelsen av lagar och andra krav. Dahlström 
m.fl.14 studie kunde dock inte dra denna slutsats. Deras resultat påvisar att miljöledningssystem 
inte har samma positiva effekt vad gäller att uppfylla lagar och andra krav som andra tidigare 
studier visar. Ammenberg15 påpekar dock att miljöledningssystem inte är någon garanti för bra 
miljöprestanda men att det utan tvekan kan användas för att nå viktiga förbättringar och erhålla 
ett effektivt miljöarbete. Emellertid lämnar standarden stort utrymme för tolkningar vilket gör att 
miljöledningssystem såsom ISO 14001 kan användas på många olika sätt. Därmed finns det 
åtskilliga lösningar att hantera lagar och andra krav och påvisa att företaget lever upp till 
miljölagstiftningen. För att uppnå skallkravet 4.3.2 ”Lagar och andra krav” kan organisationen 
göra en sammanställning över de lagkrav och andra krav som de berörs av i någon form av 
laglista eller lagförteckning. Listan bör hållas aktuell genom en utarbetad rutin. Företag kan 
underlätta arbetet med att hålla listan aktuell genom att exempelvis abonnera på en regelbundet 
uppdaterad lagförteckning från ett konsultföretag. Aktuell information kan också inhämtas från 
olika typ av omvärldsbevakning såsom information från Internet.16 Interna rutiner och 
instruktioner för aktiviteter som berörs av lagstiftningen bör även utarbetas. Att ha 
lagförteckningen uppdaterad via företagets intranät, för att chefer och annan berörd personal ska 
få kännedom om lagkraven och de interna rutinerna, är ett sätt som dock bör kompletteras med 
utbildning och interna revisioner.17 Metoder för att visa på efterlevnaden enligt skallkravet 4.5.2 
är bland annat interna och externa revisioner med inriktning på miljölagstiftningen och villkoren 
för verksamheten, genomgång av företagets system för att bevaka lagstiftningen och interna 
rutiner, inspektioner, intervjuer med nyckelpersoner samt genomgång av mätningar och 
övervakningsprocedurer. Det är viktigt att metod och frekvens för lagefterlevnaden läggs fast. 
Det ska vara anpassat till företagets storlek och komplexitet och tidigare efterlevnad. Ett större 
företag bör ha mer regelbundenhet i lagefterlevnaden. För företag som är certifierade styrs 
utvärderingen av den externa revisorns granskning.18  
 
Avgörande orsaker till hur pass bra ett företag kan hantera lagkraven, beror på om det är ett stort 
eller litet företag, vilken typ av verksamhet företaget har samt om det har miljöfokus eller inte. I 
frågan om större koncerner med dotterbolag kan det tänka sig att de har svårare att efterleva 
lagkraven som de berörs av än mindre koncerner, då de har en mångsidig och komplex 
verksamhet. Stora skillnader mellan olika verksamheter inom en större koncern kan även påverka 
lagefterlevnaden då vissa av verksamheterna kan beröras av många lagkrav då de är 
tillståndspliktiga verksamheter medan andra verksamheter inte berörs av så många lagkrav då de 
inte har samma miljöfokus. Dessutom kan resurser användas olika beroende på verksamhet. 
Likväl ingår alla verksamheter i en koncern som ska visa sig som en enhet utåt. 

                                                 
11 Andrews 2003 s. 25. 
12 Ammenberg 2003 s. 90.  
13 Shylander 2004 s. 46. 
14 Dahlström m.fl. 2003 s. 196. 
15 Ammenberg 2003 s. 5. 
16 SWETIC 2005 s. 4-5.  
17 Almgren & Brorson 2005 s. 64-65. 
18 Almgren & Brorson 2005 s. 132-133. 
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter respektive svårigheter 
det finns för en koncern med dotterbolag med stor och mångsidig verksamhet, att ha ett 
gemensamt och mer för organisationen tillämpat lagverktyg samt sätt att hantera lagar och andra 
krav. För att svara på syftet kopplas uppsatsens resultat samman med delar ur en teoretisk 
förankring i form av organisations- och kommunikationsteori. 

1.1.2 Frågeställningar 
• Vilka möjligheter respektive svårigheter finns det för en koncern med dotterbolag att ha 

ett gemensamt tillvägagångssätt att hantera lagar och andra krav? 
• Vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar finns det behov av att erhålla för att 

uppnå ett effektivt laghanteringsarbete? Vilka åtgärder behöver vidtas? 
• Hur ska rutiner för en större koncern se ut och laghanteringen fungera så att dotterbolagen 

och chefer med delegerat miljöansvar får det stöd de behöver? 

1.2 Avgränsningar 
Studien är genomförd på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB (publ). Därmed har 
undersökningen avgränsats genom valet att använda Tekniska Verken koncernen som fallstudie. 
Syftet och frågeställningarna i studien har en generell prägel även om de utgår från fallet med 
Tekniska Verken. Tekniska Verken koncernen är i det här fallet en lämplig organisation att 
studera då de är en stor organisation med komplex och mångsidig verksamhet som är certifierade 
enligt ISO 14001: 2004. De arbetar systematiskt med miljöarbetet i enlighet med standarden 
vilket behövs i och med att en stor del av verksamheterna är tillståndspliktiga och berörs av en 
mängd lagar och andra krav. Trots det fungerar inte laghanteringen som den ska inom vissa av 
koncernens verksamheter vilket påpekats i en koncernövergripande extern revision.  
 
Studien har även avgränsats genom att endast gälla de affärsområden/avdelningar/bolag inom 
Tekniska Verken koncernen som är certifierade enligt ISO 14001: 2004 vilket gör att 
dotterbolaget Östkraft AB uteslutits från studien. 
 
2 Tekniska Verken i Linköping AB (publ)  
I detta kapitel ges en kort beskrivning av Tekniska Verken i Linköping AB (publ). 
 
Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som är beläget i Linköping i 
Östergötlands län. Organisationen har över 215 000 privatpersoner som kunder och cirka 1200 
anställda. Inom verksamheten finns tio affärsområden och dotterbolag med mångsidig 
verksamhet som erbjuder kostnadseffektiva produkter och tjänster som fjärrvärme, fjärrkyla, el, 
bredbandsanslutning, dricksvatten, rening av avloppsvatten, avfallshantering, biogas, 
parkeringsverksamhet, konsult- och entreprenadtjänster inom teknisk infrastruktur samt utemiljö 
och markskötsel. Affärsområdena Energi, Vatten samt Avfall och Återvinning finns inom 
moderbolaget. Linköping Kraftnät AB, Stadspartner AB, Utsikt Linköping AB, Parkerings AB 
Dukaten, Svensk Biogas AB, Katrineholm Energi AB samt Östkraft AB är hel- eller delägda 
dotterbolag. Det finns också ett antal stödfunktioner inom koncernen såsom: ekonomi, IT, 
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personal, inköp, information och kundkontakt, fastighets- och kontorsservice, affärs- och 
teknikutveckling samt mätteknik.19  
 
2.1 Tekniska Verken koncernens miljöarbete 
Tekniska Verken koncernens verksamheter bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar med 
liten belastning på miljön. Verksamheterna omfattas av en mängd lagar och regler, tillstånd och 
villkor som måste följas. Därför arbetar Tekniska Verken koncernen systematiskt med 
miljöfrågor genom miljöledningssystemet ISO 14001. Tekniska Verken koncernen är certifierad 
enligt ISO 14001 sedan år 2001 och har en gemensam miljöpolicy. Emellertid har moderbolaget 
ett enskilt certifikat för standarden medan dotterbolagen har egna certifikat. Kontroll av 
verksamhetens miljöpåverkan sker genom rutiner, instruktioner, övervakning samt ett 
förbättringsarbete genom bland annat avvikelserapportering och måluppfyllelse. 
Miljöledningssystemet kontrolleras regelbundet, både internt och av ett externt revisionsbolag.20 
Två gånger om året går även den högsta ledningen för varje certifikat igenom resultat för 
ledningssystemet för att säkerställa att systemet är lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Minst 
två gånger om året sker även ledningens genomgång för hela koncernen. En person med rollen 
ledningens representant finns utsedd inom koncernen som ska ansvara för att ledningssystemet är 
upprättat, infört och underhållet enligt standarden. Ledningens representant ska även rapportera 
ledningssystemets prestanda till högsta ledningen för genomgång samt ge rekommendationer till 
förbättringar.21

 
Trots det systematiska arbetet genom miljöledningssystemet ISO 14001 fungerar inte 
laghanteringen som den ska inom vissa verksamheter vilket påpekats i en koncernövergripande 
extern revision i slutet av oktober år 2006. Där framkom det att rutiner för att upprätta 
lagförteckningar och hålla lagförteckningar uppdaterade samt genomföra utvärdering av 
lagefterlevnad inte fungerar fullt ut. Lagförteckningarna i vissa bolag är därför ofullständiga och 
utvärdering av lagefterlevnad genomförs inte fullt ut i väntan på nya rutiner. Det behövs därmed 
ett samlat grepp om laghanteringen.22  
 
2.1.1 Ansvarsfördelning 
De chefer med delegerat miljö- och arbetsmiljöansvar har ansvar för att ledningssystemet 
tillämpas inom deras verksamhet. Utförande av uppgifter som krävs av ledningssystemet kan 
delegeras vidare till exempelvis samordnare. Varje del av verksamheten ska ha en utsedd 
samordnare som har till uppgift att kommunicera information till chefen från 
ledningssystemsorganisationen samt påminna om krav från ledningssystemet. Vanligtvis 
delegerar chefer till samordnare att ansvara lokalt för dokument, samt utföra genomgång, 
uppföljning, sammanställning och rapportering som krävs av systemet.23 Det är dock chefernas 
uppgift att tillse att arbetsuppgifter för underanställda utförs i enlighet med gällande lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter och att det finns ekonomiska och personella 
förutsättningar så att ett fungerande arbete kan säkerställas. De chefer med det delegerade 

                                                 
19 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2007. 
20 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2007. 
21 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2006a. 
22 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2006c. 
23 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2006a. 
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miljöansvaret ska även ha kunskap om aktuella lagar och bestämmelser för yttre miljö och 
arbetsmiljö.24

 
2.2 Diskussion kring stöd för chefer med delegerat miljöansvar 
År 2006 träffades en grupp avdelningschefer från olika affärsområden och bolag inom Tekniska 
Verken koncernen i en brainstorm med syftet att bland annat få en bild av vilka behov chefer har 
i laghanteringsarbetet samt att se vad som saknas för att cheferna ska kunna känna sig trygga i att 
de uppfyller relevanta lagkrav. Där kom det fram att det finns behov av stödfunktioner främst för 
att säkerställa att relevant lagstiftning är identifierad och implementerad. Frågor de ställde sig var 
hur de ska kunna hantera, förstå och sortera ut relevanta lagar och andra krav. De talade även om 
att det finns behov av centralt stöd då inte alla verksamheter är tillståndspliktiga och att det 
centrala stödet måste kunna nyttjas utan central inverkan. Behov av grundutbildning för lagar var 
även något som diskuterades. Som introduktion för nya chefer finns behov av grundkurs i lagar, 
arbetsmiljö och ledningssystemet. Cheferna diskuterade även att den kompetens som finns inom 
koncernen inte tas tillvara på, då ingen känner till vad som finns.25  
 
3 Metod  
I detta avsnitt presenteras de olika metoder jag använt mig av i studien. 

3.1 Val av metod 
För att kunna uppfylla studiens syfte har fallstudien använts som metod. Fallstudien används vid 
undersökning av en specifik företeelse såsom en händelse, ett program, en institution, en social 
grupp eller ett visst skeende.26 Den företeelse jag utgår ifrån i undersökningen är laghanteringen 
på Tekniska Verken i Linköping AB (publ). Fördelen med fallstudien är att det går att studera vad 
som sker i verkliga förhållanden och få ingående kunskap om att fallet finns och att förloppet ser 
ut och fungerar på ett visst sätt.27 Metoden kan också skapa nya innebörder, vidga läsarens 
erfarenhet eller bekräfta vetskapen hos läsaren. Sådant som tidigare varit okänt kan bli resultatet 
av en fallstudie. Fallstudien kan också framhäva komplexiteten av en företeelse då många 
faktorer spelar in. Denna betoning har sitt ursprung i att det till fallstudiens fördel kan användas 
flertalet källor och många olika typer av material.28 För att undersöka den specifika företeelsen i 
form av laghanteringen inom Tekniska Verken koncernen användes därför olika metoder. En 
dokumentgranskning gjordes av koncernövergripande- och bolagsspecifika rutiner kring 
laghantering, förteckningar över lagar och andra krav, avvikelserapport från externrevision samt 
andra dokument för att få inblick i den formella laghanteringen. Eftersom dokumenten beskrev 
den formella hanteringen av lagar och andra krav inom Tekniska Verken koncernen gjordes 
informella intervjuer med nyckelpersoner på affärsområden/avdelningar/bolag för att få inblick i 
den informella laghanteringen samt få fram styrkor, svagheter och förslag/idéer till ett nytt 
arbetssätt. Detta blev en form av kartläggning. Att frambringa diskussioner kring lagverktyg och 
laghantering och få fram ytterligare förslag och idéer var syftet till att fokusgrupper valdes som 
metod. Fokusgrupper är även utmärkta för att lyfta fram deltagarnas egna prioriteringar.29

                                                 
24 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2002. 
25 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2006b.  
26 Merriam 1994 s. 21.  
27 Wallén 1996 s. 115. 
28 Merriam 1994 s. 23. 
29 Barbour & Kitzinger 1999 s. 5. 
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Att få inblick i vilka möjligheter det finns för en större organisation att ha en mer gemensam 
laghantering var anledningen till att en Benchmarking studie gjordes. Benchmarking gjordes även 
för att få uppslag om annorlunda arbetssätt kring laghantering och användning av lagverktyg. 
Därför genomfördes intervjuer med personer från andra företag med mer eller mindre 
övergripande ansvar för laghanteringen. Kvalitativa intervjuer utfördes även med personer från 
två olika konsultföretag som erbjuder företag tjänster i form av lagefterlevnadsverktyg och 
uppdateringar av lagstiftning. Detta gjordes för att få inblick i verktyg som skulle kunna tillämpas 
av Tekniska Verken koncernen. 

