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Förord
Den här rapporten är en syntes av drygt tio års forskning om kommuners 
arbete med att med hjälp av ledningsverktyg organisera och strukturera sitt 
arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Under merparten av den tiden har 
forskningen skett med finansiellt stöd från Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) vid Linköpings universitet, där Björn Eklund, Tora Friberg, Eva 
Lindblad, Sabrina Thelander och Kent Waltersson har varit viktiga kontakt-
personer. 

Forskningen har bedrivits av Sara Gustafsson och Olof Hjelm vid Industriell 
miljöteknik, Linköpings universitet och har resulterat i ett antal publikationer, 
bland annat en doktorsavhandling, flera vetenskapliga artiklar och rapporter 
riktade till kommunernas tjänstemän. 

Vi vill rikta ett stort tack till CKS som har möjliggjort att vi har kunna 
följa de svenska kommunernas arbete med att systematisera och organisera 
miljö- och hållbarhetsarbete under så lång tid. Vi vill också tacka alla kommu-
ner som under årens lopp har ställt upp på intervjuer, återkoppling på resultat 
och som har inspirerat till nya forskningsidéer. Ett speciellt tack till alla i CKS 
kvalitetsnätverk, QvalitetÖst, som har bidragit med mycket värdefull insikt 
och erfarenhetsutbyte.

Linköping �0��

Sara Gustafsson (tidigare Emilsson)
Olof Hjelm
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Sammanfattning
Kommuner kan pekas ut som nyckelaktörer i arbetet för en mer hållbar ut-
veckling. De verkar nära medborgarna och utgör en länk mellan medborgare 
och nationella/internationella myndigheter och aktörer. Vi har haft förmånen 
att under en tioårsperiod följa svenska kommuners arbete med att organisera 
och systematisera arbetet för ett mer hållbart lokalsamhälle. Under den tiden 
har vi sett en trend som innebär att det har blivit allt vanligare att kommuner 
tar på sig ansvar utöver det lagstadgade och arbetar mer proaktivt för ett håll-
bart lokalsamhälle. Det finns en uppsjö av verktyg som kommuner (och andra 
organisationer) kan använda för att få stöd i detta arbete. Många är förenklade 
och anpassade varianter av ISO �400� och EMAS, som är internationellt ac-
cepterade verktyg, för att strukturera och systematisera miljöarbetet i en orga-
nisation. 

Den här rapporten är en syntes av de studier som vi har genomfört under 
det senaste decenniet. Det empiriska underlaget baseras främst på intervjuer 
(allt från fokusgruppintervjuer till telefonintervjuer), dokumentstudier och 
observationer. Rapporten syftar till att diskutera om och hur ledningsverktyg 
kan bidra till ett mer effektivt och verkningsfullt strategiskt miljö- och hållbar-
hetsarbete i kommuner. Centralt för syntesen har varit att reflektera över de 
verktyg som kommunerna väljer att använda, på vilket sätt verktygen används 
samt hur detta arbete integreras i den kommunala organisationen. 

Vår forskning tar sin utgångspunkt i miljöperspektivet i hållbar utveck-
ling i och med att vi initialt studerade hur kommuner arbetar med att införa 
standardiserade miljöledningssystem. Vi har följt många kommuner från deras 
första, ofta trevande, försök till att införa miljöledningssystem till att de har 
ledningssystem som integrerar miljöperspektivet med de övriga perspektiven i 
hållbar utveckling. Denna utveckling beskriver vi i de tre utvecklingsfaserna: 
interna miljöledningssystem, mogna miljöledningssystem samt hållbarhetslednings-
system. Utvecklingen har gått från en ganska snäv systemsyn, både vad gäller 
innehåll och aktörer i systemen, till en vidare systemsyn där olika perspek-
tiv och flera aktörer involveras. Ett internt miljöledningssystem kännetecknas 
bland annat av att det främst är miljöexperterna i organisationen som är in-
volverade, att miljöledningen sker särkopplat från verksamhetsstyrningen och 
att kommunerna ofta väljer att begränsa detta arbete till de tekniska förvalt-
ningarna. I ett moget miljöledningssystem har miljöledningsarbetet en mer 
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central roll i organisationen där de flesta verksamheter och de flesta anställda är 
involverade. Ett moget miljöledningssystem innebär också att kommunen har 
en större kunskap om vilket angreppssätt som passar de lokala förutsättning-
arna. Det resulterar ofta i lokalt utarbetade modeller för hur miljölednings-
systemsarbetet ska organiseras och implementeras. Många kommuner inser 
efter en tid att det är svårt att hantera miljöfrågan i ett separat system som är 
skiljt från den övriga styrningen och flera upplever att de andra perspektiven i 
hållbar utveckling borde kunna hanteras med samma systematik som miljöfrå-
gorna. Därför har det blivit allt vanligare att kommuners miljöledningssystem 
utvecklats till hållbarhetsledningssystem. Dessa har liknande egenskaper som 
ett moget miljöledningssystem vad gäller intern spridning och position, men 
det omfattar alla tre perspektiven i hållbar utveckling och bygger på en bredare 
samverkan där även externa intressenter är inkluderade.

En av rapportens viktigaste slutsatser är att det är svårt för kommuner att 
styra i riktning mot en mer hållbar utveckling. En anledning till det är begrep-
pet ”hållbar utvecklings” komplexitet. Det är ett begrepp som har visat sig 
ha olika innebörd för olika aktörer. Verksamhetsstyrning utgår från att man 
har tydliga mål och om man vill styra för en mer hållbar utveckling är det 
viktigt att ha en viss samsyn kring vad det är man vill uppnå. Ett sätt att un-
derlätta införandet av ett miljö- och hållbarhetsledningssystem är att utgå från 
de strukturer och ansvarsposter som redan existerar i organisationen samt att 
utforma ett arbetssätt som är anpassat till dem som ska använda det. Annars 
riskerar ledningssystemet att bli en hyllvärmare, som inte får något genomslag i 
det praktiska arbetet, och som därmed begränsas i verkningsfullhet. Vi tror att 
ledningsverktyg kan bidra med struktur och inspiration för kommuners arbete 
med att organisera och systematisera sitt miljö- och hållbarhetsarbete, men det 
är viktigt att kommunerna reflekterar över varför de gör den här typen av insats 
samt om dessa gör nytta i förhållande till kommunens huvudprocesser.
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Inledning
Kommuner har under en lång tid arbetat aktivt med frågor som rör miljö och 
hållbar utveckling�. Det kan konstateras att en kommun kan anta många olika 
roller i det arbetet (Erdmenger, �998). Vissa roller är lagstadgade, andra är mer 
självpåtagna. Mycket av en kommuns kärnverksamhet har stor betydelse för en 
hållbar samhällsutveckling. En kärnverksamhet är att vara ansvarig myndighet 
för ett geografiskt område bland annat genom samhällsplanering och kontroll 
av miljötillståndet. Därutöver är kommunen en politisk organisation som an-
svarar för att driva de frågor som genom den demokratiska processen visat sig 
vara viktiga. Vidare har kommunen ett administrativt ansvar vilket bland annat 
innebär förvaltningarnas operationella arbete med att leverera samhällstjänster 
till invånarna (till exempel utbildning, väg- och parkskötsel, räddningstjänst). 
Skolan är ett område där hållbar utveckling kan ha en central och naturlig 
position eftersom det är viktigt att förmedla kunskap och insikt kring den 
här typen av frågor i tidig ålder. Kommuner har också en mer direkt påverkan 
genom att utforma och bygga tekniska system som underlättar och uppmunt-
rar ett mer miljö- och hållbarhetsanpassat beteende. Hållbarhetsarbetet i en 
kommun inbegriper alltså många olika verksamheter, avdelningar, kontor och 
dylikt. Detta kan leda till att kommunen som helhet inte har en samlad syn 
eller ett systematiskt arbetssätt när det gäller hållbar utveckling, vilket kan leda 
till ineffektivitet och målkonflikter. En intressant fråga i detta sammanhang är 
vilket handlingsutrymme kommunen har när det gäller frågor som rör hållbar 
utveckling samt vilka typer av hjälpmedel som finns att tillgå för att stötta 
hållbarhetsarbetet.

För att påverka och stötta kommuner (och andra organisationer) inom 
hållbarhetsområdet finns en uppsjö av initiativ, verktyg och hjälpmedel, varav 
en del är tvingande medan andra är frivilliga. Även om de är utformade på 
olika sätt har de det gemensamma syftet att ge stöd för att bidra till en mer 
hållbar utveckling (Sheate, �0�0). En del styr genom ekonomiska incitament 
medan andra styr genom engagemang. Vidare skiljer sig olika initiativ för håll-
bar utveckling åt genom att en del har mer ett tekniskt fokus och fokuserar 

� I den här rapporten använder vi oss av Brundtlandskommissionens definition 
av hållbar utveckling från �987 vilken inbegriper miljömässiga, sociala och 
ekonomiska dimensioner.



�0

miljö- och hållbarhetsprestanda, medan andra fokuserar attityd- eller beteen-
deförändringar.

Vi har valt att illustrera och beskriva några olika typer av initiativ som be-
rör svenska kommuners miljö- och hållbarhetsarbete genom att kategorisera 
dem i följande tre grupper:

– Informativa initiativ

–	Ekonomiska initiativ

– Administrativa initiativ. 

Kategoriseringen är inspirerad av Bemelmans-Videcs m.fl. (�998) indelning 
av policyinstrument; juridiska, ekonomiska och informativa. Denna indelning 
gör inte anspråk på att vara den enda eller den rätta utan syftar främst till att 
bidra med en struktur för att beskriva olika slags initiativ inom miljö- och 
hållbarhetsområdet. En del av initiativen berör flera av de kategorier som be-
skrivits ovan och har därför sin hemvist i flera av kategorierna.