3.2 Kvalitativ intervjumetodik 
I yrkesmässiga sammanhang kan utfrågningar vara en metod för organiserad datainsamling. De 
svar som respondenten, den tillfrågade, ger kan komma att utgöra det resultat som blir till 
underlag för en slutsats, ett förslag eller ett beslut. I intervjusituationen uppstår kommunikation 
mellan intervjuaren och respondenten. Skillnaden mellan en kvalitativ intervju och ett vanligt 
samtal är att intervjuaren har ett syfte med förfrågningarna och styr samtalet till en i förväg 
bestämd riktning. 30 Kvalitativa intervjuer är också ett bra verktyg när det gäller att samla in 
djupare information än vad enkäter ger då svaren blir ytliga och korta.31 Professionellt 
genomförda intervjuer ger data som uppfyller vissa krav på användbarhet. Det är tillförlitliga 
resultat, vilket uppfyller kravet på reliabilitet, samtidigt som de är giltiga, vilket uppfyller kravet 
på validitet.32 Det är dock viktigt att betona min roll som forskare då det är jag som beslutat vilka 
frågor jag ska ställa till respondenterna samt vilka delar av intervjuerna jag anser vara viktiga att 
ha med i uppsatsen. Detta i sin tur påverkar studiens slutsatser.33  

3.2.1 Kartläggning 
För att erhålla mer information kring laghanteringen inom Tekniska Verken koncernen än vad 
som gavs utifrån dokumentgranskningen genomfördes informella intervjuer med berörda 
personer från olika affärsområden/avdelningar/bolag. Syftet var att få inblick i den informella 
laghanteringen samt att få fram styrkor, svagheter och förslag/idéer till ett nytt arbetssätt.34 Målet 
var att få intervjua ett urval av personer från olika affärsområden/avdelningar/bolag som har 
rollen som miljösamordnare och som delvis har ansvaret för laghanteringen och det 
administrativa ansvaret. Målet uppnåddes genom att informella intervjuer genomfördes med nio 
miljösamordnare från olika affärsområden/avdelningar/bolag. Dessa intervjuer var informella i 
och med att inget formellt strukturerat schema av intervjufrågor användes utan endast ett antal 
ostrukturerade frågor som samtalet utgick ifrån.35 Dessa intervjuer varade cirka en halvtimma och 
utfördes under perioden februari till april år 2007. 

3.2.2 Benchmarking  
Benchmarking, som är en typ av marknadsundersökning, genomfördes för att få en bild av hur 
andra företag arbetar med laghantering och lagverktyg utifrån ISO 14001 standarden. Syftet var 

                                                 
30 Lantz 1993 s. 11-12. 
31 Jacobsen 1993 s. 19. 
32 Lantz 1993 s. 13. 
33 Merriam 1994 s. 32. 
34 Jacobsen 1993 s. 18-19. 
35 Svensson & Starrin 1996 s. 60. 
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inte att jämföra Tekniska Verken koncernen mot dessa företag utan snarare inhämta kunskap och 
förslag och idéer på annorlunda och mer effektiva arbetssätt.36 Därför genomfördes intervjuer 
med personer från företag som har ett mer eller mindre övergripande ansvar för laghanteringen på 
respektive företag. Den mer standardiserade formen av intervju, med ett mer formellt strukturerat 
schema av intervjufrågor användes vid dessa intervjuer. 37

 
Urvalskriterier som jag utgick ifrån vid val av organisation var att verksamheten på företaget 
antingen skulle likna Tekniska Verkens verksamhet och/eller struktur eller vara ett större 
företag/koncern med mångsidig verksamhet och ha ett aktivt miljöarbete. I tabellen nedan visas 
de fyra företag som ingick i Benchmarking studien.  
 
Tabell 1: Här visas en sammanställning av vilka företag som ingår i Benchmarking studien samt storlek och 
verksamhet på företagen och årtal för när de blev certifierade enligt ISO 14001. 
Företag Storlek Verksamhet ISO 14001 
Samhall AB  
Stockholm 

22 000, stort Tillverkning, förpackning, 
lager- och logistik, 
montering, fastighets- och 
markskötsel, städning samt 
äldreservice 

Nytt år 2007 

Borlänge Energi 215, medelstort Levererar kranvatten, el, 
fjärrvärme, 
kommunikationsnät, 
avloppsvatten och avfall. 
Sköter kommunens gator, 
vägar och grönområden 

År 1999 

Mälarenergi 
Västerås 

540, stort El, värme, kyla, 
dricksvatten, IT-
kommunikation m.m. samt 
rening av avloppsvattnet 

År 2002 

Vattenfall AB 
Värme Uppsala 

170, medelstort Fjärrvärme, ånga och kyla 
samt produktion av el 

År 2000 

3.2.2.1 Genomförande 
Intervjupersonerna kontaktades först genom e-post med förfrågan om att ställa upp på en intervju. 
Vid visat intresse från personerna kontaktades de igen via telefon eller genom e-post då det 
delgavs mer information om intervjuns syfte samt en förfrågan om det ansågs okej att använda 
bandspelare. Alla intervjupersoner godkände mitt val att jag använde mig av bandspelare vilket 
till viss del kan bero på att jag meddelade personerna att jag bestämt att avidentifiera dessa 
personer med hänsyn till den rådande forskningsetiken.38 Intervjupersonerna har givit sitt 
samtycke till detta val. Två av dessa intervjuer gjordes i form av telefonintervjuer, dels på grund 
av långt avstånd till företagen och dels på grund av att syftet med intervjuerna inte var att fånga 
upp respondenternas känslor och kroppsspråk.39 Telefonintervjuer fungerade därför utmärkt då 
syftet var att få inblick i företagens laghanteringsarbete.  

 

                                                 
36 Cook 1995 s. 11. 
37 Svensson & Starrin 1996 s. 60. 
38 Gustafsson 2005 s. 32.  
39 Jacobsen 1993 s. 159. 
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Intervjuerna var så kallade halvstrukturerade intervjuer vilket utmärker sig genom att formulerade 
teman och förslag utformas till frågeställningar som under intervjuns gång kan förändras för 
anpassning till den rådande intervjusituationen.40 Jag använde mig vid dessa tillfällen av en 
intervjuguide. Vid utformningen av intervjuguiden försökte jag formulera frågorna på ett öppet 
sätt för att undvika allt för vinklade frågor, då jag ville få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna. Intervjuguiden gjordes om till viss del inför varje intervju för att vara mer anpassad 
till det enskilda tillfället. Intervjuerna varade mellan trettiofem minuter och två timmar. 

3.2.3 Intervjuer med konsultföretag 
Kvalitativa intervjuer har även genomförts med två konsultföretag som erbjuder företag ett flertal 
tjänster inom miljöområdet där uppdatering av lagstiftning och lagefterlevnadsverktyg är två av 
dem. Konsultföretagen Minasa AB i Linköping och Natlikan AB i Stockholm valdes som 
intervjuobjekt. Minasa AB valdes på grund av att deras lagverktyg Miljöguiden och delvis 
Arbetsmiljöguiden används mer eller mindre i dagsläget hos ett flertal av Tekniska Verken 
koncernens affärsområden/avdelningar/bolag och att deras övriga tjänster brukar köpas eller 
beställas kontinuerligt. Natlikan AB valdes på grund av att deras lagtjänster också använts och till 
viss del används inom koncernen. De valdes även på grund av att deras lagefterlevnadsverktyg 
har den utformning och det utseende som önskas för ett lagverktyg inom koncernen.  
 
Genomförandet av intervjuerna fungerade i princip på samma sätt som Benchmarking 
intervjuerna, förutom att en annan intervjuguide användes. Intervjun på Minasa AB var med en 
respondent som har kunskap om deras tjänster angående miljölagstiftning. Intervjun varade cirka 
en timma. Intervjun med Natlikan AB blev en halvtimma lång telefonintervju med en respondent 
från konsultföretaget. 

3.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupper användes även som metod i undersökningen. Metoden går ut på att samla en grupp 
människor som under en viss tid får diskutera ett givet ämne, vilket var Tekniska Verken 
koncernens laghantering och användning av lagverktyg. En så kallad moderator leder 
gruppdiskussionerna utan att direkt medverka i dem utan tar i stället upp olika aspekter utifrån 
ämnet som leder diskussionerna in på nya områden.41 Utifrån denna fokusgrupp, som är en typ av 
gruppintervju eller mer eller mindre strukturerat gruppsamtal, är målet att deltagarna ska samtala 
fritt med varandra.42 Fokusgrupper är ideala för att framkalla deltagarnas egna prioriteringar och 
är bra för att framföra ny kunskap och nya idéer. 43

3.3.1 Genomförande 
För att en fokusgrupp ska fungera så bra som möjligt är det viktigt med en lämplig blandning av 
deltagare vilket jag tog i beaktande vid rekryteringen av personer. I de två fokusgrupper jag hade 
var det en blandning av miljösamordnare/miljöansvariga/kvalitets- och miljösamordnare från 
olika affärsområden och bolag, två chefer med delegerat miljöansvar, en ingenjör som även 
arbetar med kvalitets och miljöfrågor samt en arbetsledare från två olika bolag. Tanken var att få 
en viss blandning av deltagare för att få igång mer diskussioner, vilket jag delvis lyckades med 

                                                 
40 Kvale 1997 s. 117.  
41 Wibeck 2000 s. 9.  
42 Wibeck 2000 s. 23. 
43 Barbour & Kitzinger 1999 s. 5. 
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genom en blandning av personer från olika delar av koncernen, men inte lyckades så bra med då 
jag hade tänkt ha med fler chefer med delegerat miljöansvar. Chefaspekter tror jag att jag fick 
med ändå genom det nära samarbete miljösamordnare har med dessa chefer. Det som ändå kan ha 
påverkat grupprocessen är en blandning av olika faktorer såsom individernas personligheter, 
individens påverkan på gruppens beteende, individernas socioekonomiska bakgrund, fysisk 
framtoning, förväntningar, känslan av samhörighet, social makt, fysisk omgivning m.m.44 I den 
första fokusgruppen uteblev två personer och i den andra gruppen uteblev en person. I och med 
detta var det fem deltagare i den första fokusgruppen och sex i den andra, vilket är en bra storlek 
på grupp enligt Wibeck då hon påpekar att ett lämpligt deltagarantal inte är färre än fyra och inte 
fler än sex personer.45 Fokusgrupperna hölls i Tekniska Verkens lokaler där flertalet av 
deltagarna är vana vid att vistas.  
 
Under fokusgruppssessionerna använde jag mig av en halvstrukturerad intervjuguide med 
stimulusmaterial. Jag började med att göra en kort presentation av mig själv och undersökningen, 
varpå jag berättade kort om innebörden och syftet med fokusgrupperna. Ämnet initierades sedan 
med hjälp av ett stimulusmaterial för att få en givande diskussion genom att väcka deltagarnas 
tankar kring ämnet och låta dem som inte befinner sig på samma kunskapsnivå som andra att 
bekanta sig med ämnet.46 Mitt första stimulusmaterial var kravelementet 4.3.2 ”Lagar och andra 
Krav” från ISO 14001 standarden och det andra materialet var den koncernövergripande 
noteringen från den externa revisionen som utfördes i oktober år 2006. Två teman eller fokus 
diskuterades sedan i grupperna. Dessa teman hade utarbetats utifrån stimulusmaterialet och syftet 
med undersökningen. Min roll som moderator blev i dessa halvstrukturerade fokusgrupper att 
introducera ämnet, hålla mig passiv i diskussionerna men leda diskussionerna delvis genom att 
vid behov ställa följdfrågor.47  
 
Båda diskussionerna varade lite över en timma och spelades in med bandspelare. Acceptans att 
använda bandspelare fick jag av samtliga deltagare. Ibland brukar det uppstå problem vid 
transkriberingen av fokusgruppdiskussioner i och med att det kan vara svårt att höra vem som 
talar. Detta problem undvek jag genom att göra ett rösttest i början av diskussionerna.48 Innan 
diskussionerna började talade jag om att de skulle vara anonyma i uppsatsen.  

3.4 Analys och bearbetning av resultat 
Resultatet utifrån de mer informella intervjuerna bearbetades genom att jag gjorde en 
sammanställning av intervjuerna där resultatet från intervjuer med personer inom moderbolaget 
på Tekniska Verken fick bli en sammanställning medan resultatet från personer på olika 
dotterbolag blev en sammanställning. Resultaten jämfördes sedan utifrån sammanställningarna. 
Styrkor och svagheter med laghanteringssätten och förslag och idéer som informanterna hade 
kring ett alternativt laghanteringssätt lyfts fram i intervjusammanställningarna. Dessa 
intervjusammanställningar används som en utgångspunkt i uppsatsens analys och diskussion. 

                                                 
44 Wibeck 2000 s. 27-32. 
45 Wibeck 2000 s. 50. 
46 Barbour & Kitzinger 1999 s. 11. 
47 Wibeck 2000 s. 69-70. 
48 Barbour & Kitzinger 1999 s. 15. 
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3.4.1 Kvalitativa intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna från Benchmarking studien och intervjuerna från konsultföretagen 
transkriberades enligt en mer formell skriftspråklig karaktär som koncentrerade sig på de delar av 
innehållet som var av mest intresse för studiens syfte.49 Efter transkriberingen sammanställde jag 
sedan svaren från respondenterna. Detta gjordes genom att svaren från en intervju sammanfördes 
under gemensamma eller liknande kategorier, vilket kom att bli de frågeområden som 
intervjuerna behandlade. Innebörden var att skapa mening i det tillgängliga materialet.50  
Benchmarking och intervjuerna från konsultföretagen har olika teman eller kategorier då de 
utgick från olika intervjuguider. Intervjuerna från Benchmarking studien och intervjuerna från 
konsultföretagen har sammanställts i ett separat dokument. I uppsatsen redovisas endast utvalda 
delar ur intervjuerna som är av speciellt intresse för Tekniska Verken i Linköping och för 
uppsatsens slutsatser. Intervjusammanställningarna från Benchmarking studien har även 
sammanfattats och förts samman till en sammanställning där mer övergripande uppgifter för alla 
fyra organisationer redovisas. 

3.4.2 Fokusgrupper 
Diskussionerna från fokusgrupperna transkriberades enligt nivå tre som enligt Wibeck är 
skriftspråksnormerad.  Detta innebär att texten består av fullständiga meningar, men att 
oavslutade meningar, omtagningar, uppbackningar och tvekljud helt tagits bort. Syftet är i stället 
att återge det huvudsakliga innehållet.51 Därefter gjordes en innehållsanalys med syftet att komma 
åt innehållsliga aspekter av det som sades i diskussionerna. Detta gjordes genom att först gå 
tillbaka till syftet med undersökningen, som till stor del styr valet av analysmetod. Ämnena för 
analysen föranleddes av intervjuguiden men också av de följdfrågor jag ställde under 
diskussionerna.52 Vissa av ämnena blev ordentligt belysta under diskussionerna och ämnena blev 
också belysta olika mycket beroende på fokusgrupp, vilket även det analyserats. Det som kan 
visa sig vara intressant är återkommande resonemang eller att samma aspekter spontant kommer 
upp i olika grupper.53 Åsikter som bara uttrycks en gång kan vara intressanta men bör inte utgöra 
rapportens fokus.54Analysen av fokusgruppdiskussionerna handlar i stort om att dela upp 
materialet i enheter och söka mönster, vilket jag gjorde genom att först analysera 
fokusgruppsmaterialet för sig då en mer översiktlig intervjusammanställning gjordes och sedan 
jämföra resultaten mot varandra. Genom jämförelsen kom jag sedan fram till mer övergripande 
teman. 55

3.5 Metodreflektion 
Anledningen till att fallstudien valdes som metod berodde på att det till fallstudiens fördel kan 
användas flertalet källor vilket gör att företeelsens problematik kan framhävas.56  Därmed ger 
fallstudien en chans att utveckla kunskapen kring det fall som studeras i verkliga förhållanden. 
Genom att uppsatsen är inriktad mot ett specifikt fall, i form av Tekniska Verken koncernens 
laghanteringsarbete, orsakar det dock svårigheter att dra generella slutsatser vilket är en 
                                                 
49 Kvale 1997 s. 156. 
50 Ely m.fl. 1993 s. 43. 
51 Wibeck 2000 s. 84. 
52 Wibeck 2000 s. 87-88. 
53 Wibeck 2000 s. 93. 
54 Wibeck 2000 s. 97. 
55 Wibeck 2000 s. 87-89. 
56 Merriam 1994 s. 23. 
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begränsning hos fallstudien som metod.57 De resultat och slutsatser jag kommer fram till i 
undersökningen kan dock ses som ett exempel på hur andra organisationer med mångsidig 
verksamhet kan arbeta mer gemensamt med laghanteringen. En generell prägel på uppsatsen har 
även skapats, dels genom att använda ett mer generellt syfte till studien och dels genom 
användningen av Benchmarking studien vilken ger inblick i fyra andra organisationers 
laghantering.  Att erhålla en generell prägel på uppsatsen var även orsaken till att flertalet 
intervjuer genomfördes.  
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att betona min roll som forskare i denna studie då studiens 
resultat och slutsatser i olika grad kan vara påverkade av mina val, tidigare kunskaper, åsikter och 
tolkningar. Detta är svårt att undvika i en kvalitativ studie men bör uppmärksammas för läsaren.58  
 
I uppsatsens analys och diskussions kapitel sammanvävs de olika resultaten och ställs emot 
varandra genom att resultat som behandlar samma fråga eller ämne analyseras och diskuteras. 
Centralt i analysprocessen är att finna mönster och göra jämförelser samt ställa olika data mot 
varandra och mot etablerade samhällsvetenskapliga teorier.59 Resultaten vidareutvecklas genom 
att använda vissa delar ur en teoretisk förankring i form av organisations- och 
kommunikationsteori. Organisationsteori valdes på grund av att teorin ger en bakomliggande 
förståelse för vilka möjligheter respektive svårigheter en organisation har för att få en gemensam 
laghantering, samtidigt som teorin skapar ytterligare inblick i vilka aktörer som bör sköta vissa 
arbetsuppgifter och på vilken nivå i organisationens struktur. Kommunikationsteori valdes på 
grund av att resultatet visade att kommunikativa processer i laghanteringen spelar en betydande 
roll för att erhålla en effektiv hantering. 
 
4 Resultat 
Här presenteras uppsatsens resultat. Först redovisas kartläggningen av Tekniska Verken 
koncernens sätt att hantera lagar och andra krav. En sammanställning av den 
koncernövergripande rutinen för laghantering redovisas före resultaten av mer informell 
karaktär. Därefter redogörs sammanställningen från fokusgrupperna varpå resultatet utifrån 
Benchmarking studien presenteras. Tillsist framställs intervjusammanställningarna utifrån 
intervjuerna med konsultföretagen. 

4.1 Laghantering inom Tekniska Verken koncernen 
4.1.1 Koncernövergripande rutin för laghantering 
Inom koncernen finns en rutin för hantering av miljölagar som omfattar såväl moderbolag som 
dotterbolag.60 Syftet med dokumentet är att beskriva hur gällande miljölagstiftning och andra 
krav som är relevanta för verksamheten ska identifieras, hur förteckningar ska upprätthållas och 
ändringar kommuniceras.  
 
Ansvaret att följa och anpassa verksamheten efter denna rutin är enligt en särskild 
delegationshandling delegerat. Ansvar för utvärdering av ändringar i miljölag eller beslut är 
fördelat inom respektive affärsområde/bolag/enhet. Vid uppdateringar av lagändringar och krav 
                                                 
57 Merriam 1994 s. 46-48. 
58 Merriam 1994 s. 32. 
59 Wibeck 2000 s. 97. 
60 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2005. 
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har samordnare ansvar för att chefer får information så att rutiner och instruktioner anpassas om 
det behövs samt att information om förändringar förs vidare till berörd personal. Ledningens 
representant ansvarar för att förteckning över gällande lagstiftning upprätthålls. 
 
Genom abonnemang identifieras ändringar i aktuell miljölagstiftning vilket gör att 
lagförteckningen hålls uppdaterad. Ledningens representant informerar samordnare om 
lagändringar via mejl. Andra krav identifieras genom kontakter med myndigheter och 
branschorgan och hålls á jour inom respektive affärsområde/bolag/enhet.  
 
Laggenomgång sker en gång per år inom respektive affärsområde/bolag/enhet då den chef som 
har delegerat miljöansvar samt miljösamordnaren och andra berörda personer medverkar. 
Genomgång görs av den aktuella sammanställningen över lagar och andra krav som berör 
verksamheten. Genomgången protokollförs. Kontroll av efterlevnaden av lagar och andra krav 
sker även som stickprov i samband med interna revisioner. Rapportering av genomgången sker 
vid ledningens genomgång. Vid behov görs komplettering av miljölagstiftningskompetens.61  
 
4.1.2 Laghantering inom moderbolaget 
Inom moderbolaget används de koncernövergripande rutinerna. Ansvaret är delegerat enligt 
rutinen. Miljösamordnaren inom respektive affärsområde/enhet ansvarar för att uppdateringar och 
ändringar av lagar och andra krav identifieras, tolkas och implementeras och att chefen med 
delegerat miljöansvar får information om sådana ändringar. Genom abonnemang på 
konsultföretaget Minasa AB: s Miljöguiden erhålls uppdateringar av lagar. Dessa uppdateringar 
kommer via mejl till flertalet miljösamordnare inom moderbolaget, dock inte alla vilket skapar 
osäkerhet. Det finns därför önskemål från två miljösamordnare som inte erhåller mejlen att få 
dessa. Uppdateringar av lagar och information om nyheter erhålls också genom viss 
omvärldsbevakning av miljösamordnarna. En miljösamordnare får även nyheter om lagändringar 
och annan information genom branschorgan och genom Lagtexten AB som är lagändringar i 
pappersform vilket skapar mer säkerhet. Det finns även en person som arbetar inom avdelningen 
Energi Miljöstöd som har funktionen ledningens representant som ger visst stöd med tolkningen 
av lagändringar genom att skicka ut mejl med en mer tolkad och kommenterad version av de mejl 
med lagändringar som Minasa skickar ut. Dessa mejlutskick erhåller flertalet av 
miljösamordnarna inom moderbolaget.  
 
Ledningens representant ansvarar även för att förteckningen över gällande miljölagstiftning och 
andra krav som berör moderbolaget upprätthålls. Trots tillgång till Minasas lagverktyg 
Miljöguiden används inte det verktyget i någon större utsträckning inom moderbolaget i 
dagsläget även om beslut tagits på ledningsnivå inom koncernen om att använda lagverktyget. 
Det beror dels på att vissa miljösamordnare inom moderbolaget inte är helt nöjda med 
utformningen av verktyget. Det finns exempelvis önskemål och behov av att ha lagar, 
förordningar och föreskrifter i Miljöbalkens ordningsföljd, att förordningar hamnar områdesvis 
och inte i kronologisk ordningsföljd vilket är fallet i Miljöguiden. Detta skulle enligt dessa 
miljösamordnare underlätta vid översikt av vilka lagar som berör en viss avdelning och vid 
laggenomgång då lagförteckningar skrivs ut och gås igenom områdesvis. Det finns även 
önskemål om att kunna ha laglistor i ett flertal nivåer och undergrupper i ett lagverktyg. I 
Miljöguiden går det endast att bygga upp listor på två nivåer. Vissa av miljösamordnarna har 
                                                 
61 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 2005. 
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också påpekat att lagverktyg med ett uppbyggt rutsystem med kolumner såsom Natlikans 
lagefterlevnadsverktyg ger mera överblick, vilket saknas hos Miljöguiden. Varför det inte 
används fullt ut beror också på att ingen tagit sig tid att lära känna verktyget och föra in de 
uppgifter som behövs. Idag används istället ett eget uppbyggt lagverktyg i Excel som är till för 
affärsområden och avdelningar inom moderbolaget. Detta används dock inte i någon större 
utsträckning av någon inom moderbolaget då lagförteckningen inte är helt fullständig och 
svåranvänd. Inom ett av affärsområdena används därför ingen lagförteckning i nuläget och en av 
avdelningarna har skapat en egen lagförteckning som är mer specifik för dem vilket anses positivt 
av miljösamordnaren på avdelningen då det skapar större överblick.  
 
Laggenomgång sker årligen inom affärsområdena och avdelningarna. Det fungerar på liknande 
sätt inom moderbolaget, där det är samordnaren inom respektive affärsområde eller avdelning 
som håller i genomgången. På affärsområde Energi får miljösamordnarna stöd av avdelningen 
Energi Miljöstöd genom att ledningens representant från avdelningen medverkar och håller i 
genomgången. Det används även en mall med frågor under dessa genomgångar som fungerar 
som stöd. Denna mall finns tillgänglig för alla miljösamordnare inom koncernen. Vid ledningens 
genomgång som sker två gånger per år finns en punkt om lagar och andra krav med vilket gör att 
dessa möten även blir en möjlighet för kontroll av lagefterlevnaden. Ledningens representant 
efterfrågar sedan protokoll utifrån ledningens genomgång från alla verksamheter inom koncernen 
och kan då ta upp vissa eventuella lagöverträdelser och rekommendationer till förbättringar på 
ledningens genomgång på övergripande nivå. Det är annars affärsområdescheferna och 
dotterbolagscheferna som själva återrapporterar miljöprestanda under dessa genomgångar.  
 
4.1.3 Laghantering inom dotterbolagen 
Alla dotterbolag som ingår i studien har egna rutiner för att säkerställa att alla lagar och krav som 
berör verksamheten följs. Dessa mer specifika rutiner har sin grund i den koncernövergripande 
rutinen. Ansvaret för gällande lagar och andra krav är delegerat. Större dotterbolag har delegerat 
ned ansvaret mer än de små dotterbolagen. Inom alla bolag är det samordnaren som ansvarar för 
identifieringen och bevakningen av förändringar i miljölagstiftningen och informerar chefer med 
delegerat miljöansvar och andra berörda om dessa förändringar så att de i sin tur kan 
vidarebefordra informationen till berörd personal. Tolkningen av dessa lagändringar gör 
samordnaren för respektive bolag i första hand, men till och från behöver samordnarna hjälp med 
att se vad verksamheten berörs av. Inom två av dotterbolagen har problemet delvis lösts genom 
att konsultbolaget Envima hjälper till och går igenom vilka lagar verksamheterna berörs av samt 
att de går igenom bolagens laglistor. På ett av de större bolagen är det kvalitets- och 
miljöansvariga som gör en gemensam bedömning av vilka lagar som berör verksamheten. 
Miljösamordnaren på ett mindre bolag tar hjälp av en miljösamordnare på en avdelning inom 
moderbolaget om det uppstår tolkningssvårigheter. En annan miljösamordnare från ett litet bolag 
köper vid vissa tillfällen tjänster och samarbetar med ett annat bolag.  
 