Informativa initiativ kan ses som mer övergripande initiativ, som på olika 
sätt påverkar organisationens eller samhällets grundläggande värderingar kring 
hållbar utveckling. Agenda �� är ett exempel på ett sådant förhållningssätt, 
eftersom det är en global överenskommelse med överenskomna principer för 
hur organisationer och aktörer bör agera för att verka för en mer hållbar ut-
veckling. Attityd- och beteendepåverkan ses som viktiga faktorer för att åstad-
komma förändring (UN, �99�). Kommunerna är utpekade som nyckelaktörer 
i detta arbete, eftersom de är nära medborgarna och kan fungera som en länk 
mellan medborgare och den nationella nivån (UN, �99�). Även om Agenda �� 
inte är juridiskt bindande har initiativet haft stort genomslag. I Sverige upprät-
tade många kommuner planer och strategier för att arbeta med lokal Agenda 
�� (Brundin och Eckerberg, �999). Dessa planer fokuserade främst miljöper-
spektivet i hållbar utveckling och ofta drevs arbetet i projektform (Brundin 
och Eckerberg, �999). Agenda �� kan ses som en viktig utgångspunkt för den 
fortsatta utvecklingen av såväl det frivilliga som lagstiftade miljöarbetet. Fair 
Trade City är ett annat exempel på ett informativt initiativ, där kommunen 
åtar sig att gynna rättvisemärkt konsumtion och handel. Detta är, likt Agenda 
��, ganska tydligt kopplat till kommunens politiska roll. Ett ytterligare ex-
empel på informativa initiativ är ekologiska fotavtryck som syftar till att öka 
medvetenheten om hur vår livsstil belastar miljön.

Ett exempel på ekonomiska initiativ är Riksdagens beslut att under åren 
�998–�00� satsa flera miljarder kronor i bidrag för att uppmuntra kommu-
ner och lokala privata aktörer att genom Lokala investeringsprogram (LIP) 
göra investeringar för en ökad ekologisk hållbarhet (Naturvårdsverket, �0��a). 
Förutom att bidra till nya tekniska lösningar på miljö- och klimatproblemen 
har dessa initiativ syftat till att bidra till en ökad medvetenhet, såväl inom 
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kommunorganisationerna som bland allmänhet och övriga aktörer inom kom-
munernas geografiska gränser. Denna satsning följdes av en liknande som var 
mer fokuserad på klimatfrågor, KLIMP (Naturvårdsverket, �0��b). Både LIP 
och KLIMP är förordningar, men båda är frivilliga och bidraget förutsätter 
motfinansiering. Det är inte ovanligt att de åtgärder som gjorts inom LIP och 
KLIMP byggt vidare på det arbete som skett inom det lokala Agenda ��-
arbetet (Hjelm och Emilsson, �00�; Naturvårdsverket, �004; Emilsson och 
Tyskeng, �008). Andra initiativ som faller inom kategorin ekonomiska initia-
tiv är till exempel handel med utsläppsrättigheter (Sterner, �003).

Lagstiftning och nationellt miljömålsarbete är två exempel på mer admi-
nistrativa initiativ. Det kan till exempel handla om att sträva efter en viss mil-
jökvalitetsnivå genom att sätta upp miljömål eller lagstifta för att fasa ut vissa 
miljöfarliga ämnen. Miljömålsarbetet är inte juridiskt bindande, men har ändå 
en ganska tydlig koppling till normer för vad miljöarbetet i Sverige bör uppnå. 
Ett annat exempel inom kategorin för juridiska initiativ är miljöbedömningar 
(såsom miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar av planer och 
program) som är viktiga inom den fysiska planeringen. Inom denna kategori 
finns även frivilliga åtaganden som att införa miljö- och hållbarhetslednings-
system. Det är den typen av frivilliga administrativa initiativ som den här rap-
porten fokuserar. 

I vår forskning, som den här rapporten bygger på betraktar vi de olika 
initiativen, riktlinjerna eller angreppssätten som verktyg, vilka används för att 
nå en önskad effekt. Verktyg kan ha många olika betydelser; det kan vara allt 
från en såg eller hammare till metoder och processer (English, �999). I det 
här sammanhanget ser vi verktyg i en vid bemärkelse, det vill säga verktyget är 
en metod eller process för att underlätta för organisationer att skapa ett mer 
systematiskt och organiserat hållbarhetsarbete. Verktygen kan integreras eller 
samordnas på olika sätt i verksamheterna. Det finns en tydlig trend i samhället 
i att anlägga en helhetssyn och ett integrerat angreppssätt i strävan för en mer 
hållbar utveckling. Ett exempel är begreppet Corporate Social Responsibility 
som fått stort gehör inom såväl privat som offentlig sektor. ISO (International 
Organisation of Standardization) har nyligen tagit fram en vägledningsstan-
dard vad gäller såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga frågor för att ge 
organisationer stöd att utveckla sitt sociala ansvar (ISO, �0�0). Även tidigare 
forskning visar att det kan finnas fördelar med att ha ett integrerat angreppssätt 
till den här typen av verktyg då de ger stöd till delvis olika områden. Ett inte-
grerat arbetssätt bidrar då till en större helhetssyn på miljö- och hållbarhets-
arbetet (Emilsson m.fl., �004; Eccleston och Smythe, �00�; Nitz och Brown, 
�00�). Ett integrerat synsätt och samarbete över yrkeskategorigränser kan i sin 
tur bidra till en mer effektiv organisation (Senge m.fl., �00�). 

Arbetet med miljöfrågor och frågor som rör hållbar utveckling i stort, kan 
belysas utifrån många olika perspektiv. Den här rapporten diskuterar om/hur/
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på vilket sätt olika ledningsverktyg kan bidra till ett mer strategiskt och ef-
fektivt arbete med hållbar utveckling. Med ledningsverktyg menar vi verk-
tyg som fokuserar organisering och styrning av kommunernas (främst) interna 
miljö- och hållbarhetsarbete. I detta sammanhang är begrepp som effektivitet 
och verkningsfullhet centrala. Med effektivitet menar vi att göra saker på ett 
sätt som kräver så liten insats som möjligt för att nå ett uppställt mål, medan 
verkningsfullhet snarare handlar om att göra saker som får en önskad effekt 
(Emmelin, �006). Detta kan exemplifieras med att en organisation har ett 
systematiskt och strukturerat angreppssätt för att arbeta med miljö- och håll-
barhetsfrågor. Effektivitetsbegreppet relaterar främst till måluppfyllelse, det vill 
säga att uppnå de fastställda miljömålen. Begreppet verkningsfullhet, däremot, 
relaterar till huruvida de mål/den inriktning som valts för miljöledningssyste-
met ger effekt och om relevanta miljöproblem blir lösta. I vår forskning har vi 
främst fokuserat på hur man väljer att strukturera och organisera arbetet, och 
vi har reflekterat kring vad det har för effekter. Det har dock visat sig mycket 
svårt att mäta de absoluta effekter som den här typen av system resulterar i. 

Utgångspunkten för vår forskning är miljöledningsperspektivet, det vill 
säga miljöperspektivet i hållbar utveckling har varit viktigast. Eftersom vi har 
kunskaper i miljöledning har vi kunskaper som kan vara värdefulla för strate-
giskt miljöarbete. Vi har studerat kommuners arbete med att systematisera och 
strukturera sitt interna miljöarbete med hjälp av miljöledningssystem (som 
är ett ledningsverktyg), och hur det arbetet har utvecklats över tid från dess 
första intåg i svenska kommuner från tidigt �990-tal till och med �0�0. Det 
betyder att vår forskning har fokuserat det kommuninterna arbetet med stän-
diga förbättringar av miljöprestandan. I många fall handlar detta arbete om 
att samordna och integrera ett redan pågående arbete och se det i ett stör-
re sammanhang. I andra fall handlar det snarare om att från grunden bygga 
upp strukturer och rutiner för ett internt (miljö)ledningsarbete (Emilsson och 
Hjelm, �009). En intressant fråga som har koppling till detta är vad som kan 
styras med ledningssystem och vad som behöver hanteras inom ramen för an-
dra initiativ. 

Syftet med rapporten är att illustrera och diskutera om och i så fall hur led-
ningsverktyg kan bidra till att utveckla kommuners strategiska hållbarhetsarbete så 
att det bedrivs mer effektivt och verkningsfullt. Detta görs utifrån en beskrivning 
av den utveckling som många kommuner genomgått under de senaste �0–�� 
åren, från att främst fokusera det interna systematiska miljöledningsarbetet till 
att vidga systemsynen vad gäller såväl organisatorisk avgränsning som perspek-
tiv. Detta görs även genom att reflektera över kommunernas användning av 
ledningsverktyg (vilka verktyg används, på vilket sätt används verktygen) samt 
hur detta arbete integreras i organisationen.

Rapporten tar sin utgångspunkt i kommunen som organisation och hur 
den kan möjliggöra en mer hållbar utveckling i lokalsamhället. Vad är strate-
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giskt viktigt i kommuners miljö- och hållbarhetsarbete och hur kan det arbetet 
utformas för att bli mer effektivt och verkningsfullt?

Frågeställningarna som berörs har studerats utifrån ett organisatoriskt per-
spektiv och det är främst det operationella miljö- och hållbarhetsledningsarbe-
tet som har studerats. Det betyder att det empiriska underlaget är baserat på 
kommuners tjänstemannaorganisationer. Vidare har rapporten främst fokus 
på svenska erfarenheter kring detta, det vill säga svenska kommuners erfaren-
heter och förutsättningar. 

Rapportens disposition
Tanken bakom rapporten är att den ska illustrera den utveckling av miljöled-
ningssystemsarbetet som vi har observerat under flera års studier, och sätta 
denna utveckling i ett sammanhang. Vidare vill vi diskutera olika aspekter av 
verktygsanvändning och integration samt utifrån det säga något om hur kom-
muners strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet kan utvecklas. Rapporten är 
således uppdelad i olika delar, vilka kan läsas oberoende av varandra beroende 
på läsarens förkunskap och intresse. 