Omvärldsbevakning och identifiering av lagändringar görs till viss del på liknande sätt inom 
bolagen även om det finns vissa skillnader. Fyra av bolagen använder Minasas Miljöguiden 
mejlutskick som sin största källa till information även om andra källor såsom branschorgan också 
används. Samordnaren på ett av dessa bolag erhåller mejl från Minasa men tycker det är svårt att 
tolka mejlen och köper därför tjänsten med laguppdateringar från Envima. Ett av de andra 
bolagen har många olika system för bevakning där cd-skivor med uppdateringar från Natlikan 
och miljöutbildningar är några av dem. De använder Envima till hjälp för att gå igenom laglistan 
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och för att se vad det är de berörs av. Ett av bolagets dotterbolag, som berörs av många lagar och 
krav, använder Minasas Miljöguiden.  
 
Det används olika lagförteckningar inom bolagen. Två av dotterbolagen, ett stort och ett litet 
bolag, använder Minasas Miljöguiden. Det större bolaget har även nyligen börjat använda sig av 
Minasas Arbetsmiljöguiden, för arbetsmiljölagstiftning. Bolaget började använda sig av Minasas 
Miljöguiden i och med det koncernövergripande beslutet om att börja använda Miljöguiden. 
Innan använde de Natlikans lagefterlevnadsverktyg. Inom bolaget anses även här att den 
kronologiska ordningsföljden för lagarna inte är helt logisk. De påpekar ändå att de helst 
fortsätter att använda Miljöguiden och Arbetsmiljöguiden då de tycker att arbetet med verktygen 
fungerar bra. De tycker även det är viktigt med en bra sökfunktion och att det är viktigt att alla 
inom verksamheten har tillgång till de lagar som berör den specifika avdelningen. Fyra av de 
andra bolagen har alla eget uppbyggda lagverktyg i Excel eller Word innehållande de 
lagförteckningar med de lagar och andra krav som berör verksamheten. Men lagverktygen på tre 
av dessa bolag används inte i så stor utsträckning, vilket gör att informationen i verktygen inte är 
helt uppdaterad. Det anses ändå att funktionen är viktig. På det fjärde bolaget används 
lagverktyget vilket fungerar bra då allt finns tillgängligt i verktyget. Det är specifikt för 
verksamheten och överblickbart.  
 
Kontroll av lagefterlevnaden görs en till två gånger om året i bolagen. Frågan tas även upp under 
andra möten. Ett av de större bolagen har en laggenomgång minst en gång per år då de 
personalansvariga går igenom lagförteckning som granskas och utvärderas. Laggenomgången 
protokollförs och kvalitets- och miljöansvarig gör en sammanfattning och går igenom den med 
VD: n. Ett av de mindre bolagen går igenom laglistan två gånger per år i samband med 
ledningens genomgång. Utvärderingen protokollförs och skickas till ledningens representant på 
Energi Miljöstöd. På ett annat bolag sker kontroll av lagefterlevnad vid verksamhetsgruppsmöten 
som är ledningens genomgång samt en gång per år då de har laggenomgång. Detta protokollförs 
samt godkänns av driftchefen. Ett annat litet bolag kontrollerar lagefterlevnaden vid interna 
revisioner och vid ledningsgruppsmöten och ännu ett annat bolag genomför utvärdering av 
efterlevnaden en gång per år i och med ledningens genomgång. Ett av de större bolagen har 
laggenomgång årligen då laglistan gås igenom på avdelningsnivå. En checklista används som 
hjälpmedel. Åtgärder det beslutas om följs upp vid nästkommande internrevision. För de flesta 
dotterbolag sker även kontroll i interna och externa revisioner. 
 
Åsikterna kring att ha ett gemensamt lagverktyg och sätt att hantera lagar var överlag positivt. Att 
alla arbetar på liknande sätt och kan få mera stöd i laghanteringsarbetet var de mest påtagliga 
åsikterna. Mera samarbete mellan miljösamordnarna ansågs positivt dels genom fler träffar där 
det vore bra med genomgång av mer övergripande lagar. Vissa miljösamordnare påpekade att det 
kan vara svårt med ett gemensamt lagverktyg när det finns så skilda verksamheter.  

4.2 Diskussioner kring laghantering utifrån fokusgrupperna 
4.2.1 Strategier för ett samlat grepp om lagförteckningar  
Deltagarna i fokusgrupperna hade liknande åsikter om frågan kring ett samlat grepp för 
lagförteckningar inom koncernen. De påpekade att det kan bli svårt med ett gemensamt sätt att 
hantera lagar inom koncernen i och med att det är så väldigt olika verksamheter vilket gör att det 
finns svårigheter i att ha alla affärsområdens och dotterbolags lagförteckningar inom ett och 
samma verktyg.  Det skulle försvåra överblicken av vad det är som berör ett specifikt bolag. 
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Samtidigt fanns uppfattningen om att det vore bra med ett koncernövergripande sätt att hantera 
lagar på om det går att få det smidigt. En av deltagarna noterade att det utifrån 
certifieringssynpunkt går att ha det varje affärsområde och dotterbolag önskar men att de borde 
arbeta med det ur ett koncernperspektiv om det ska bli seriöst. En annan deltagare framhöll att det 
finns stora fördelar med att samarbeta mera och ha ett gemensamt lagverktyg. Dels på grund av 
den specialistkompetens runt om i koncernen som kan vara till stöd och hjälp för de anställda och 
dels att det går att utgå från något gemensamt utifrån de mer övergripande delarna i Miljöbalken. 
En av cheferna påpekade: 
 

”Jag tror inte det räcker med ett gemensamt lagverktyg, utan jag tror det behövs någon som håller ihop hela 
frågan från centralt håll, som kan vara stöttning till miljösamordnarna, och ta fram de rutinerna så man 
jobbar på samma sätt.” 

 
En deltagare menade att om det ska göras något gemensamt är det viktigt att information kommer 
ut och att beslut som tas förmedlas till alla berörda. En annan deltagare påpekade att det är viktigt 
med klara riktlinjer och att undvika att försöka uppfinna hjulet igen. Att det kan vara svårt för 
någon annan än miljösamordnaren på respektive enhet att sköta sorteringen av uppdateringar då 
det inte är någon annan som kan ha sådan koll påpekades av en av cheferna. 
 
4.2.2 Strategier för ett samlat grepp för lagefterlevnad  
Lagefterlevnad diskuterades i båda fokusgrupperna. Den första fokusgruppen belyste den stora 
betydelsen av att alla anställda inom koncernen borde använda sig av samma rutiner och göra 
laggenomgång på liknande sätt. Betydelsen att göra laggenomgång genom att gå igenom laglistan 
och göra genomgången till en mindre utbildning uppmärksammades. En deltagare påpekade att 
deras utvärderingar av lagefterlevnaden fungerat bra, vilket till viss del kan bero på att det alltid 
är med en eller två personer från Energi Miljöstöd som hjälper till att gå igenom laglistan och 
skiva protokoll. En mall eller en checklista används då även som stöd. 
 
Båda fokusgrupperna kom sedan in på en diskussion om stöd och resurser i laggenomgångar. Det 
påpekades att det borde finnas en resurs från moderbolaget som är med när laggenomgångarna 
ska genomföras. Resursen skulle kunna vara en miljösamordnare eller en person med mer 
koncernövergripande ansvar från moderbolaget. Denna resurs skulle få grepp om hur 
lagefterlevnaden görs inom koncernen och om den görs, vilket skulle ge en enorm erfarenhet för 
att hjälpa dem som ligger efter i arbetet. Den enskilde miljösamordnaren får också stöd i 
kontrollen av lagar och andra krav i och med att det ges tillfälle till tolkning och utvärdering 
utifrån ett annat perspektiv.  
 
4.2.3 Centralt stöd 
Det som diskuterades mest i båda fokusgrupperna var olika former av stöd, resurser, samordning 
och samarbete. Ett av stöden diskuterades i den första fokusgruppen och handlade om att 
miljösamordnare inom koncernen skulle kunna träffas med viss regelbundenhet och diskutera 
mer övergripande miljölagstiftningsförändringar. Att få större lärdom av vad lagarna innebär och 
hur de bör tolkas skulle kunna vara frågor som diskuteras under dessa träffar. Det skulle också 
uppskattas om det går att ha gemensamma lagutbildningar ansåg en av deltagarna än att var och 
en har det för sig som det är idag. Då skulle exempelvis en extern konsult kunna användas. En 
annan deltagare framhöll att detta säkerligen skulle ge många samordningsvinster.  
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Stödfunktioner diskuterades även i den andra fokusgruppen. En av deltagarna inom ett av de 
mindre bolagen påpekade att de skulle behöva enormt med hjälp för att få laghanteringen att 
fungera idag och för att få det mindre komplicerat. Deltagaren påpekade att: 
 

”jag tror vi behöver central kunskap i grupp eller alltså vi har oerhört mycket kunskap i koncernen och då 
låta dem jobba med de här frågorna och stödja underliggande verksamhet ned på den nivån som respektive 
organisation vill ha det. Vill vi ha det väldigt light så ska vi få ha det väldigt light”.  

 
Deltagaren framhöll också att det inom koncernen finns så skilda verksamheter vilket gör att det 
finns skilda förutsättningar. Små enheter har ingen chans att upprätthålla samma kompetens som 
ett affärsområde med tillståndspliktig verksamhet. Deltagaren påpekade att det kan bero på att de 
har kvalitetsfokus där andra har miljöfokus och att de har satt sin kompetens där den behövs 
mest. Därför måste det tas på allvar inom koncernen att stödja samtliga enheter anser deltagaren.  
 
I fokusgruppen kom det även upp att det vore bra med någon slags koncernövergripande 
koordinator för laghanteringen som kan ge stöd och hjälp förutom den kompetens man skulle 
kunna nyttja från de personer som sitter på de unika områdena. Det påpekades då att det inte är 
mycket centralt stöd som behövs per verksamhet i och med att vissa verksamheter inte har 
miljöfokus. En deltagare berättade att de stora affärsområdena inom moderbolaget har interna 
resurser för laghantering och att denne kan sägas vara en resurs då han ger support till deras 
avdelningar. En annan deltagare berättade då att det var i dessa banor som tankarna kring att ha 
något gemensamt lagverktyg och sätt att hantera lagar kom upp. Alla kan inte ha den kompetens 
som finns inom vissa affärsområden och bolag. De funderade över ifall det skulle fungera att ha 
vissa specialister från olika affärsområden och bolag som har större kännedom om vissa lagar och 
därmed skulle få ha mera ansvar för dessa, vilket skulle kunna fungera som stöd. 
 
En av cheferna ansåg det grundläggande att lyfta frågan om laghantering på en högre nivå. 
Chefen tyckte också att avdelningen Energi Miljöstöd kanske borde ha en större roll i arbetet då 
hon gissar att den ska fungera som lagstöd för hela koncernen. Energi Miljöstöd är den enda 
avdelningen som har miljöstöd där det är många anställda som jobbar med miljöstödsfrågor. 
Deltagaren fortsatte och menade på att det kanske är det forumet som de här frågorna bör utgå i 
från om det nu är tänkt att de ska arbeta koncernövergripande. Om Energi Miljöstöd bara är tänkt 
för affärsområde Energi kanske den avdelningen ska utvecklas och bli en koncernövergripande 
stödfunktion enligt chefen. 
 
4.2.4 Chefsstöd 
En av cheferna berättade att hon var en av de sju avdelningschefer som var med i Brainstorm 
diskussionerna kring chefsstöd år 2006, då de bland annat var överens om att det saknas ett 
verktyg för att säkert kunna veta att alla lagar följs och efterlevs. En deltagare från den andra 
fokusgruppen påpekade att ett lagverktyg framförallt ska vara till hjälp för de chefer som har det 
delegerade miljöansvaret. Chefen berättade även att de under Brainstorm diskussionerna 
diskuterade att någon med miljöjuristkompetens saknas inom koncernen, när deltagarna i 
fokusgruppen kom in på en diskussion kring vad det finns för tjänster att köpa inom koncernen. 
Chefen är skeptisk till frågan då hon menade på att det inte finns mycket tjänster att köpa inom 
koncernen i och med att de inte har en företagsjurist. Det finns ingen internt med sådan 
kompetens att vända sig till enligt henne. Att det finns någon som är insatt i verksamheten som 
kan stötta cheferna, tror hon saknas. Den andra chefen höll med och ansåg det mera rimligt att ha 
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en gemensam extern kontakt som det går att vända sig till. Detta tyckte även de andra deltagarna 
var tänkbart då det skulle skapa någon slags enhetlighet.  
 
En av cheferna ansåg att chefer kan få mera stöd genom att ha en mer definierad roll för 
miljösamordnarna inom respektive enhet och att den gruppen hålls ihop mera än vad den gör 
idag, så att alla jobbar på samma sätt. De skulle kunna få mera stöd av varandra, som i sin tur blir 
stöd för chefer som kan hålla sig uppdaterade om lagändringar via miljösamordnaren. En 
deltagare från moderbolaget i den andra fokusgruppen berättade att han hjälper chefen om det 
finns någon fråga. Deltagaren anser att det är viktigt med kontaktnätet mellan chefen och 
miljösamordnaren.  
 
Lagutbildning diskuterades även av deltagarna i den första fokusgruppen och framförallt av de 
båda cheferna. Det framkom att ingen av dem fått någon lagutbildning när de anställdes som 
chefer. Den ena chefen ansåg att det hade varit behövligt med en grundgenomgång i vad som 
berör avdelningen då det i stället handlade om att kunna bygga vidare på det som redan fanns och 
ny lagstiftning som kom in. Den ena chefen påpekade att det därmed saknas en plan som talar om 
hur arbetet senare ska ske då det snarare handlade om att ta på sig ansvaret och få det delegerat. I 
fokusgruppen framkom det även att det är obligatorisk miljöutbildning för alla anställda inom 
koncernen, men att den är mera generell. 

4.3 Studerade organisationers arbete med laghantering och lagverktyg  
4.3.1 Praktisk användning av lagverktyg 
Alla fyra studerade organisationer använder sig av någon form av lagverktyg. Samhall köper 
tjänsten i form av ett lagefterlevnadsverktyg och uppdateringar av lagar från konsultföretaget 
Natlikan AB. Borlänge energi, Mälarenergi och Vattenfall AB Värme Uppsala använder sig av 
eget uppbyggda lagverktyg. Borlänge energi har ett lagverktyg i form av ett Excel-dokument 
medan Mälarenergi har valt att bygga upp en egen lagdatabas där miljölagstiftning hanteras. 
Vattenfall AB Värme Uppsala tillämpar en laglista för miljölagar och en för arbetsmiljölagar som 
omfattar Vattenfall AB Värme Norden, den svenska verksamheten. Laglistan är i form av ett 
Word-dokument i tabellform. Laglistorna i Samhalls, Borlänge energis och Vattenfall AB Värme 
Uppsalas lagverktyg följer strukturen i Miljöbalken medan laglistorna i Mälarenergis databas 
ligger i bokstavsordning.  
 
Gemensamt för Samhall, Borlänge energi och Mälarenergi är att de i sina lagverktyg har någon 
form av övergripande eller gemensam laglista som gäller för hela organisationen även om det 
också finns ett antal separata sidor som är mer specifika för de avdelningar eller distrikt längre 
ned i organisationsstrukturen. Respondenten från Samhall berättade att den så kallade bruttolistan 
underlättar arbetet när lokala laglistor skapas då de paragrafer som distriktet berörs av bockas av 
från bruttolistan och hamnar i den egna lokala laglistan. Övergripande rutiner som hör till 
paragraferna kan också kopieras vilket kan underlätta arbetet att skriva mer specifika rutiner. 
 
Enligt respondenten från Mälarenergi ser de fördelar med att ha laghanteringen på ett mer samlat 
plan då det går att spara resurser med en gemensam hantering och dra nytta av varandra. Men i 
och med att omvärlden förändras snabbt kanske det inte är säkert med ett lokalt uppbyggt 
lagverktyg. Det är en balansgång där vissa bitar går att lösa själv och andra inte. Fördelen att vara 
i en koncern är att det går att dela på kostnader vid köp av externa tjänster.  
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4.3.2 Kommunikation av lagar och andra krav 
Identifiering av nya och ändrade lagar och andra krav samt tolkning av dessa görs på lite olika 
sätt i organisationerna även om ansvaret för uppgiften ligger på personer som arbetar på lite 
högre nivå i organisationerna. Samhall får uppdateringar av lagar från Natlikan. Tolkning av 
dessa lagkrav görs av personer med hög kompetens högt upp i Samhalls organisationsstruktur. 
Det är sedan de miljöansvariga som distribuerar information vidare om lagändringar till andra 
medarbetare genom att de träffas regelbundet och diskuterar frågan. På Borlänge energi erhålls 
uppdateringar av lagkrav genom prenumeration på Regelbanken då mejl skickas ut två till tre 
gånger om året till respondenten som i sin tur skickar ut detta till ett antal chefer som ska tolka 
vilka lagar som berör dem. Tanken, enligt respondenten, är att de chefer som finns på 
avdelningsnivå ska ansvara för att arbetet sker i enlighet med de lagar, förordningar och 
föreskrifter som finns i lagverktyget. Respondenten har rollen som övergripande samordnare och 
har det administrativa ansvaret för lagverktyget. Cheferna har inget administrativt ansvar utan 
meddelar respondenten om något nytt ska skrivas in i lagverktyget.  
 
På Mälarenergi sker omvärldsbevakning genom att prenumerera på olika konsulttjänster såsom 
JP Miljönet. Respondenten, som har ett övergripande ansvar för samordnare inom Mälarenergi, 
fungerar som ett centralt stöd i identifieringsprocessen och tillhandahåller information, nyheter 
och ändringar på ett mer generellt plan till en grupp lagkontrollansvariga. De 
lagkontrollansvariga har uppgiften att specialbevaka sitt affärsområde eller avdelning. Alla 
affärsområden med en viss tyngd i koncernen har en lagkontrollansvarig utsedd. 
Lagkontrollgruppen träffas regelbundet och går igenom vissa lagar och lagändringar. Genom att 
bolla idéer med varandra får de en rimlig omvärldsbevakning. Det är också i denna grupp som 
tolkning av vilka lagar som berör de olika affärsområdena och bolagen görs. Lagkontrollgruppen 
träffas två till fyra gånger om året, beroende på hur mycket nyheter kring miljölagstiftning som 
uppkommer under miljösamordnarmöten.  
 
Vattenfall AB Värme Uppsala får stöd i identifieringsprocessen av en miljökunnig miljöjurist 
inom Vattenfallorganisationen genom skräddarsydda nyhetsbrev om miljölagstiftning varje 
kvartal. Omvärldsbevakning görs dock även via prenumeration på Regelbanken samt andra 
verktyg såsom Thomson fakta företagarhandboken och informationssidor via Internet. 
Respondenten från Vattenfall AB Värme Uppsala påpekade även vikten av att använda sig utav 
branschorgan då de har ambitionen att fånga upp nya lagkrav tidigt. Tolkningen av lagkraven gör 
respondenten tillsammans med två andra personer med mer övergripande ansvar för 
laghanteringen för värmeverksamheten inom Vattenfallorganisationen i Sverige. Enligt 
respondenten så har de även ett mer övergripande ansvar som samordnare. De fungerar som en 
slags informationskanal och försöker samla nyheter utifrån och brister från verksamheten. 
 
4.3.3 Efterlevnad av lagar och andra krav  
Utvärdering av lagefterlevnad görs på lite olika sätt i organisationerna även om vissa 
gemensamma metoder används. En av dessa metoder är att göra laggenomgångar genom att gå 
igenom organisationens laglistor. På Mälarenergi är det de lagkontrollansvariga som har krav på 
sig att göra laggenomgångar tillsammans med ledningsgruppen för respektive affärsområde och 
bolag då de går igenom vilka lagar som berör verksamheten. De ansvarar därmed för att laglistan 
hålls uppdaterad. Databasen fungerar i dessa tillfällen som underlag då de går igenom alla nya 
lagkrav som kommit in. På Mälarenergi görs även interna revisioner regelbundet ungefär åtta till 
tio gånger per år. Lagar och andra krav granskas inte varje gång men anses ändå som en viktig 
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del i revisionsarbetet. Inom Vattenfall AB Värme Uppsala sker laggenomgång två gånger om året 
då laglistan gås igenom. Då tas det ställning till om det finns brister eller förbättringsbehov. 
Vattenfall AB Värme Uppsala har även använt interna revisioner som hjälpmedel för 
lagefterlevnad i och med att de har temalagda internrevisioner. Dessutom har Vattenfall AB 
Värme Uppsala och de andra anläggningsregionerna någon form av förberedande ledningens 
genomgång bland annat med kontroll av lagefterlevnad. Detta kanaliseras sedan upp till den 
slutliga ledningens genomgång inom Värme Norden. Enligt respondenten ger detta en 
övergripande bild vilket kan skapa samordningsvinster. Inom Samhall används 
lagefterlevnadsverktyget för att kunna visa vilka lagar som berör verksamheten och kunna visa på 
att de följt lagkraven. Enligt respondenten från Samhall underlättar systemet att säkerställa att 
lagkraven följs. Det går även att på en mer övergripande nivå se vilka distrikt som gjort sin 
uppdatering och utvärdering, vilket gör att kontroll kan ske uppifrån om det är så att någon inte 
gjort sin utvärdering. På Borlänge energi går cheferna igenom laglistorna och kommenterar 
lagkraven under chefsgruppsmöten. Respondenten från Borlänge energi påpekade att det är 
personerna långt ned i organisationsstrukturen som har den kunskap som krävs för att nå upp till 
ställda lagkrav. Respondenten från Mälarenergi framhöll att det nog aldrig går att ha en helt 
koncernövergripande funktion som sköter allt med så skiftande verksamhet, utan att var och en 
ute i verksamheterna är specialister. 
 
4.3.4 Stödfunktioner 
Respondenterna från Borlänge energi, Mälarenergi och Vattenfall AB Värme Uppsala påpekade 
att deras roll eller funktion i respektive organisation är att ge centralt stöd i laghanteringen. 
Respondenten från Mälarenergi framhöll att hon fungerar som en resurs och ett stöd för alla inom 
koncernen och att det finns avtal där alla har rätt att ta del av den supportstab där hon arbetar. Det 
är en internhandel av tjänster som köps inom koncernen då det finns en poäng att hålla det inom 
bolaget. 
 
Att samarbetet mellan chef och miljösamordnaren är viktigt poängterade respondenten från 
Samhall, då miljösamordnaren kan få rollen som stöd för chefen. Detta ansåg även respondenten 
från Vattenfall AB Värme Uppsala vara viktigt. Respondenten berättade att alla anläggningar 
inom Värme Sverige och inom avdelningarna på Vattenfall AB Värme Uppsala har SHM stöd, 
linjens stöd i säkerhet, hälsa och miljöfrågor. Information, bland annat från respondenten, 
kanaliseras ut via stöden samtidigt som stöden har en kanal med information mot dem då de är 
ute i verksamheten och kan fånga upp konkreta brister och stödbehov. SHM stöden får också 
laguppdateringar och är till för att stötta cheferna i de frågorna. 
 
Chefer och miljösamordnare kan även få stöd genom att gå kurser i miljölagstiftning. Enligt 
respondenten från Samhall behöver inte alla medarbetare djup kunskap i miljölagstiftning men 
det är av stor vikt att chefer och miljösamordnare har goda kunskaper. Chefer som ofta har mer 
övergripande ansvar bör få en mer anpassad utbildning. Dels för att få förståelse för hur 
miljölagar är uppbyggda och för att få en genomgång av lagar som är relevanta för den 
verksamhet som bedrivs. Enligt respondenten från Vattenfall AB Värme Uppsala finns det 
svårigheter i att introducera nya chefer i vad det är för krav som ska uppfyllas och att kunna 
förmedla att det finns omfattande lagpaket. Inom Vattenfall AB Värme Uppsala ges därför chefer 
och nyanställda en obligatorisk introduktion av miljöledningssystemet och SHM. En genomgång 
behövs speciellt i början men även någon form av uppföljning. Därför har de försökt lägga ut 
olika utbildningspunkter jämnt fördelade över en viss tidsperiod. 
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Enligt respondenten från Borlänge energi kan ett lagverktyg ge stöd till nya chefer då de enkelt 
kan få en överblick över vilka lagkrav som verksamheten berörs av och vilka rutiner som gäller 
för att uppfylla en viss lag. Respondenten från Vattenfall AB Värme Uppsala påpekade att 
laglistan i huvudsak vänder sig till chefer, arbetsledare och anläggningsansvariga. Det är de som 
har miljöansvaret och måste ha information om vilka lagkrav de är ansvariga för. Enligt 
respondenten från Mälarenergi är det viktigt att ett koncerngemensamt lagverktyg varken blir för 
övergripande eller för detaljerat, då det är viktigt att hitta gemensamma lösningar så att systemet 
även är till för dem ute på avdelningarna.  

4.4 Leverantörer av tjänster för laghantering 
4.4.1 Minasa AB - Miljöguiden  
Minasa AB är ett miljökonsultföretag som bland annat erhåller produkter och tjänster för 
uppdatering och hantering av lagstiftning inom miljö och arbetsmiljöområdet.  Produkterna består 
av två stora webbaserade databaser; Miljöguiden och Arbetsmiljöguiden som innehåller utvalda 
författningar för yttre miljö och arbetsmiljö. Kunden väljer ut de lagar och förordningar som 
berör verksamheten och selekterar ut inom vilka områden de vill att lagändringar ska komma. 
Informationen om lagändringar skickas via e-post konstant medan texten i guiderna ändras 
automatiskt. Det går även att föra in krav i verktygen på samma sätt som lagar förs in vilket gör 
att kunden även kan föra in interna krav och andra lagkrav som verksamheten berörs av som inte 
finns med i de befintliga listorna. I Miljöguiden kan kunden också skapa en egen struktur i två 
nivåer. Om ett företag består av flertalet affärsområden rekommenderas flera abonnemang vilket 
förenklar för användaren att hitta rätt och kunna utnyttja nivåerna på rätt sätt. Enligt respondenten 
har Minasa försökt göra verktygen enkla att använda, med få funktioner samtidigt som det skulle 
vara så fullständig information som möjligt. De har också försökt göra verktygen så flexibla som 
möjligt med utgångspunkt från användarens behov. 
 