Detta inledningskapitel följs av en beskrivning av hur rapporten har vuxit 
fram och vilka studier den är baserad på. Därefter ges en beskrivning av exem-
pel på initiativ, angreppssätt och verktyg som format och påverkat kommuners 
arbete med miljö- och hållbarhetsledning. Det följs av ett kapitel som ger en 
generell beskrivning av svenska kommuners utveckling av miljöledningssystem 
till hållbarhetsledningssystem. De följande kapitlen är mer analyserande och 
diskuterar lärdomar kring verktygsanvändande samt kommuners roll i det lo-
kala arbetet för en mer hållbar utveckling.
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Forskningsresan 
Rapporten är en syntes av våra studier om kommuners miljöledningsarbete 
mellan �999 och �0�0 och beskriver svenska kommuners utveckling inom 
detta område över tid. Forskningsresan tog sin utgångspunkt i den övergri-
pande bilden av kommuners arbete med miljöledningssystem och har rört sig 
i riktningen mot mer detaljerade studier för att sedan återigen ta upp det mer 
övergripande perspektivet i en studie kring hållbarhetsledningssystem. 

Sekvensen av studier om kommuners miljöledningsarbete inleddes med en 
enkätundersökning för att bland annat skapa en uppfattning om hur vanligt 
det var att kommuner införde miljöledningssystem, vilken typ av miljöled-
ningssystem man använde samt hur utbrett detta arbete var inom den kommu-
nala organisationen (se Emilsson och Hjelm, �00�a och Emilsson och Hjelm, 
�00�b). Med en svarsfrekvens på 8� procent gav detta en bra överblick över 
läget samt en grund att utgå från i de kommande kvalitativa studierna. Dessa 
studier har alla haft sin utgångspunkt i intervjuer och olika typer av intervjuer 
har använts för att belysa de olika forskningsfrågorna. Exempel på områden 
som forskningen belyst är:

– Hur har miljöledningssystemsarbetet utvecklats?

–	Hur hanteras olika typer av miljöpåverkan?

– Hur integreras miljöledningssystem med andra initiativ eller styrsystem?

– Hur ser man på och använder olika slags verktyg för att underlätta sitt 
miljöledningsarbete?

Såväl personliga intervjuer på plats i kommunerna med enskilda tjänstemän 
och i vissa fall politiker, som telefonintervjuer och fokusgruppintervjuer har 
genomförts. Gemensamt för alla intervjuer är också att de har varit halvstruk-
turerade för att dels säkerställa att en viss uppsättning med frågeområden be-
rörs och dels ge tillräckligt utrymme för respondenterna att uttrycka sig fritt. 
Gemensamt för intervjuerna är att samtliga har spelats in och att responden-
terna har fått ta del av transkriptionerna kort efter respektive intervju för att 
undvika eventuella missförstånd eller felaktigheter. Förutom intervjuer har 
dokumentstudier och observation gett viktiga perspektiv till studierna. Våra 
metodval har inneburit att vi har haft mycket kontakt med olika kommuner 
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genom åren och att vi har fått följa flera tjänstemäns arbete (om än inte alltid 
så intensivt) under en lång tidsperiod. I några av kommunerna är det samma 
person som har samordnat miljöledningsarbetet under hela den tid som vi har 
forskat kring detta område.

Forskningen har främst varit inriktad på svenska kommuner, men i en 
studie jämfördes en svensk kommuns miljöledningsarbete med en brittisk 
(Emilsson och Hjelm, �004) och i en annan har vi studerat några norska kom-
muner (Rydholm och Gustafsson, �0��).
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Ledningsverktyg för miljö- och hållbarhetsstyrning
Det här kapitlet sätter ledningsverktyg för miljö- och hållbarhetsstyrning i sitt 
sammanhang. Bland annat beskrivs grundprinciperna för miljö- och hållbar-
hetsledningsverktyg. Vidare ges exempel på olika verktyg som används i svens-
ka kommuner samt exempel på tre kommuner som valt olika angreppssätt för 
sitt miljö- och hållbarhetsstyrningsarbete.

Principer för miljö- och hållbarhetsledningsverktyg
ISO �400� och EMAS kan ses som utgångsverktygen och basen för de fles-
ta kommunanpassade initiativ inom miljö- och hållbarhetsstyrningsområdet. 
Dessa standarder är utformade för att kunna användas i alla typer av organisa-
tioner (ISO �004; EMAS, �009), men klandras ibland för att vara utformade 
av och för organisationer i den privata sektorn. ISO �400� (som introduce-
rades �996) och EMAS (som publicerades �993) är snarlika i sitt syfte, sin 
utformning och sina processer. ISO �400� är en internationell standard som 
ger stöd för att strukturera och systematisera miljöledningsarbetet i miljöled-
ningssystem (ISO, �004). Dock ställs inga krav vad gäller nivåer för miljö-
prestanda eftersom denna standard är tänkt att kunna användas av alla ty-
per av organisationer i alla delar av världen. Men avsaknaden av faktiska krav 
på miljöprestandan är även något som ISO �400� har blivit kritiserad för 
(Ammenberg, �003). EMAS ställer i princip samma krav som ISO �400�, 
med skillnaden att det finns skarpare krav på att offentliggöra miljöarbetet (Se 
EMAS, �009). Grundprinciperna för miljöledningssystem à la ISO �400� och 
EMAS illustreras i Figur � nedan. 

Miljöledningssystem bygger på principerna in den så kallade PDSA-cy-
keln. PDSA står för Plan (Planera), Do (Utföra) Survey/Study (studera/ana-
lysera), Act (Handla), och kan ses som ett strukturerat och systematiskt an-
greppssätt till en organisations förbättringsarbete.
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Figur 1. Grundprinciperna för standardiserade miljöledningssystem (t.ex. ISO 14001/EMAS)

Inventering av nuläget är det första steget i processen att införa miljölednings-
system. Det görs i en miljöutredning där bland annat organisationens miljö-
påverkan (både negativ och positiv) kartläggs. Utifrån nulägesanalysen formu-
leras miljömål, miljöpolicy samt handlingsplaner eller miljöprogram som ska 
säkerställa att man arbetar med miljömålen på ett bra sätt. Miljöprogrammen 
ska implementeras i organisationen och detta görs i införande/genomförande-
fasen. Det betyder att till exempel utarbeta rutiner för att säkerställa att miljö-
programmen integreras i den dagliga verksamheten. Utbildning av personalen 
är ett exempel på aktivitet som är viktig under införandefasen. Med relevant 
kompetens ökar chanserna för att miljöledningssystemet integreras i verksam-
heten. Standarderna ställer krav på att det ska bland annat finnas rutiner för 
nödlägesberedskap, övervakning och mätning av miljöprestandan samt att ar-
betet följs upp. När organisationen utarbetat sina mål samt rutiner för att im-
plementera miljöledningssystemet följs detta upp i revisioner samt i ledningens 
genomgång. Detta för att bedöma arbetets utveckling samt mäta måluppfyl-
lelse. Revisionen kan vara antingen intern eller extern. Den interna revisionen 
görs ofta av den egna personalen, medan en extern revision genomförs av en 
ackrediterad miljörevisor. Vidare kan en organisation välja att tredjepartscer-
tifiera sitt miljöledningssystem. Det innebär att en extern revisor granskar or-
ganisationens miljöledningssystem utifrån kraven i standarden, och om han/
hon bedömer att organisationen uppfyller kraven i standarden utfärdar den-
ne ett certifikat. Ständiga förbättringar är ledstjärna för detta arbete och led-
ningens engagemang är av yttersta vikt för att få det att fungera (ISO, �004). 
Ledningens engagemang kan bli en utmaning i offentliga organisationer där 
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det finns både en politisk ledning och en tjänstemannaledning, men den poli-
tiska är den högsta. Våra studier har visat att i praktiken är miljö- och hållbar-
hetsledningssystemen tjänstemannahjälpmedel för att utföra och strukturera 
de beslut och mål som fattas på politisk nivå och därmed är politikerna bara 
indirekt involverade i det praktiska arbetet (Emilsson och Hjelm, �00�). 

Exempel på verktyg som används i kommuner
I en inventering av kommunanpassade ledningsverktyg i Europa identifierades 
ett femtontal verktyg (Rydholm och Gustafsson, �0��). Figur � presenterar 
några exempel på verktyg som används i svenska kommuner. 

Figur 2. Exempel på verktyg för miljö- och hållbarhetsstyrning.

ISO �400� och EMAS är vanligt förekommande i näringslivet. Det är dock 
ovanligt att kommuner väljer att införa och certifiera fullständiga miljöled-
ningssystem enligt dessa standarder (Emilsson och Hjelm, �00�). Däremot 
används ISO �400� och EMAS ofta som ledstjärnor vid utvecklandet av lokala 
standarder (Emilsson och Hjelm, �00�). Under senare år har flera EU-initiativ 
lett till utveckling av standarder för politiskt styrda organisationer, exempelvis 
Aalborgåtagandena (Aalborg+�0dk, �0��), ecoBUDGET (ICLEI, �004) och 
Integrerade Ledningssystem (ILS) à la MUE�� (ICLEI, �008). Det har även 
utvecklats branschspecifika standarder som Grön Flagg för förskolor (Håll 
Sverige Rent, �0��). Dessa bygger på grundprinciperna i ISO �400�/EMAS, 
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men kan ses som något förenklade, eftersom de exempelvis inte har lika hårda 
krav på dokumentation. Det går heller inte att tredjepartscertifiera denna typ 
av ledningssystem. De kommunanpassade ledningssystemen har ofta ett bre-
dare perspektiv som tar hänsyn till flera hållbarhetsdimensioner än den miljö-
mässiga. Nedan beskrivs ett urval av verktyg.

– Miljödiplomering

– Aalborgåtagandena

– Balanserade styrkort eller balanserad styrning

– ecoBUDGET

– Integrerat ledningssystem ILS (MUE ��).

Miljödiplomering 
Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som 
syftar till ständig förbättring av verksamheters miljöprestanda (Svensk Miljöbas, 
�0�0). Det är en förenkling av ISO �400� och EMAS och bygger på samma 
grundprinciper och cykliska processer, men ställer lägre krav på till exempel 
dokumentation jämfört med de internationella standarderna. Från början ut-
vecklades miljödiplomering för att stötta små och medelstora företag att arbeta 
systematiskt och strukturerat med miljöfrågor. Sedan början av �990-talet har 
allt fler kommuner börjat använda sig av miljödiplomering både i det interna 
och externa miljöarbetet (Svensk Miljöbas, �0�0). Det finns en uppsjö av olika 
miljödiplomeringsverktyg runt om i Europa och Skandinavien (EU, �0�0). 
”Key�Green” i Danmark, ”Miljøfyrtårn” i Norge, Göteborgs Miljödiplomering 
(Göteborgmodellen) i Sverige, ”EcoCompass” i Finland är några exempel på 
dessa. Finland, Danmark, Norge och Sverige är alla medlemmar i det Nordiska 
nätverket ”Nordic Environment Network”. Nätverket arbetar för att utveckla 
gemensamma grundkrav och strategier för icke- formella miljöledningssystem 
inom Norden (Nordic Environment Network, �0�0). 

Aalborgåtagandena
Aalborgåtagandena är ett ramverk vars syfte är att skapa medvetenhet kring be-
greppet hållbar utveckling samt att utgöra grunden för gemensamma strategier 
för lokalt hållbarhetsarbete. Till grund för Aalborgåtagandena ligger Agenda 
��, som poängterar kommunernas viktiga roll i arbetet för en global hållbar 
utveckling. Aalborg-arbetet startades i och med att Aalborgdeklarationen upp-
rättades vid konferensen European Sustainable Cities &Towns Campaign 
�994 (Sustainable Cities, �0��). Detta initiativ fick en nystart tio år senare 
då Aalborgåtagandena antogs. Aalborgåtagandena omfattar tio temaområden 
inom vilka kommunerna ska utforma ett antal utmaningar för att främja det 



�0

lokala hållbarhetsarbetet, både internt inom organisationen och inom kom-
munens geografiskt avgränsade område. Kommuner förbinder sig genom 
Aalborgåtagandena att upprätta en lokal Agenda �� och ge lokalt stöd i genom-
förandet av strategier och politik på europeisk nivå (Aalborg+ �0dk, �0�0). 
Processen liknar den för ISO �400�/EMAS och inleds med en inventering 
av nuläget. Likt ISO �400�/EMAS har Aalborgarbetet ett cykliskt förlopp. 
Dock är uppföljningen inte lika tydlig. Aalborgåtagandena skiljer sig från ISO 
�400�/EMAS genom att ha ett bredare samhälls- och hållbarhetsperspektiv. 

Botkyrka kommun – exempel på Aalborgåtagandena

Kommunkategori (enligt SKL): förort till storstäderna
Invånarantal: ca 83 000 (SCB, �0��)
Har erfarenhet av systematiskt miljöledningsarbete sedan �997

Med inspiration från ISO �400� utvecklade Botkyrka en lokalt 
anpassad standard som de kallade för miljöcertifiering. Den an-
vändes som utgångspunkt för att utforma kommunens enheters 
miljöledningssystem. När kraven i standarden var uppfyllda er-
höll enheterna ett diplom vid en diplomeringsceremoni. Med 
åren utvecklades miljöcertifieringen till hållbarhetscertifiering, 
vilket i praktiken innebar att enheternas miljöledningssystem 
utökades till att även omfatta sociala och ekonomiska aspekter. 
Botkyrkas hållbarhetscertifiering består av fyra perspektiv: miljö, 
social, ekonomi samt personal. Den är delvis inspirerad av den 
modell av balanserad styrning som kommunen applicerar, vil-
ket betyder att den är tydligt kopplat till den övergripande verk-
samhetsstyrningen. Botkyrkas verksamhetsstyrning utgår från 
perspektiven i hållbar utveckling i sin vision, som är baserad på 
Aalborgåtagandena. Kommunens arbete har sin utgångspunkt i 
flerårsplanen som har undertiteln ”– en plan för hållbar utveck-
ling” (Botkyrka, �0��). Intresset för hållbarhetscertifieringen har 
dock avtagit med tiden och en anledning till det var att arbets-
sättet inte var tillräckligt förankrat på förvaltningschefsnivå. När 
arbetet sedan skulle bli mer självgående i verksamheterna avstan-
nade det. 
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Balanserade styrkort eller balanserad styrning 
Balanserade styrkort eller balanserad styrning är en form av målstyrningsmo-
dell, som utvecklades av David Norton och Robert Kaplan i början av �990-
talet, där man styr utifrån fler perspektiv än det ekonomiska. Vanliga per-
spektiv är processer, kund, ekonomi och lärande (Kaplan och Norton, �996). 
Balanserade styrkort kan ses om ett verktyg för planering, uppföljning och 
verksamhetsanalys och kan dessutom ge en bild av hur ledning och medar-
betare vill styra och utveckla verksamheten (ESV, �006). Balanserad styrning 
skiljer sig något från övriga ledningsverktyg eftersom det inte främst är utveck-
lat för politiskt styrda organisationer. Dess främsta syfte är snarare att fokusera 
den övergripande verksamhetsstyrningen än miljö- och hållbarhetsstyrningen. 
Men vi har observerat att många kommuner använder grundtankarna i balan-
serad styrning i sina verksamhetsstyrningssystem och några har vidareutvecklat 
detta till att omfatta miljö- och hållbarhetsfrågor (Nilsson, �00�; Rydholm 
och Gustafsson, �0��). 

Uddevalla kommun – Exempel på Balanserad Styrning och EMAS

Kommunkategori (enligt SKL): större stad
Invånarantal: ca �� 000 (SCB, �0��)
Har arbetat med systematiskt miljöledningsarbete sedan �999

Uddevalla har valt att arbeta efter EMAS-förordningen och be-
stämde sig på ett tidigt stadium att satsa på registrering av sitt 
miljöledningssystem. Deras satsning ledde till att de blev först 
i Sverige som EMAS-registrerad kommun. Uddevallas strategi 
har varit att utgå från de strukturer och det miljöarbete som re-
dan finns i förvaltningarna och utveckla det, snarare än att in-
föra ett nytt system och anpassa verksamheterna efter det.  Det 
betyder bland annat att det är tydligt kopplat till organisatio-
nens balanserade styrning. För att vidga perspektiven och arbetet 
med miljöledningssystem och även inkludera de andra perspek-
tiven i hållbar utveckling började kommunen reflektera över hur 
kommunorganisationen med sin kompetens kunde bidra till att 
andra aktörer agerade mer hållbart. Det kunde t.ex. handla om 
att få ortens frisörer att arbeta mer miljöanpassat genom att från 
kommunens sida stötta dem i de frågor som frisörerna tyckte 
var viktiga. Det har visat sig att att det är svårt att upprätthålla 
engagemanget för miljöledningssystemsarbetet i kommunen och 
att hålla det vid liv, men Uddevallas miljöledningssystem är fort-
farande i bruk. 
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ecoBUDGET 
ecoBUDGET utvecklades av ICLEI (International Council for Local Environ-
mental Initiative) tillsammans med några europeiska kommuner, däribland 
svenska Växjö. Det var ett av de första miljöledningssystemen som utvecklades 
för politiskt styrda organisationer (IDEMS, �008). ecoBUDGET utgår från 
grundprinciperna i ISO �400� vad gäller ständiga förbättringar och systema-
tik. En skillnad från ISO �400�/EMAS är att miljöledningssystemet baseras 
på de strukturer och den organisering som gäller för budgetarbetet. Det inne-
bär att de strukturer och de ansvarsposter samt de rapporteringsrutiner som 
finns för budgetarbetet även ska tillämpas för miljöledningsarbetet. Tanken 
med detta är att kopplingen till budgetsystemet ska bidra till att ge miljöfrågor 
en högre status (ICLEI, �0�0). En annan skillnad jämfört med ISO �400�/
EMAS är att ecoBUDGET, utöver den interna kommunorganisationen även 
omfattar kommunens geografiska område inklusive externa aktörer som före-
tag och invånare.