Respondenten påpekar att det finns möjlighet för kunden att tillsammans med Minasa utveckla 
vissa funktioner och har framhållit vissa förslag eller åtgärder till de synpunkter som vissa 
personer från Tekniska Verken har.  Respondenten underströk dock att Minasa prioriterar vissa 
önskemål framför andra beroende på hur många som önskat, vad som är viktigt för att optimera 
för kunden och vad Minasa själva kan göra för att bli effektivare. Respondenten berättar även att 
Minasa håller på med ett antal lösningar som kommer att förbättra verktygen. Respondenten 
påpekar också betydelsen av att ha kompetensen runt om och att kunna ge ordentligt med stöd 
och hjälp till kunden. Han anser också att det är en stor fördel om leverantören av tjänsterna har 
kunskap om kundens verksamhet.  
 
4.4.2 Natlikan AB - lagefterlevnadsverktyg 
Natlikan AB är en miljökonsultverksamhet med ett antal produkter och tjänster inom 
miljöområdet som går att prenumerera på, framförallt miljölagstiftning. Det går exempelvis att 
prenumerera på Natlikans lagefterlevnadsverktyg där ett företag kan ha anpassade laglistor för 
ISO 14001. Det ges dels ett verktyg för att ha kontroll över vilken lagstiftning som berör 
organisationen och dels ett verktyg för att leva upp till gällande lagstiftning. Enligt respondenten 
från Natlikan valde de att ha lagefterlevnadsverktyget i en slags kolumnstruktur då de tyckte det 
var tydligt. Det berodde också på att många kunder tidigare haft sina laglistor i Excell och var 
vana vid att ha laglistan i en slags kolumnstruktur. Laglistorna kan även anpassas till företagets 
struktur. Det går att göra en övergripande mer generell lista i form av en bruttolista, vilket de 

 23



flesta brukar göra. Den kan brytas ned och göra mer specifika laglistor en för varje dotterbolag 
eller avdelning, så de kan se vad de berörs av utan att behöva se sådant som inte är intressant. 
Enligt respondenten går det även att anpassa lagverktyget till företagsledningen beroende på vad 
de vill ha kontroll på. Det blir då en balansgång mellan att laglistan är till för den som ska 
ansvara för den samtidigt som företaget från centralt håll vill veta hur det går med efterlevnaden 
av lagstiftningen. Detta ger en helhetsinblick med laglistor ganska djupt i verksamheten kontra 
företagsledningens mera övergripande målsättning. Natlikans lagefterlevnadsverktyg har även det 
en andra krav funktion.  
 
Dessa tjänster eller verktyg är enligt respondenten enkla att använda. Kunden får själva möjlighet 
att göra anteckningar direkt i listorna, medan Natlikan sköter bevakningen och gör verktygen 
företagsanpassade och skräddarsyr lösningarna direkt till kunden. Respondenten anser att 
Natlikan skapar en helhetslösning för kunden där kunden får tillgång till lagarna i fulltext 
samtidigt som de får tillgång till laglistan med just de paragrafer som berör verksamheten. 
Respondenten berättar att de även erbjuder kringtjänster och andra konsulttjänster i form av hjälp 
och stöd. De kan anpassa lösningar till kundens behov samtidigt som dessa görs flexibla, aktuella 
och lätt att använda.  
 
5 Utformning av en koncerngemensam laghantering 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat och kopplas samman med bakgrund 
och tidigare forskning samt lämpliga delar ur en teoretisk förankring i form av 
organisationsteori och kommunikationsteori. Därmed ges en diskussion kring undersökningens 
syfte.   

5.1 Möjligheter och svårigheter för ett gemensamt sätt att hantera lagar och 
andra krav 
Den koncernövergripande externa noteringen framhåller att det finns behov av ett samlat grepp 
om laghanteringen inom Tekniska Verken koncernen vilket även kan konstateras av resultatet 
utifrån fokusgrupperna. Då vissa verksamheter inom Tekniska Verken koncernen i dagsläget inte 
uppfyller kraven på tillämpbara lagar och andra miljökrav strider det mot den 
koncerngemensamma miljöpolicyn och syftet med ISO 14001 standarden.62 Därför finns det 
behov av att rutinerna omarbetas och uppdateras på koncernövergripande nivå. Genom att ha 
koncernövergripande rutiner skapas möjligheter till ett mer samlat grepp för en gemensam 
laghantering. Men för att få ett samlat grepp måste även vissa av dotterbolagen som inte har en 
fungerande laghantering och inte kan hantera lagkraven på ett effektivt sätt få mer hjälp och stöd 
vilket framförallt framkommit i diskussionerna i fokusgrupperna. Därför bör den 
koncernövergripande rutinen utvecklas till att inkludera dotterbolagen mer än vad de gör i dag 
och dessutom vara mer utförlig i hur lagförteckningar ska upprättas och hållas uppdaterade samt 
hur lagefterlevnad ska utföras. Det är även viktigt att stödfunktioner, resurser och olika roller 
inom laghanteringsarbetet beskrivs tydligt i rutinen vilket enligt Moxen och Strachan bidrar till 
ökad kontroll och mer effektiv hantering av miljöfrågor.63 Det är därför viktigt med en tydlig 
struktur för laghanteringen som medför ökat engagemang för nyckelpersoner.64 Men om det ska 

                                                 
62 SWETIC 2005 s. 5.  
63 Moxen & Strachan 1998 s. 19. 
64 Almgren & Brorson 2005 s. 98-99. 
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vara möjligt med en koncerngemensam laghantering är det viktigt att alla berörda personer är 
delaktiga och känner att de kan dra nytta av den koncernövergripande rutinen.65

 
Hinder och svårigheter för Tekniska Verken koncernen att ha en gemensam laghantering är att de 
är en stor organisation med mångsidig verksamhet bland affärsområden, enheter och bolag vilket 
påpekats av miljösamordnare inom bolagen. En koncern som Tekniska Verken skulle kunna 
liknas vid den divisionaliserade organisationen där det finns en gemensam koncernledning som 
verksamheterna är knutna till även om verksamheterna i sig inte är direkt beroende av varandra, 
då de i princip fungerar som enskilda företag. 66 Därmed skulle verksamheterna inom Tekniska 
Verken koncernen kunna hantera lagar såsom de själva önskar eftersom de även har enskilda 
certifieringar som en deltagare i en av fokusgrupperna påpekade. Deltagaren ansåg dock att de 
borde arbeta med laghanteringen ur ett koncernperspektiv om det ska vara seriöst. Det är också 
viktigt att arbeta med laghanteringen på ett mera gemensamt sätt i och med att de olika 
affärsområdena, enheterna och bolagen har helt olika förutsättningar. Därför hanteras lagar och 
andra krav olika bra inom koncernen då vissa verksamheter har mycket resurser, kompetens och 
stöd och andra mindre. Enligt Bruzelius och Skärvad bör de olika organisationsenheterna i en 
organisation arbeta i samma riktning och mot samma mål.67 På det sättet kan de verksamheter 
som har mindre förutsättningar för en fungerande laghantering få hjälp och stöd av verksamheter 
med mera förutsättningar vilket gör att de kan komma ikapp. När de arbetar mot samma mål och i 
en gemensam riktning blir det även enklare att samarbeta mera. Det har dock påpekats från två 
miljösamordnare inom Tekniska Verken att ett gemensamt sätt att hantera lagar inte får bli en 
tillbakagång i utvecklingen för verksamheter som kommit längre än andra. Detta ska tas hänsyn 
till vid utformning av en gemensam laghantering då det är viktigt att erhålla en helhetssyn på 
organisatoriska problem.68 Det som fungerar bra hos olika verksamheter ska i så stor utsträckning 
som möjligt få vara kvar. Det ska i stället handla om att ta vara på det som fungerar bra och 
sprida ut de erfarenheterna mellan verksamheter inom koncernen. På det sättet kan många vinster 
erhållas. Utvecklingen ska därför vara till för alla, även dem som kommit långt i 
laghanteringsarbetet. Att åsikterna från miljösamordnare inom Tekniska Verken överlag var 
positiva kring ett gemensamt sätt att hantera lagkrav och få stöd i arbetet innebär stora fördelar då 
det underlättar vid implementeringen. Däremot handlade de mer negativa åsikterna kring en 
gemensam laghantering i princip om samma sak det vill säga om ett gemensamt lagverktyg. 
Informanter från kartläggningen och deltagare från fokusgrupperna påpekade svårigheterna med 
att ha allas lagförteckningar inom ett och samma verktyg då det skulle försvåra överblicken av 
vad det är som berör ett specifikt bolag. Här är det viktigt att dessa personer får en förklaring till 
hur man tänkt sig att ett gemensamt lagverktyg ska fungera och vad det kommer att innebära för 
dessa personer samt vad som är bra med det nya sättet att hantera lagar. Det är viktigt att 
nyckelpersoner såsom miljösamordnare och chefer har en generell öppenhet mot det nya sättet att 
arbeta för att andra berörda personer samt medarbetare ska få en positiv inställning.69 För att 
skapa en känsla av delaktighet och underlätta förankringen är det bra om berörda personer är med 
vid utformningen av verktyget inom respektive verksamhet.70

 
                                                 
65 Welford 1997 s. 127-128. 
66 Bruzelius & Skärvad 1995 s. 192. 
67 Bruzelius & Skärvad 1995 s. 144. 
68 Bruzelius & Skärvad 1995 s. 19. 
69 Kitazawa & Sarkis 2000 s. 227. 
70 Angelöw 1991 s. 88. 
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5.1.1 Centralisering och decentralisering av laghanteringen 
Att ha en gemensam laghantering inom en koncern som Tekniska Verken behöver dock inte 
betyda att allt ska hanteras centralt. Centralisering och decentralisering ska inte uppfattas som 
motpoler enligt Bakka m.fl. 71 En väl fungerande decentraliserad organisation förutsätter att vissa 
funktioner är centraliserade. Därför bör Tekniska Verken göra en avvägning mellan delar av 
laghanteringen som bör skötas på central nivå i koncernen och delar som ska skötas på en mer 
decentraliserad nivå. 
 
På central nivå bör beslut om hur koncernen ska arbeta med att hantera lagkrav införas då det 
enligt Bruzelius och Skärvad gör det enklare att införa enhetliga rutiner och principer som ska 
gälla för en hel organisation.72 Därför bör Tekniska Verken fortsätta med att ha en 
koncernövergripande rutin för laghantering då det skapar enhetlighet. Det är även viktigt att 
beslut som tas gällande laghantering såsom beslutet att börja använda Miljöguiden verkligen 
förmedlas till alla berörda på underliggande nivå. Därför är det bra om det finns någon på en mer 
övergripande nivå som kan förmedla dessa beslut och även hålla i frågan som en av cheferna i en 
fokusgrupp påpekade. Fördelar med att den rollen finns på en mer central nivå gör att besluten 
lättare förmedlas till alla berörda vilket är viktigt om det ska fungera att ha ett mer gemensamt 
sätt för laghanteringen. Ett effektivt top down perspektiv för laghanteringen är därför något som 
saknas inom Tekniska Verken då det verkar ha betydelse för laghanteringen hos organisationerna 
i Benchmarking studien. Top down perspektivet ger därmed möjlighet till ett mer gemensamt sätt 
att hantera lagkrav genom styrningen från högre till lägre nivå inom organisationsstrukturen. 73

 
Att organisationer såsom Tekniska Verken gör kontroll av lagefterlevnad på 
koncernövergripande nivå vid ledningens genomgång är positivt då det ger en betydelsefull 
överblick samt förenklar för den översta ledningen att hålla organisationen inom den fastställda 
riktningen enligt Bakka m.fl.74  Det är ett sätt att uppifrån kontrollera att alla har gjort 
utvärderingen av lagefterlevnaden som respondenten från Samhall poängterade. Att kontrollera 
lagefterlevnaden på en mer övergripande nivå kan också enligt respondenten på Vattenfall AB 
Värme Uppsala skapa en mer övergripande syn vilken kan ge samordningsvinster. Då 
verksamheterna inom Tekniska Verken koncernen idag hanterar lagkrav på lite olika sätt och då 
vissa verksamheter har mer eller mindre förutsättningar att göra detta är det vid den mer 
övergripande kontrollen av lagefterlevnaden ett utmärkt tillfälle att skapa mera samordning inom 
koncernen. På en mer övergripande central nivå är det även enligt Bakka m.fl. lättare att balansera 
olika funktionella grupper mot varandra genom att bland annat centralisera beslut om strategi och 
resursallokering.75 Därför är ledningens genomgång på koncernövergripande nivå ett utmärkt 
tillfälle att se över vilka resurser det finns behov av att erhålla för att alla verksamheter inom 
koncernen ska kunna hantera lagkrav på ett effektivt sätt och i den fastställda riktningen. På en 
övergripande nivå kan det också vara enklare att se vad för stödfunktioner som behövs för att 
chefer med delegerat ansvar och andra nyckelpersoner inom varje verksamhet ska känna trygghet 
i att de uppfyller alla gällande lagar och andra krav. Om organisationens ledning även engagerar 
sig i frågan kring en gemensam laghantering och har uppe frågan på agendan visar de på att 
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frågan är viktig vilket enligt Welford skapar framgång i miljöarbetet.76 Almgren och Brorson 
påpekar att ledningens roll är betydelsefull i miljöarbetet.77

 
Vid implementeringen av ett gemensamt sätt för laghanteringen inom Tekniska Verken 
koncernen är det fördelaktigt om arbetssättet är anpassbart och tillåtande då verksamheterna är så 
skilda. Därför ska vissa delar av laghanteringen vara decentraliserade då det skapar bättre 
motivation hos de anställda, ger större möjligheter för anpassning till verksamheten samt större 
utrymme till initiativ och beslut hos organisationsmedlemmarna enligt Bruzelius och Skärvad.78 
Detta påpekar även Mirvis och Googins som påstår att berörda personer motiveras i arbetet om 
arbetsuppgifterna är delegerade och om det finns en gemensam målsättning. Enligt dem driver 
det arbetssättet, miljöarbetet framåt.79 Ett gemensamt sätt att hantera lagar bör därför ha kvar 
många av arbetsuppgifterna nere i verksamheten då det är de som har mest kunskap om själva 
verksamheten och dess påverkan på miljön och bör därför också utföra utvärderingen av 
lagefterlevnaden vilket även överensstämmer med två av respondenternas svar utifrån 
Benchmarking studien. Då verksamheterna inom Tekniska Verken är så mångsidiga och 
koncernen så stor är det näst intill omöjligt att ha en koncernövergripande funktion som sköter 
arbetet med identifiering och uppdatering av lagar och andra krav vilket respondenten från 
Mälarenergi påpekade. Detta har även påvisats i en rapport skriven av Agenda Enviro AB på 
uppdrag av Samverkansforum där de framhåller att bevakningen av regelverken i en organisation 
på central nivå riskerar att bli allt för omfattande och allmän och därigenom svår att användas ute 
i verksamheten.80 Därför är det bättre om ansvarsrollerna för laghantering inom Tekniska Verken 
koncernen kvarstår även om vissa ansvarsroller såsom ledningens representant bör utvecklas för 
att stödja underliggande verksamhet.  