Växjö kommun – Exempel på ecoBudget och ILS

Kommunkategori (enligt SKL): större stad
Invånarantal: ca 83 000 (SCB, �0��)
Har arbetat med systematiskt miljöledningsarbete sedan �00�

Växjö har länge varit i framkanten när det gäller proaktivt miljö-
arbete. Växjö var en av de medverkande kommunerna i utveck-
lingen av ecoBUDGET-modellen. Växjö har arbetat med eco-
BUDGET i sin egen organisation sedan �00� och det är ett led 
i kommunens arbete med Agenda ��. Under �00�–�008 deltog 
Växjö i projektet Managing Urban Europe �� (MUE ��) där 
ramverket ILS utvecklades. I samband med det projektet utveck-
lades arbetet från en miljöbudget till en hållbarhetsbudget med 
hjälp av en social budget. Den handlade bland annat om att mäta 
och följa upp pappors uttag av föräldraledighet och att mäta och 
följa upp den sociala utvecklingen i olika bostadsområden i kom-
munen. Det visade sig att detta arbete blev väldigt tungrott och 
det upplevdes svårt att följa upp förändringarna inom den sociala 
budgeten kvartalsvis (det var för kort tidsperiod). Vidare plane-
rade kommunen en omorganisation där hela styrsystemet skulle 
revideras och ecoBUDGET avvecklades.
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Integrerat ledningssystem (ILS) à la MUE25 
Integrerat ledningssystem (ILS) à la MUE�� (Managing Urban Europe ��, 
ICLEI, �008) är resultatet av ett EU-projekt, där syftet var att utveckla ett 
ramverk för att stötta politiskt styrda organisationer i att utveckla integrerade 
hållbarhetsledningssystem. Tanken med ledningsverktyget ILS är att ge stöd 
för att underlätta för organisationerna att stegvis utveckla integrerade lednings-
system, med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna. Vidare ska ILS ge 
stöd att förbättra samstämmigheten mellan olika strategier och att underlätta 
integration av de olika hållbarhetsaspekterna i organisationens ledningssystem 
(EU, �004). Detta för att öka strategiernas effektivitet samt för att undvika 
dubbelarbete eller riskera att vissa frågor faller mellan stolarna. I ILS finns 
bland annat stöd och inspiration för att inventera hållbarhetsaspekter, att in-
volvera olika aktörer i arbetet, att utöka ledningssystemet såväl organisatoriskt 
som geografiskt och perspektivmässigt. ILS bygger på principerna i ISO �400� 
och EMAS men har ett tydligare samhällsperspektiv, vilket är inspirerat av 
Aalborgåtagandena och ecoBUDGET(ICLEI, �008). 
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Kommunernas utveckling  
från miljöledning till hållbarhetsledning
Under de dryga tio år, som vi bedrivit forskning kring kommuners arbete med 
miljöledningssystem, har vi haft förmånen att följa flera kommuner, både på 
håll och lite mer på djupet och därmed studera miljöledningssystemens ut-
veckling över tid. 

I den enkätundersökning som genomfördes under �000 visade det sig att 
nästan hälften av de svenska kommunerna använde miljöledningssystem i sina 
organisationer (Emilsson och Hjelm, �00�a). Den främsta anledningen till 
att börja använda miljöledningssystem var att förbättra strukturen för orga-
nisationens miljöledningsarbete, exempelvis att förbättra uppföljningen och 
samordningen av det interna miljöarbetet (Emilsson och Hjelm, �00�b). 
Andra anledningar som många kommuner uppgav var att öka miljömedveten-
heten och engagemanget i organisationen. Eftersom det inte har gjorts någon 
uppföljning av denna enkät är det svårt att uppskatta hur många kommuner 
som jobbar med miljöledningssystem i dagsläget. Våra erfarenheter från se-
nare forskningsprojekt visar att miljöfrågor allt oftare kommit att hanteras i 
kommunernas övergripande verksamhetsstyrningssystem och inte längre be-
nämns som miljöledningssystem (Emilsson och Hjelm, �009). En tydlig trend 
är framväxten av olika ledningssystem som integrerar de olika perspektiven i 
hållbar utveckling. Det här kapitlet beskriver denna utveckling. För att förklara 
och diskutera detta, har vi identifierat tre mognadsfaser av kommuners miljö-
ledningssystemsarbete (se Tabell � samt Emilsson och Hjelm, �009):

– Interna miljöledningssystem

– Mogna miljöledningssystem

– Hållbarhetsledningssystem.

Tabell � beskriver olika faser i kommunernas miljö- och hållbarhetslednings-
arbete på en generell nivå. En kommun kan genomgå alla tre faserna och då 
kan tabellen läsas som en utveckling över tid. Andra kommuner kan välja att 
hoppa över en eller två faser och utveckla till exempel hållbarhetsledningssys-
tem från början. Det kan också vara så att en kommun gör ett medvetet val att 
arbeta med miljöledningssystem som liknar interna miljöledningssystem utan 
att ha ambitioner att utveckla detta vidare till ett hållbarhetsledningssystem. 
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Det är heller inte ovanligt att detta arbete påverkas av omorganisationer eller 
politiska skiften, vilket leder till att organisationen i perioder pendlar mellan 
olika mognadsfaser. 

Tabell 1. Beskrivning av tre olika faser i svenska kommuners miljö- och hållbarhetslednings-
arbete (vidareutvecklad från Emilsson och Hjelm, 2009)

  Interna 
miljöledningssystem 

Mogna 
miljöledningssystem 

Hållbarhetsledningssystem 

Organisatoriskt 
fokus 

Främst tekniska 
förvaltningar 

Förvaltningsövergripande Förvaltningsövergripande 

Omfattning Direkt miljöpåverkan Direkt och indirekt 
miljöpåverkan 

Direkt och indirekt miljöpåverkan
Hållbar utveckling 

Aktörer Främst miljöexperterna 
i organisationen 

Central miljösamordnare 
De flesta anställda 

Central 
miljö/hållbarhetssamordnare 
De flesta anställda 
Externa intressenter 

Position i 
organisationen 

Separat från annan 
verksamhet 

Integrerat i det 
övergripande verksamhets-
styrningssystemet 

Integrerat i det övergripande 
verksamhetsstyrningssystemet 

 

Interna miljöledningssystem
Interna miljöledningssystem karakteriseras av en begränsad omfattning vad gäl-
ler antalet inblandade aktörer, systemavgränsningar samt systemets position i 
organisationen. I mitten/slutet av �990-talet, när de första svenska kommuner-
na började införa miljöledningssystem, och början av �000-talet var det vanligt 
att främst de tekniska förvaltningarna införde miljöledningssystem (Emilsson 
och Hjelm, �00�a). Då de tekniska förvaltningarna ofta har en struktur och 
verksamhet som påminner om organisationer inom den privata sektorn, och 
eftersom miljöledningssystem är vanligt förekommande i den privata sektorn 
kan det ha legat nära tillhands att införa miljöledningssystem i dessa förvalt-
ningar (Emilsson och Hjelm, �00�b). Ett annat skäl till att de tekniska förvalt-
ningarna tidigt låg i bräschen för att införa miljöledningssystem var att det var 
vanligt att åtminstone delar av dem knoppades av i kommunala bolag, vilket 
betyder att de skulle konkurrera på marknaden på liknande villkor som privata 
aktörer. Av konkurrensskäl kunde det vara en fördel att ha ett tredjepartscerti-
fierat miljöledningssystem. Enkätundersökningen visade också att ISO �400� 
var den vanligaste standarden att arbeta efter (Emilsson och Hjelm, �00�a). 
Det finns dock i dagsläget endast två kommuner som EMAS-registrerat hela 
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kommunen; Uddevalla (se faktaruta) och Östersund (se Uddevalla kommun, 
�0��, Östersund kommun, �0��). Östersund har även ISO �400�-certifierat 
sitt miljöledningssystem (Östersunds kommun, �0��).

En notering är att interna miljöledningssystem främst behandlar direkt 
miljöpåverkan som till exempel koldioxidutsläpp från transporter eller energi-
användning. Denna typ av miljöpåverkan är relativt lätt att identifiera, kvan-
tifiera och förstå.

Typiskt för interna miljöledningssystem är att det främst är miljöexper-
terna i organisationen som är involverade. De kommuner som var tidiga med 
att införa miljöledningssystem drev dessutom ofta detta arbete som pilotpro-
jekt (Emilsson och Hjelm, �00�). Syftet var att undersöka om miljölednings-
system var något som skulle kunna fungera i organisationen. Om så var fallet 
utarbetades arbetssätt som kunde spridas inom organisationen. Det var vanligt 
att inrätta projektanställningar för att samordna och driva arbetet med mil-
jöledningssystem (Emilsson och Hjelm, �00�b). En konsekvens av att han-
tera miljöledningssystemsarbetet som projekt är att det är svårt att integrera 
miljöledningssystemet i den kommunala organisationen och det övergripande 
styrsystemet. Det betyder att interna miljöledningssystem ofta har en perifer 
position i organisationen och att relativt få personer är involverade i detta ar-
bete (Emilsson och Hjelm, �009).

Mogna miljöledningssystem 
Många kommuner som började arbeta med interna miljöledningssystem in-
såg efter en tid att de valt ett angreppssätt som inte fungerade (Emilsson och 
Hjelm, �00�). Detta har, tillsammans med andra faktorer som projektavslut, 
skiften i politisk styrning samt ekonomiskt kärva tider, lett till att flera kom-
muners arbete med miljöledningssystem tillfälligt avstannat eller upphört. I 
många kommuner gjordes nya försök och erfarenheterna från de första för-
söken bidrog ofta till att man utvecklade egna lokala standarder (Emilsson 
och Hjelm, �00�). De lokalt utvecklade standarderna utgår från kommunens 
lokala förutsättningar, organisering och strukturer och ökar möjligheterna för 
att skapa ett ledningssystem som är anpassat för den praktik där det ska verka. 
Förutom att man tar större hänsyn till de lokala förutsättningarna har dessa 
miljöledningssystem en bredare systemsyn jämfört med interna miljölednings-
system. Vi har valt att kalla den här typen av system som för mogna miljöled-
ningssystem.

I mogna miljöledningssystem hanteras såväl direkt som indirekt miljöpå-
verkan. Till skillnad från direkt miljöpåverkan är indirekt miljöpåverkan mer 
abstrakt och svår att mäta. Indirekt miljöpåverkan kan definieras som:
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miljöpåverkan som medför förändring i miljötillståndet 
(positiv eller negativ) som helt eller delvis är en konsek-
vens av en organisations aktiviteter, produkter eller tjäns-
ter och som påverkar andra aktörers förutsättningar att be-
driva verksamhet (Emilsson och Hjelm, �007, s. 8�)

För en kommun är myndighetsutövning, utbildning, samhällsplanering och 
upphandling exempel på kärnverksamhet.  Hur kommuner utövar sin kärn-
verksamhet får stora konsekvenser för hur andra aktörer bedriver sin verksam-
het. Det betyder att indirekt miljöpåverkan är av stor betydelse för kommuners 
strategiska miljöarbete.