5.2 Stödfunktioner 
5.2.1 Lagverktyg 
Ett lagverktyg med organisationens lagförteckningar finns det behov av att arbeta med då 
organisationen måste kunna visa på att den lever upp till tillämpade lagkrav och andra krav och 
ha rutiner för uppdatering av information när kraven ändras på ett sådant sätt att organisationen 
berörs.81 I och med att en organisation i princip måste ha ett lagverktyg för att kunna visa på 
efterlevnaden underlättar miljöledningssystemet uppfyllelsen av lagar och andra krav vilket även 
konstaterats av Andrews,82 Ammenberg83 och Schylander84. Därmed finns en orsak till varför alla 
certifierade organisationer inklusive Tekniska Verkens verksamheter måste ha tillgång till 
fullständiga lagförteckningar för att kunna påvisa att alla gällande lagkrav är identifierade, 
implementerade samt efterlevda. Därför behöver Tekniska Verken även enhetliga rutiner för hur 
lagförteckningar ska upprättas och hållas uppdaterade vilket är viktigt då det i dagsläget endast 
finns några av koncernens verksamheter som har fullständiga och användbara lagförteckningar 
eller lagverktyg. Avsaknaden av lagförteckningar kan även vara en bidragande orsak till att 
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lagefterlevnaden inte fungerar fullt ut då det vid laggenomgångarna inte finns tillgängligt alla 
lagkrav som berör verksamheten. Utifrån Tekniska Verken koncernen finns också behov från 
chefer med delegerat miljöansvar att ha något slags lagverktyg för att de ska känna sig säkra med 
att det finns ett system för att hantera gällande lagkrav på ett effektivare sätt. Därför ska 
lagverktyget vara till för cheferna i första hand. Fördelar med ett lagverktyg enligt respondenten 
från Borlänge energi är att chefer lätt kan få en överblick över vad som berör den enskilda 
avdelningen och vilka rutiner som gäller för att uppfylla en viss lag. Det finns även en möjlighet 
till ett mer gemensamt sätt att hantera lagkrav på inom Tekniska Verken koncernen i och med att 
alla verksamheter kan använda sig utav samma lagverktyg och därigenom förenkla för att kunna 
få mera hjälp från olika delar av koncernen i och med att det skulle underlätta för samarbete. 
Andra fördelar ett gemensamt lagverktyg ger enligt respondenten från Mälarenergi är sparade 
resurser och effektivare hantering.  
 
Vilket slags lagverktyg som bör väljas beror till stor del på storleken och inriktningen på 
organisationen. Som respondenten från Mälarenergi påpekade kan det för en stor koncern som 
Tekniska Verken vara smart att köpa tjänsten från en konsult och därmed spara tid och resurser, 
vilket även stöds av Agenda Enviro AB som påpekar att lagstiftningen på miljöområdet förändras 
snabbt vilket gör att lagförteckningar snabbt blir inaktuella.85  Att bygga upp egna lagverktyg 
såsom Borlänge energi, Mälarenergi och Vattenfall AB Energi Uppsala gjort skulle för Tekniska 
Verkens del kanske inte fungera lika bra då organisationen är mycket större och har enskilda 
certifikat. Det är inte heller helt säkert med ett lokalt uppbyggt lagverktyg då omvärlden 
förändras snabbt enligt respondenten från Mälarenergi. Detta anser även Larsson vara ett problem 
då organisationers förutsättningar kan förändras snabbt. 86

 
Då Minasas lagverktyg Miljöguiden och Natlikans lagefterlevnadsverktyg är två av de externa 
konsulttjänster som använts och delvis används inom Tekniska Verkens olika verksamheter vore 
det lämpligt att välja en av dem då många av de anställda inom koncernen kommit i kontakt med 
dem. Att tre av Tekniska Verkens bolag använder sig av Miljöguiden idag och i stort är nöjda 
med verktyget är en betydande anledning till varför de ska få fortsätta med att använda sig utav 
verktyget och att övriga verksamheter inom Tekniska Verken koncernen också ska börja använda 
sig av dem. Men samtidigt har miljösamordnare inom koncernen framhävt ett antal mer eller 
mindre negativa synpunkter på Miljöguidens utformning. Respondenten från Minasa har dock 
framhållit vissa förslag eller åtgärder till dessa synpunkter och samtidigt påpekat att det finns 
möjligheter för kunden att tillsammans med Minasa utveckla vissa funktioner. Så även om 
Miljöguiden inte har den utformningen som det finns önskemål om inom koncernen finns det 
alltså vissa möjligheter att ändå få dessa önskemål att uppfyllas. Natlikans lagefterlevnadsverktyg 
har dock det utseende som verkar vara eftertraktat bland miljösamordnare inom koncernen samt 
att de har laglistorna i Miljöbalkens ordningsföljd, vilket enligt Agenda Enviro AB är vanligt 
enligt deras erfarenhet.87  Laglistorna i Natlikans lagefterlevnadsverktyg kan även anpassas till 
företagets struktur genom att ha en mer gemensam bruttolista på mer övergripande nivå och sen 
specifika laglistor på underliggande nivåer. På detta sätt kan alla verksamheter inom en koncern 
ha sin specifika laglista även om det är ett gemensamt lagverktyg som används, vilket ansågs som 
betydande utav miljösamordnare från dotterbolagen inom Tekniska Verken, då ingen överblick 
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förloras av vad det är som berör ett specifikt dotterbolag. Oavsett vilket verktyg som väljs inom 
Tekniska Verken koncernen kan någon form av övergripande laglista med kommentarer och 
rutiner skapas för att ge stöd till de personer som ska skapa specifika listor. Det bör även påpekas 
att andra krav funktionen hos verktygen är viktig för verksamheter inom Tekniska Verken som 
inte har miljöfokus och berörs av andra typer av lagar som inte finns med i konsultföretagens 
register över lagkrav då de den vägen kan lägga in dessa lagar. För att dessa verksamheter även 
ska kunna få uppdateringar av dessa lagar bör detta diskuteras med den konsultfirma som väljs.  
 
Oavsett vilket verktyg som väljs av Tekniska Verken koncernen är det viktigt att hitta 
gemensamma lösningar så att verktyget framförallt är till för nyckelpersoner såsom chefer med 
delegerat miljöansvar och miljösamordnarna vilka är de som ska administrera i verktygen. För att 
alla medarbetare ska ha tillgång till och få kännedom om lagkraven och vad som krävs för att 
uppfylla dem bör lagförteckningarna finnas tillgängliga via organisationens intranät.88 En 
förutsättning för att det ska fungera att arbeta effektivt med lagverktyg är att den information som 
finns tillgänglig hålls aktuell och uppdaterad.89 Detta är enligt Welford en kritisk framgångsfaktor 
då det skapar drivkraft för medvetenhet hos berörda personer.90

 
5.2.2 Ledningens representant 
Rollen som ledningens representant inom koncernen bör utvecklas till att bli en mer övergripande 
funktion. Det finns behov av någon som kan fungera som en koncernövergripande koordinator 
enligt deltagare från en av fokusgrupperna. Detta skulle kunna liknas vid den funktion som de 
flesta respondenterna från Benchmarking studien har. Som koncernövergripande koordinator 
skulle ledningens representant fungera bra som den person som håller i själva frågan kring 
laghanteringen tillsammans med eller med stöd av en laggrupp. Ledningens representant skulle 
passa bra med den rollen då det ändå är denne som ska rapportera ledningssystemets prestanda 
till högsta ledningen för genomgång, inklusive rekommendationer till förbättringar i och med den 
koncernövergripande ledningens genomgång samtidigt som det finns en länk eller kontakt mot 
miljösamordnarna. Därmed är ledningens representant en naturlig ledare för frågan. Det är dock 
viktigt att koncernledningen tillhandahåller tillräckligt med resurser för en sådan roll och ger stöd 
då ledningens representant inte ensam kan driva frågan framåt.91

 
Ledningens representant skulle även kunna fungera som ett centralt stöd för miljösamordnare 
inom koncernen i identifierings- och tolkningsprocessen. Genom att fortsättningsvis skicka ut den 
mer bearbetade, tolkade och kommenterade versionen av lagändringar via mejl till alla 
miljösamordnare som vill ha dem ges stöd i bland annat tolkningsprocessen av nytillkomna eller 
ändrade författningar.92 Det är också av stor vikt att alla miljösamordnare inom koncernen som 
känner osäkerhet över hur tolkningar av författningar ska göras får extra hjälp och kunskap om 
detta då det är själva uttolkningen som kräver mest kompetens, tid och resurser.93 På det sättet 
minskar behovet av att köpa vissa enskilda externa tjänster av konsultföretag då de istället själva 
kan se vad de berörs av, vilket är bra enligt Ammenberg m.fl.94 då för mycket extern assistans 
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från konsulter ofta leder till att miljöansvariga och andra nyckelpersoner inte ens kan förklara 
viktiga procedurer för miljöledningssystemet ur ett miljöperspektiv. För mycket hjälp från 
konsulter kan även leda till att det blir svårt att få medarbetare engagerade i arbetet. Därför är det 
viktigt att verksamheterna i så stor utsträckning som möjligt kan klara sig utan extern hjälp. 
 
5.2.3 Laggrupp 
Inom Tekniska Verken koncernen saknas det en koncernövergripande miljöstödsfunktion, då 
avdelningen Energi Miljöstöd i stort sett är till för affärsområde Energi. Det kan vara en 
anledning till varför inställningen till att skapa en stödfunktion för laghantering varit positiv 
överlag bland samtliga informanter från Tekniska Verken. Tankarna att ha en grupp med 
specialister som kan ge stöd till verksamheterna inom Tekniska Verken, har enligt en deltagare 
från en av fokusgrupperna, funnits ett tag. Att det enligt deltagarna i fokusgrupperna finns behov 
av en centralt stödjande funktion kan ha sina rötter i att stora organisationer utvecklar en vertikal 
arbetsfördelning med komplexa arbetsuppgifter. Därför finns det behov av organ med expertis 
som kan koordinera och planera och samtidigt fungera som ledargestalter som kan skapa 
stabilitet. 95 På ett liknande sätt som lagkontrollgruppen på Mälarenergi skulle dessa personer i 
gruppen kunna fungera som en laggrupp som träffas regelbundet och går igenom vissa 
övergripande lagar och lagändringar. Genom att bolla idéer med varandra skulle de få en 
fördelaktig omvärldsbevakning av nya och ändrade lagar. Informationen som uppstår under 
träffarna kan exempelvis förmedlas vidare till miljösamordnare och andra berörda genom 
ledningens representant som bör ingå i gruppen och som i sin tur förmedlar vidare informationen, 
genom protokoll och information på intranätet samt genom underlag till information och 
diskussion under samordnarmöten. Som på Mälarenergi kan deltagarna i laggruppen vara 
personer från ett affärsområde/enhet/bolag med viss tyngd inom koncernen.  
 
Som deltagare i laggruppen är det viktigt att försöka identifiera det oförutsedda och oväntade och 
ha koll på sitt område vilket görs genom olika slags omvärldsbevakning. Att omvärldens 
förändringar gör att förutsättningarna för organisationer förändras snabbt ser Larsson som ett 
problem. 96 Därför är det, som respondenten från Vattenfall AB Värme Uppsala påpekade, av stor 
betydelse att använda sig av exempelvis branschorgan då de har ambitionen att fånga upp nya 
lagkrav tidigt. Laggruppen bör också fungera som informationskanal och samla nyheter utifrån 
men även samla brister från verksamheten. Enligt Almgren och Brorson måste rätt 
informationskanaler för kommunikation användas för att möjliggöra för återkoppling och 
inblandning av alla nivåer i en organisation.97 Sättet att skicka och ta emot information såsom 
Vattenfall AB Värme Uppsala gör skulle även kunna fungera mellan en laggrupp på Tekniska 
Verken och miljösamordnare ute i verksamheterna. Men det är av stor betydelse att 
informationen är klar, konkret, komplett och att samma sak sägs överallt då det enligt Larsson 
kan ge medarbetarna en god överblick, skapa enighet om målen samt öka motivationen. 98 Detta 
är viktigt att tänka på för laggruppen som framförallt skulle skicka en nedåtriktad ström av 
information till och via miljösamordnarna ute i verksamheterna. Då miljösamordnarna i vissa fall 
ska kanalisera vidare informationen till andra berörda är det viktigt att alla miljösamordnare fått 
samma information. Samtidigt bör miljösamordnare skicka uppåtriktad information till 
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laggruppen i form av upplysningar i form av förändringar i organisationen såsom konkreta brister 
och stödbehov eller reaktioner och synpunkter på information de erhållit från laggruppen .99 På 
detta sätt kan laggruppen få en övergripande bild av vad det är för stöd som efterfrågas. Sen så är 
det även av betydelse att deltagarna i laggruppen själva inhämtar information om deras respektive 
verksamhet då de själva även är miljösamordnare, arbetsmiljösamordnare eller har en liknande 
roll. Det är viktigt att denna typ av kommunikation utvecklas inom koncernen och fungerar 
effektivt om det ska vara givande med en stödfunktion i form av en laggrupp. Att laggruppen kan 
erhålla en tvärfunktionell helhetsbild av organisationens laghantering kan enligt Welford skapa 
ett framgångsrikt miljöarbete.100

 
Det finns även ett stort behov av stöd vid utvärderingen av lagefterlevnad, för vissa verksamheter 
inom Tekniska Verken, enligt deltagare från fokusgrupperna. Någon person från laggruppen 
skulle därför kunna fungera som en resurs och medverka vid utvärdering av lagefterlevnad för de 
verksamheter som behöver hjälp.   
 
Om Tekniska Verken koncernen ska ha ett gemensamt sätt att hantera lagar är det viktigt att 
tänka på att rutiner är samma inom koncernen. Men i och med att lagefterlevnaden ska vara 
decentraliserad och därmed vara anpassad till förhållandena inom de olika verksamheterna räcker 
det med att det finns övergripande gemensamma rutiner på koncernnivå för metod och frekvens 
för lagefterlevnaden. Till en början bör dock de verksamheter som inte har en fungerande 
utvärdering för lagefterlevnad ha fler regelbundna utvärderingar då det enligt Almgren och 
Brorson ska vara anpassat till tidigare efterlevnad. 101 Därmed bör rutinerna för utvärdering av 
lagefterlevnad vara flexibla. 
 
Ytterligare uppföljning av lagefterlevnaden bör som i dagsläget även fortsättningsvis göras 
genom interna revisioner. Med viss regelbundenhet kan även lagrevisioner göras som stickprov 
för att kontrollera om tillämplig lagstiftning följs utifrån aktuell laglista i praktiken.102 Det är 
även viktigt att följa upp åtgärder det beslutas om vid en internrevision vid nästkommande 
internrevision som respondenten från ett av bolagen påpekade.  
 
5.2.4 Chefsstöd 
Som avdelningscheferna diskuterade i brainstormen föregående år är det av stor vikt att chefer 
med delegerat miljöansvar får känna trygghet i att de uppfyller gällande lagkrav då de ska tillse 
att de underanställdas arbetsuppgifter utförs i enlighet med gällande lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter. Därför är det viktigt att deras behov blir uppfyllda vad gäller att 
säkerställa att relevant lagstiftning är identifierad och implementerad. Även om det är chefer med 
delegerat miljöansvar som har det huvudsakliga ansvaret att detta görs ligger själva ansvaret för 
utförandet av uppgifterna hos miljösamordnaren i de flesta av Tekniska Verkens verksamheter. 
Det finns därmed redan stöd från miljösamordnarna som arbetar med dessa uppgifter. Men i och 
med att förutsättningar för en koncern som Tekniska Verken förändras, då bland annat de 
kommunikativa förhållandena fått en större betydelse för effektivitet och struktur, har även 
kraven på att ledare ska kommunicera på ett bättre sätt ökat. En väl fungerande 
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informationsverksamhet som stöd är enligt Larsson en förutsättning.103 Därför bör 
miljösamordnarna, som har rollen att informera cheferna utifrån ledningssystemet, få en ännu 
mer definierad roll inom respektive verksamhet samtidigt som gruppen med miljösamordnare 
hålls ihop mer än vad den gör idag så att de arbetar på liknande sätt inom koncernen enligt en av 
cheferna i fokusgrupperna. Deltagaren menade också på att det borde finnas någon från 
moderbolaget som är ansvarig för gruppen och att miljösamordnarna borde få mera utbildning så 
att de har kompetens att svara på frågor som chefer ställer. På det sättet skulle miljösamordnarna 
kunna ge mera stöd till cheferna i och med att de stödjer varandra på ett annat sätt. Detta påpekar 
även respondenten från Samhall som framhöll att kontaktnätet mellan chef och samordnare är 
viktigt. Almgren och Brorson framhåller att miljösamordnaren har en betydelsefull roll då de 
måste informera chefer tillräckligt mycket för att de ska ta miljöfrågorna på allvar.104   
 
Det har ansetts positivt med mera samarbete mellan miljösamordnare inom koncernen då de 
skulle kunna träffas oftare och gå igenom mer övergripande lagändringar vilket enligt deltagare 
från fokusgrupperna skulle ge större lärdom om vad lagarna innebär och hur de bör tolkas. Som 
en deltagare ur en av fokusgrupperna framhöll skulle det även uppskattas om miljösamordnarna 
har gemensamma lagutbildningar då exempelvis en extern konsult skulle kunna användas. 
Kompetenshöjning är en bra insats för samordning enligt Bruzelius och Skärvad.105  Det är också 
en stor fördel att samordnarmötena är tvärgrupper vilket gör att informationen från 
diskussionerna lättare kan spridas ut i organisationen som en deltagare i en fokusgrupp påpekade. 
Frågan är dock om miljösamordnarna fått den tid och de resurser som krävs för att inhämta och 
bearbeta rätt information, kommunicera ut informationen och ta beslut. Informationen är inte 
värdefull om mottagaren inte förstår den. Ett viktigt verktyg för förståelse, tolkning och 
meningsskapande är dialog. 106 Därför är det viktigt med ett aktivt användande av 
kommunikationskanalerna för att markera det som är viktigt och hålla alla uppdaterade om vad 
som händer. För chefer med en mer ledande position är det viktigt att vara öppen för förslag och 
idéer för hur arbetet kan förbättras vilket är en avgörande faktor för att lyckas med 
miljöarbetet.107

 
Ett område som bör diskuteras mer inom Tekniska Verken koncernen, möjligtvis i en laggrupp, 
är om det ska finnas en miljöjurist eller inte eller om den kunskapen kan hämtas från den 
gemensamma kunskapen som en laggrupp kan erhålla. 
 
5.2.5 Utbildning 
Att ha lagutbildning är centralt för att lyckas med laghanteringen. Alla medarbetare behöver inte 
djup kunskap i miljölagstiftning men det är av stor vikt att chefer och miljösamordnare har god 
kunskap samt gått kurser i miljölagstiftning enligt respondenten från Samhall. För de personer 
som ska identifiera och tolka lagstiftning det vill säga miljösamordnarna behövs grundläggande 
utbildning.108 Chefer med delegerat miljöansvar inom Tekniska Verken koncernen ska även ha 
kunskap om aktuella lagar och bestämmelser för yttre miljö och arbetsmiljö vilket de erhåller 
genom information från miljösamordnaren. Men eftersom de har ett mer övergripande ansvar bör 
                                                 
103 Larsson 2001 s. 11. 
104 Almgren & Brorson 2005 s. 99. 
105 Bruzelius & Skärvad 1995 s. 178. 
106 Heide m.fl. 2005 s. 23-26. 
107 Zutshi & Sohal 2004 s. 405. 
108 SWETIC 2005 s. 6. 
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de även få en mer anpassad utbildning där de dels kan få en förståelse för hur miljölagar är 
uppbyggda och få en genomgång av lagar som är relevanta för den verksamhet som bedrivs. Som 
introduktion för nya chefer finns behov av olika grundkurser enligt avdelningscheferna i 
brainstormen där en grundkurs om lagar är behövlig. Detta ansåg även de två cheferna i 
fokusgrupperna som framhöll att de inte fick någon lagutbildning när de anställdes som chefer. 
Inom Tekniska Verken koncernen finns dock en utbildning om lagar som är tänkt att vara till för 
chefer och samordnare. En gång om året skickas det ut en påminnelse om utbildningen då alla 
berörda får tillfälle att gå utbildningen. Men eftersom synpunkter om lagutbildning ändå kommit 
upp är det därför viktigt att det finns en ordentlig plan för hur lagutbildning ska utföras både för 
nyanställda chefer, övriga chefer samt samordnare. En genomgång behövs speciellt i början men 
det är även viktigt med någon form av uppföljning enligt respondenten från Vattenfall AB Värme 
Uppsala. Regelbundenhet i utbildningarna är något som rekommenderas av bland annat 
Welford.109 Utan uppföljning är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster vilket gör att det krävs 
kontinuerligt arbete för att utbildningar ska få det resultat som eftersträvas. Om Tekniska Verken 
inför mer anpassade lagutbildningar och har uppföljning av dessa uppfyller det inte bara 
chefernas behov utan kan även ge mera motivation för laghanteringsarbetet hos berörda personer 
vilket kan leda till att de tar fler initiativ till förbättringar på området.110 Det ska dock framhållas 
att det är av stor vikt att personal även involveras i laghanteringsarbetet på andra sätt då det enligt 
Kitazawa och Sarkis inte är tillräckligt med miljöutbildning för att få en motiverad personal.111  
 
6 Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras utifrån uppsatsen är att en stor och mångsidig koncern med dotterbolag 
såsom Tekniska Verken koncernen har stora möjligheter att erhålla en gemensam laghantering. 
Trots att verksamheterna inom koncernen i princip fungerar som enskilda företag, som inte direkt 
är beroende av varandra och har enskilda certifikat för ISO 14001, överväger fördelarna för ett 
mer gemensamt hanteringssätt. Ett mer samlat grepp kan frambringa mer samarbete och stöd för 
verksamheter med mindre förutsättningar för en effektiv laghantering samt skapa trygghet i 
laghanteringen för chefer med delegerat miljöansvar.  
 
En gemensam laghantering behöver dock inte betyda att allt hanteras centralt, tvärtom bör det 
göras en avvägning mellan det som ska hanteras centralt och det som ska decentraliseras. På 
central nivå går det att konstatera att Tekniska Verken koncernen saknar ett top down perspektiv 
för laghanteringen. Därför bör ledningens representant hålla i frågan på koncernövergripande 
nivå i organisationen och förmedla beslut tagna av ledningen så att det förmedlas till alla berörda 
personer. Därmed bör rollen som ledningens representant utvecklas. Utifrån studien kan det 
också konstateras att behovet av stöd och stödfunktioner är stort. Därför bör även en 
koncernövergripande stödjande funktion i form av en laggrupp upprättas vilken kan bindas 
samman med rollen eller funktionen som håller i frågan kring laghanteringen. Dessutom ska 
kontroll av lagefterlevnaden fortsätta att göras vid den koncernövergripande ledningens 
genomgång för att erhålla en överblick över efterlevnaden som annars kan vara svår att få. 
Samtidigt ger det ett tillfälle att se över var resurser behövs mest.  
 

                                                 
109 Welford 1997 s. 93. 
110 Kitazawa & Sarkis 2000 s.225-248. 
111 Kitazawa & Sarkis 2000 s. 240. 
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Vissa delar av laghanteringen såsom identifiering och implementering samt utvärdering av 
lagefterlevnad ska dock fortsätta att vara decentraliserade då det är viktigt att hanteringen är 
anpassbar och tillåtande då verksamheterna är så skilda. Dessutom är det nere i verksamheterna 
som den största kunskapen finns om hur lagkraven efterlevs i praktiken. Om arbetssättet är 
delegerat och det finns en gemensam målsättning för laghanteringen motiveras berörda personer 
mer, vilket driver miljöarbetet framåt. 
 
För att underlätta arbetet för verksamheterna att påvisa att berörda lagkrav är identifierade och 
implementerade samt efterlevda bör ett lagverktyg användas. Stora fördelar som kan erhållas 
genom att köpa en gemensam konsulttjänst för ett lagverktyg är att det går att spara tid och 
resurser samt att det underlättar för samarbete. Dessutom skulle användandet av lagverktyg ge 
chefer med delegerat miljöansvar trygghet då det finns ett system för att hantera lagkrav effektivt. 
För att chefer med delegerat miljöansvar ska få ytterliggare stöd är det viktigt att kontaktnätet 
mellan miljösamordnare och chefer utvecklas. Om miljösamordnare i koncernen träffas oftare 
och samarbetar mer kan de också ge ett utökat stöd till cheferna då de själva är mer säkra på 
området. Bättre och fler lagutbildningar för miljösamordnare och mer anpassade lagutbildningar 
för chefer kan också fungera som stöd då det ger en utvecklad kunskap om laghantering samtidigt 
som det skapar mera motivation för frågan. Om alla nya funktioner och roller ska fungera 
effektivt krävs dock att det finns en tydlig struktur för informations- och kommunikationskanaler 
och att alla berörda personer är delaktiga i arbetet så att ett engagemang skapas för frågan, vilket 
underlättar införandet av en koncerngemensam laghantering.  
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