Indirekt miljöpåverkan upplevs ofta som mycket svår att mäta och följa 
upp och detta är en anledning till att många, åtminstone inledningsvis, av-
gränsar miljöledningssystemet från denna komplexitet (Emilsson och Hjelm, 
�007). Att hantera indirekt miljöpåverkan anses därför av flera kommuner vara 
en mognadsfråga (Emilsson och Hjelm, �007). Intervjuer med fokusgrupper 
som gjordes under �00� identifierade ett antal faktorer som kommunerna an-
såg viktiga för miljöledningssystemets mognad (Emilsson och Hjelm, �007):

– Miljökompetens och miljökunskap bland både tjänstemän och politiker

– Kommunikation och samverkan

– Kontinuitet och prioritet av miljöledningssystemsarbetet.

Dessa faktorer är egentligen inte unika för arbetet med direkt eller indirekt 
miljöpåverkan. De är inte heller unika för kommuners miljöledningsarbete i 
stort. För att styra en verksamhet, vilken som helst, är dessa faktorer grund-
läggande (om man bortser från prefixen ”miljö” i begreppen i punktlistan). I 
våra studier har vi sett att det inte är helt ovanligt att miljöledningssystem in-
förs för att styra upp organisationens verksamhetsstyrning på en mer generell 
nivå (Emilsson och Hjelm, �009). Flera kommuner vi studerat upplevde att 
den övergripande verksamhetsstyrningen var otydlig. Genom det systematiska 
arbetssätt som miljöledningssystem innebär hoppades man på att även den 
övriga organisationsstyrningen skulle få en tydligare struktur. Mogna miljöled-
ningssystem har en tydligare koppling till den övriga verksamhetsstyrningen 
jämfört med interna miljöledningssystem.

Några konkreta exempel på hur indirekt miljöpåverkan hanteras är att 
utveckla och använda checklistor vid beslutsprocesser, genomföra kampanjer 
för ökad miljömedvetenhet samt att tillämpa ett tydligt processfokus i miljö-
ledningsarbetet. Processfokus innebär att organisationens processer påverkar 
utformningen av verksamheten och hur organisationen styrs (Ljungberg och 
Larsson, �00�). I kommuner som har den här typen av processfokus har vi 
observerat att miljöpåverkan identifieras utifrån de olika aktiviteterna i kom-
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munens processer. I dessa kommuner pratar man sällan om direkt och indirekt 
miljöpåverkan utan har ett mer kvalitativt angreppssätt till miljöledningssys-
temet, där allt inte behöver mätas i siffror utan även beskrivas i kvalitativa 
termer.

I kommuner med moget miljöledningssystemsarbete omfattar systemet/
systemen alla, eller åtminstone de flesta, förvaltningar inom organisationen 
(Emilsson och Hjelm, �009). Det är inte ovanligt att man väljer olika an-
greppssätt för olika typer av verksamheter, till exempel Grön Flagg för försko-
lor, Skola för hållbar utveckling för skolor samt ISO �400� för de tekniska 
verksamheterna (Emilsson och Hjelm, �00�). Men det är inte heller ovanligt 
att större delen av organisationen använder sig av lokalt utvecklade standarder 
(som diskuterades tidigare). Om större delar av organisationen är inblandad är 
inte miljöledningssystemet längre enbart en angelägenhet för miljösamordna-
ren, utan de flesta anställda är på ett eller annat sätt involverade i detta arbete 
(Emilsson och Hjelm, �00�). Det betyder även att ett moget miljölednings-
system har en mer central roll i organisationen jämfört med ett internt miljö-
ledningssystem. 

Hållbarhetsledningssystem
I flera av de kommuner som har lång erfarenhet av miljöledningssystem har 
systemet med tiden utvecklats till hållbarhetsledningssystem som även om-
fattar andra perspektiv i hållbar utveckling (Emilsson och Hjelm, �009). Ett 
hållbarhetsledningssystem i detta sammanhang utgår från att alla frågor inom 
organisationen hanteras på samma vis och att alla perspektiv har samma prio-
ritet. I likhet med mogna ledningssystem har hållbarhetsledningssystem en 
central roll i organisationen eftersom det är integrerat med verksamhetsstyr-
ningssystemet.

Vi har identifierat flera orsaker till utvecklingen av hållbarhetsledningssys-
tem. Många kommuner har upptäckt att det med tiden blivit svårt att hantera 
miljöfrågorna i ett separat spår utan att ta hänsyn till de andra perspektiven 
i hållbar utveckling. Flera kommuner uppger dessutom att de har uppskattat 
den systematik och tydlighet som miljöledningssystemet bidragit med inom 
miljöarbetet och ser möjligheter att inkludera ytterligare perspektiv i detta för 
att få en bättre helhetssyn över organisationens aktiviteter och verksamheter. 
En ytterligare anledning är att flera kommuner, som arbetat med miljöled-
ningssystem några år, upplevt svårigheter att hitta nya förbättringar (Emilsson 
och Hjelm, �009). Genom att vidga systemet med fler perspektiv kan nya om-
råden för förbättring identifieras. 

Hållbarhetsledningssystem är inte begränsade till kommunens interna or-
ganisation utan omfattar i större utsträckning kommunen som geografiskt om-
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råde, inklusive dess intressenter (som lokala företag, invånare och intresseor-
ganisationer). Det kan exempelvis handla om att stötta de lokala företagen att 
utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete eller att tillsammans med medbor-
garna och intresseorganisationer utveckla kommunens naturturism (Emilsson, 
�0�0). 
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Lärdomar av att använda ledningsverktyg för miljö- 
och hållbarhetsstyrning
Våra studier av kommuners miljö- och hållbarhetsledningsarbete har gett oss 
en intressant bild av möjligheter och svårigheter med att använda verktyg för 
miljö- och hållbarhetsstyrning. I det här kapitlet har vi samlat några av de mest 
framträdande lärdomarna vilka diskuteras under följande tre huvudrubriker:

– Begreppet hållbar utvecklings natur och styrbarhet

– Vikten av verktygs utformning och sammanhang 

– Organisatoriska förutsättningar (till exempel lärande, mognad och en-
gagemang, kommunikation, kontinuitet).

Begreppet hållbar utvecklings natur och styrbarhet
En effektiv verksamhetsstyrning utgår från att man har tydliga mål. Hållbar 
utveckling som begrepp upplevs ofta som komplext och svårt att hantera 
och kommunicera i kommunerna, vilket lett till att det blir svårt att styra 
(Rydholm och Gustafsson, �0��). Svårigheten med att formulera tydliga mål 
ligger devis i att hållbar utveckling är ett vitt begrepp som innefattar många 
dimensioner, men även i att begreppet är svårt att omsätta från ord till hand-
ling. I Brundtlandkommissionens (�987) rapport definieras begreppet hållbar 
utveckling som en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande  
generationers möjligheter att tillgodose sina behov 
(Brundtlandkommissionen, s. ��).

Ett problem med denna definition är att den är allmän och ger upphov till ett 
stort tolkningsutrymme. Olika vetenskapliga traditioner, kulturer eller person-
liga preferenser leder till att begreppet inte förstås på samma sätt av olika indi-
vider eller grupper (Emilsson och Hjelm, �0�0). Det är därför nödvändigt att 
översätta och omsätta definitionen till de specifika sammanhang där hållbar-
hetsarbetet ska bedrivas. Det förutsätter att organisationen har en viss samsyn 
kring vad det är man vill uppnå och att detta kommuniceras och förankras på 
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alla nivåer. Om organisationen saknar denna samsyn blir det väldigt svårt att 
veta vad det är man vill styra och det blir svårt att veta när man uppnått sina 
mål. För att lyckas med detta krävs mognad och dessutom ett visst mod i orga-
nisationen samt ett långsiktigt engagemang och en nyfikenhet att vilja utveckla 
verksamheten (Emilsson och Hjelm, �009).

Många av frågorna som hållbar utveckling berör sträcker sig över kommu-
nens organisationsgränser, geografiska gränser och handlingsutrymme, vilket 
betyder att det är viktigt att samverka och förhålla sig till andra aktörer (till ex-
empel medborgare, intresseorganisationer och lokala företag samt närliggande 
kommuner). En breddad samverkan ger en större systemsyn och främjar ett 
mer integrerat angreppssätt för att hantera de olika perspektiven i hållbar ut-
veckling. För en kommun betyder det även att samverkan över förvaltnings-
gränserna är viktig. Det förutsätter samverkan mellan olika personalgrupper 
och inom olika professionella kulturer, något som visat sig vara en utmaning 
(Hjelm m.fl., �0��). 

En kommun kan ha många olika roller i arbetet för en mer hållbar utveck-
ling. För att illustrera detta kan vi likna kommunen med en ädelsten (Emilsson 
och Hjelm, �0�0), där varje slipad yta motsvarar en av kommunens roller (se 
figur �). 

Figur 2. Illustration av några av kommunens många roller i arbetet med hållbar utveckling 
(Emilsson och Hjelm, 2010) 

Vissa av kommunens roller är kopplade till kommunens lagstadgade ansvar, 
exempelvis myndighetsutövning eller att erbjuda invånarna samhällstjänster 
som utbildning och räddningstjänst. Det betyder att kommunen, genom sitt 
omfattande ansvar, kan ha stor inverkan på till exempel rådgivning, utbild-
ning, samhällsplanering och tillsyn och därigenom påverka samhällsutveck-
lingen i en mer hållbar riktning. Kommunen har även ett ansvar för att upp-
handla tjänster och produkter som ska användas i organisationen. Offentlig 
upphandling omsätter stora summor pengar och kommunen som köpare kan 
ha en positiv inverkan på utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom att 
ställa miljökrav och etiska krav i upphandlingen. 

Kontrollant Köpare 

Coach Demokratisk 
företrädare

Föredöme Marknadsaktör
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Utöver de lagstadgade rollerna har det blivit allt vanligare att kommuner 
har antagit roller och ansvar av mer frivillig karaktär. Det handlar inte sällan om 
att tillämpa ett mer proaktivt synsätt till miljö och hållbarhetsfrågor där man 
går utanför sin myndighetsroll. Vi har sett flera exempel på när kommunen ser 
sig själv som coach för att stötta miljö- och hållbarhetsarbetet i andra lokala 
organisationer (Emilsson, �0�0). Det kan exempelvis handla om att fungera 
som plattform och kunskapsbank (Emilsson och Hjelm, �009). Kommunen 
som organisation besitter mycket kompetens inom många områden. Genom 
att erbjuda mötesplatser för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika ak-
törer kan kommunen bidra till en positiv utveckling i samhället. Något som är 
tydligt kopplat till detta är att kommuner har blivit mer måna om att uppfat-
tas som trovärdiga och seriösa av andra aktörer och intressenter. Det kan vara 
svårt att få legitimitet om man inte föregår med gott exempel och går igenom 
samma processer som man vill att andra i samhället också ska göra (till exempel 
att införa miljöledningssystem, genom att ställa miljökrav och etiska krav på 
upphandling och genom att se till att miljö- och hållbarhetstänket genomsyrar 
beslut och handlingar). 

De roller en kommun väljer att anta, utöver de lagstadgade, är inte alltid 
självklara och det är viktigt att kommuner reflekterar kring vilka roller man 
vill ta på sig och hur man ska samverka med andra aktörer för ett mer hållbart 
samhälle. Ibland kan de roller man väljer att anta leda till konflikter (Emilsson 
och Hjelm, �0�0). Exempelvis har kommuners entré på arenor som traditio-
nellt sett dominerats av privata aktörer mötts med delade reaktioner där kom-
muner ibland kritiserats för att konkurrera ut privata företag (Emilsson och 
Hjelm, �0�0). 

Vikten av verktygs utformning och sammanhang 
Det finns olika sätt att se på verktygsanvändning. För att generalisera lite så 
kan man se det utifrån två perspektiv där det ena fokuserar verktygens tekniska 
egenskaper och struktur, något vi kallar för tool technique (Hjelm m.fl., �0��). 
Det andra perspektivet tar större hänsyn till det sammanhang verktyget ska 
användas i samt till de som ska använda verktyget. Det har vi valt att kalla tool 
practice. Dessa perspektiv ser vi som två ytterligheter på en glidande skala. Vår 
forskning har visat att tool technique-perspektivet är vanligt förekommande. I 
dessa fall har det har lagts mycket energi på det formella, det vill säga att ut-
forma en struktur och följa de riktlinjer som verktyget anger, men utan att ta 
i beaktande hur detta ska förhålla sig till redan existerande styrsystem eller till 
de personer som ska införa och använda detta i sin dagliga verksamhet (Hjelm 
m.fl., �0��). Ett exempel är stadsbyggnadskontoret i en större kommun, som 
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utvecklade ett ramverk för ett integrerat ledningssystem. Där utformades en 
matris där kontorets alla processer listades och matchades med de mål, riktlin-
jer och ledningsverktygskriterier som rörde arbetet på kontoret (Hjelm m.fl., 
�0��). Detta resulterade i en karta över vilka av kontorets processer som be-
rördes av vilka mål, kriterier eller riktlinjer. Tanken var att man inom varje 
process aktivt skulle förhålla sig till denna karta och få en uppfattning om vilka 
krav etc. som hade koppling till processen. I teorin såg detta ganska aptitligt 
ut, eftersom det skulle leda till bättre och tydligare översikt över de krav som 
ställdes på verksamheten. Men när detta skulle omsättas i handling visade det 
sig att man inte hade tagit tillräckligt mycket hänsyn till det sammanhang sys-
temet skulle verka i, vilket resulterade i att det system som byggdes upp inte 
fungerade i praktiken. Systemet visade sig vara för komplext och tungrott. Det 
var heller inte tillräckligt förankrat i organisationen.

Utifrån de studier vi har gjort har vi noterat att det inte spelar någon större 
roll vilket eller vilka verktyg kommunen väljer att använda för att strukturera 
sitt miljö- och hållbarhetsarbete (Rydholm och Gustafsson, �0��). Även om 
många verktyg skiljer sig åt, har de samma eller liknande övergripande mål 
(Gustafsson och Hjelm, �0�� kommande; van der Vorst m.fl. �999). En för-
del med ett stort urval av verktyg är att chansen att identifiera ett verktyg som 
passar de lokala behoven och förutsättningarna borde vara ganska stor (van 
der Vorst mfl, �999). Dock kan ett stort utbud leda till att det blir svårt att få 
legitimitet för verktygen och att det kan leda till förvirring. 

Det är intressant att reflektera kring om alla de verktyg som utvecklas verk-
ligen används i praktiken och om det därmed finns en marknad för alla exis-
terande ledningsverktyg för miljö- och hållbarhetsstyrning. Ett exempel, som 
troligen inte är unikt, är ramverket ILS (se faktaruta s. ��) som utvecklades 
inom EU-projektet Managing Urban Europe �� (se UBC, �008). Projektet 
var framgångsrikt i att ta fram ramverket, men detta kom sedan knappast att 
användas, inte ens av de deltagande (svenska) kommunerna (Rydholm och 
Gustafsson, �0��). Det finns en risk att den här typen av projekt är för inrikta-
de på att leverera en produkt, företrädelsevis ett ramverk, en uppsättning med 
rekommendationer eller indikatorer, och att det fästs liten vikt vid hur denna 
produkt ska spridas och användas av en bredare grupp än de som deltagit i 
projektet. Det kan vara så att det inte är behovet av verktyg som är styrande, 
utan snarare behovet av att hitta finansiering för att genomföra planerade åt-
gärder/satsningar i sin organisation som troligen ändå skulle ha genomförts på 
sikt. MUE�� är ett sådant typexempel, där de deltagande kommunerna från 
Sverige deltog i projektet för att kunna finansiera väldefinierade utvecklings-
projekt inom respektive kommuns miljö- och hållbarhetsarbete. Dessa utveck-
lingsprojekt hade otydlig koppling till det ramverk som projektet syftade till 
att utveckla (Emilsson, �0�0). Även om många verktyg som utvecklas i olika 
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sammanhang inte används i praktiken kan den typen av projekt bidra med 
något positivt. Det kan vara så att själva processen att utveckla verktyg i sam-
verkan med andra aktörer är värdefull och att de som deltar i denna vinner 
viktiga erfarenheter och lärdomar som, på en mer generell nivå, bidrar till or-
ganisationens utveckling inom hållbarhetsområdet. Då blir själva deltagandet 
i utvecklingsprocessen en viktig del i mognaden och lärandet i kommunens 
strategiska arbete för ett mer hållbart samhälle.

Miljöledningssystem har ofta anklagats för att vara ett spel för gallerierna 
(till exempel Welford, �998) och att många främst är ute efter ett certifikat. 
Med inställningen att använda ett verktyg för att strukturera sitt ledningsar-
bete för verktygets egen skull är risken stor att det utvecklade systemet frikopp-
las från den övriga verksamhetsstyrningen och det blir svårt att åstadkomma 
verklig förändring. Detta förhållningssätt kan leda till att användandet av det 
valda verktyget enbart leder till formuppfyllelse, till exempel utvecklas ett led-
ningssystem utifrån riktlinjer och kriterier i ett verktyg, men man reflekterar 
inte över om de arbetsformer eller strukturer som utvecklas är relevanta eller 
tillräckligt utmanande för att leda till förändringar och ge ett verkningsfullt 
resultat. För att undvika detta är det viktigt att reflektera över hur verktyget 
ska bidra till att göra skillnad i organisationen och hur det ska förankras och 
integreras i den befintliga verksamheten. I de kommuner som har lyckats bra 
med detta, har miljö- och hållbarhetsledningsarbetet varit integrerat med eller 
tydligt kopplat till kommunens övriga verksamhetsstyrning och budgetarbete 
(Rydholm och Gustafsson, �0��).

Andra problem eller möjliga nackdelar med för hård verktygsstyrning är 
att man standardiserar eller likriktar verksamheten på ett sätt som inte passar 
alla delar av organisationen, det vill säga ibland kan det behövas olika arbets-
sätt för olika förvaltningar eller enheter. För att få ett miljöledningsarbete som 
är så verksamhetsanpassat som möjligt är det vanligt att kommuner väljer att 
använda ISO �400� i de tekniska verksamheterna och något mer informellt 
miljöledningssystem i andra verksamheter (Emilsson och Hjelm, �00�). 

De verktyg som vi har studerat har som syfte att standardisera arbetssätt 
och organisering. Det har gjorts många studier kring fenomenet standardise-
ring och att standardisera processer och arbetssätt (se Brunsson och Jacobsson, 
�998). En relevant fråga i detta sammanhang är om man verkligen kan eller 
ska standardisera miljö- och hållbarhetsarbete. Leder det till faktisk förbättring 
eller är det snarare, som Alvesson (�006) kallar det, ett illusionsnummer där 
man agerar utifrån vad som är politiskt korrekt men som är frikopplat från or-
ganisationens verksamhet. Detta kan göras på olika sätt. Något som är värt att 
fundera över är därför nyttan med att standardisera arbetssättet med miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Brunsson och Jacobsson (�998) lyfter denna fråga genom att 
reflektera över om man antingen ska standardisera praktiken eller praktisera en 
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standard. Organisationer som praktiserar en standard utgår från en standard 
och ändrar sin verksamhet efter de riktlinjer och krav som finns i standarden. 
De som standardiserar praktiken däremot, utgår från de styrsystem och de 
rutiner som redan finns, och reflekterar över hur dessa kan anpassas och för-
bättras samt att de följer den nomenklatur som standarden föreskriver. Det 
angreppssätt som de flesta kommuner vi studerat har valt, är att standardisera 
praktiken. Inom företagsvärlden har det inte varit ovanligt att det har varit 
tvärtom, eftersom det finns ett större fokus på de tekniska kraven i ISO �400� 
och EMAS för att erhålla certifikatet. Det ovan nämnda fallet med stadsbygg-
nadskontoret är ett exempel på att standardisera praktiken. Vi har även sett ex-
empel där kommuner praktiserat standarder, det vill säga inte tagit hänsyn till 
sammanhanget där verktyget ska användas (Emilsson och Hjelm, �009). 

En ytterligare utmaning med att använda verktyg för miljö- och hållbar-
hetsstyrning är att se till att det inte blir för stort fokus på ett enda verktyg 
eller angreppssätt eftersom det inte finns något verktyg som kan hantera alla 
frågor och aspekter (Emilsson och Hjelm, �007). Med ett för stort verktygsfo-
kus riskerar de frågor eller perspektiv som faller utanför ramarna för vad som 
går att styra med hjälp av det aktuella verktyget att också falla utanför det som 
organisationen väljer att inkludera i sin miljö- och hållbarhetsstyrning. Vi har, 
som nämnts tidigare, observerat att det ofta är lättare att hantera miljöpåver-
kan som går att mäta med siffror medan det är mycket svårare att mäta och 
följa upp det som har en mer indirekt karaktär (Emilsson och Hjelm, �007). 
Eftersom det inte finns så mycket stöd att hantera indirekt miljöpåverkan är 
det vanligt att systemen, åtminstone inledningsvis, avgränsas till att hantera 
direkt miljöpåverkan. När man sedan utvecklar miljöledningssystemet till ett 
hållbarhetsledningssystem och inkluderar de sociala aspekterna blir detta än 
mer komplext eftersom de sociala frågorna, likt indirekt miljöpåverkan kan 
vara svårare att sätta siffror på. Detta kan leda till att man förbiser betydande 
aspekter och aktiviteter eller delar av organisationen som har en viktig påver-
kan vad gäller miljö och hållbar utveckling. Därför behöver såväl ledningen 
som användarna inse att miljöledningssystem eller hållbarhetsledningssystem 
inte är universalverktyg utan fungerar som komplement till andra angreppssätt 
och initiativ eller verktyg. 
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Organisatoriska förutsättningar 
Ledningssystemsverktyg syftar till ett strukturerat cykliskt arbetssätt som för-
väntas leda till ständiga förbättringar och ett kontinuerligt, långsiktigt arbete. 
Åtskilliga av de kommuner som vi studerat upplevde, som nämnts tidigare, att 
de hade en ganska svag eller otydlig verksamhetsstyrning innan arbetet med 
miljöledningssystemet initierades. Förhoppningen med att införa miljöled-
ningssystem var därför att den struktur och kontinuitet som miljöledningsar-
betet innebar även skulle påverka strukturen i den övergripande verksamhets-
styrningen (Emilsson och Hjelm, �00�). Flera av våra studier har dock visat 
att just kontinuitet är ett problem. Kontinuitet, eller brist på densamma, har 
ofta en tydlig koppling till miljö- och hållbarhetsarbetets prioritet. Vi har ob-
serverat att kommuner som arbetat med miljö- och hållbarhetsledningssystem 
under olika perioder har upplevt varierande stöd för detta arbete från politiker 
och tjänstemän (Emilsson och Hjelm, �009). Det kan handla om ekonomiska 
kriser då annat behöver prioriteras eller att miljö- och hållbarhetsarbetets aktu-
alitet upplevs som starkare eller svagare i olika perioder, eller att olika politiska 
styren prioriterar olika frågor i olika mandatperioder (Emilsson och Hjelm, 
�009). Vidare är det viktigt att inte göra systemen individberoende då konti-
nuiteten kan påverkas negativt om de som är drivande i miljö- och hållbarhets-
ledningsarbetet byter arbetsuppgifter eller slutar arbeta i kommunen. Genom 
bred organisatorisk förankring och ansvarsfördelning samt dokumentation av 
arbetet kan man undvika detta. 

Vår forskning har, som vi tidigare påpekat, visat att det är vanligt att kom-
muner har inställningen att hantera miljö- och hållbarhetsledningsarbetet som 
projekt. Det går stick i stäv med kontinuitetsaspekten, eftersom ett projekt 
har en definierad början och ett definierat slut (Emilsson och Hjelm, �00�). 
I tider där detta arbete har låg prioritet är det lätt hänt att miljö- och håll-
barhetsledningsarbetet går på sparlåga då till exempel projektanställningar för 
dess samordning inte förlängs, vilket leder till att arbetet förlorar i kontinuitet 
(Emilsson och Hjelm, �00�). Att se detta arbete som ett projekt kan också bli 
problematiskt då projekt ofta ligger utanför organisationens ordinarie struktu-
rer som därmed gör det svårt att integrera satsningen på miljö- och hållbarhets-
styrning som en del i den övergripande styrningen. Det finns dock en poäng 
med projekttänket eftersom det kan gå lättare att sprida miljö- och hållbarhets-
systemet på en bredare front jämfört med om man skulle ha gjort det som en 
del av den ordinarie verksamheten. Ett projekt utmärker sig och markerar ofta 
något nytt, vilket kan skapa engagemang. 

En förutsättning för en organisations utveckling är att den är öppen för 
förändring och lärande (Jacobsen och Thorsvik, �00�). Organisationens for-
mella egenskaper (till exempel strukturer, hierarki, utformning) och dess infor-
mella egenskaper (tradition, kultur, med mera) är av stor vikt för organisatio-
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nens utveckling och för att få ett ledningssystem att fungera. Där det inte finns 
en öppenhet för förändring eller omvärdering av organisationens traditionella 
verksamhetsstyrning är det svårt att få genomslag för nya sätt att hantera verk-
samheten (Jacobsen och Thorsvik, �00�). En nyckel till organisatoriskt lärande 
och mognad i organisationer i den offentliga sektorn är att ha ett processori-
enterat angreppssätt till förändring som inte bara fokuserar den interna orga-
nisationens aktörer utan även organisationens intressenter (Finger och Bürgin 
Brand, �999; Unruh, �000). 

I ett tidigare kapitel beskrevs hur kommunerna övergick från att använda 
kriterierna i ISO �400� och EMAS för utformningen av sina miljölednings-
system, till att endast använda dessa standarder som inspiration för att utveckla 
lokalt anpassade standarder och system (Emilsson och Hjelm, �00�). Det har 
vi beskrivit som en mognadsprocess. I och med att arbetssättet mognade i 
organisationerna ökade förståelsen för hur man kunde göra verktyget till sitt 
och till något som bidrog positivt till organiseringen av verksamheten. Vidare 
har det i flera fall visat sig att kommuner upplevt att ett visst verktyg har varit 
användbart i en viss fas i utvecklingen av sitt ledningssystem och att det, i ett 
senare skede då arbetssättet har satt sig i organisationen, har tjänat ut sin roll 
som hjälpmedel (Emilsson, �0�0; Rydholm och Gustafsson, �0��). Växjö (se 
faktaruta) är ett sådant exempel, där ecoBUDGET under flera år var viktigt 
för utvecklingen av deras miljöledningsarbete, men sedan lades åt sidan till 
förmån för ett nytt integrerat styrsystem (Rydholm och Gustafsson, �0��). De 
erfarenheter och den mognad som erhållits under arbetet med ecoBUDGET 
har varit värdefulla för organisationens utveckling och ligger som grund för att 
lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna till en än mer strategisk nivå genom att 
integrera dem i det övergripande verksamhetsstyrningssystemet. 

För att en organisation ska fungera är kommunikation a och o (Jacobsen 
och Thorsvik, �00�). Det är svårt att åstadkomma förändring och lärande i or-
ganisationer med bristfällig kommunikation. Våra studier visar att just förbätt-
rad kommunikation upplevs som en av de viktigaste nyttorna som kommuner-
na förknippar med användningen av ledningsverktyg för miljö- och hållbar-
hetsstyrning (Emilsson och Hjelm, �00�). Den förbättrade kommunikationen 
har i många fall lett till bättre samordning av insatser och åtgärder och till en 
tydligare helhetssyn av kommunorganisationens miljö- och hållbarhetsarbete. 
En mer likriktad styrning av miljö- och hållbarhetsarbetet upplever många har 
resulterat i ett gemensamt språk, vilket inneburit att man har lättare att förstå 
varandra, något som underlättat såväl den interna som externa kommunika-
tionen och samverkan.
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Kan ledningssystem bidra till  
effektivt och verkningsfullt hållbarhetsarbete?
Om vi summerar de diskussioner som förts i den här rapporten utifrån vår 
forskning kring kommuners systematiska arbete med miljö- och hållbarhets-
arbete kan vi konstatera att ledningsverktyg har en potential att bidra till att 
utveckla kommuners strategiska hållbarhetsarbete. Dock är den potentialen 
beroende av ett flertal faktorer. En sådan faktor är ha ett tydligt syfte och mål 
med vad det är man vill att verktyget ska bidra med samt att detta kommuni-
ceras i organisationen.

Det är svårt att avgöra om användandet av ledningsverktyg har lett till att 
kommunerna fått ett mer verkningsfullt arbete för en mer hållbar utveckling. 
Det beror på att det inte går att isolera effekterna från ledningsverktyg från 
effekterna från andra initiativ. Det vi har noterat är dock att användningen 
av ledningsverktyg kan leda till tydligare målstyrning och uppföljning. I de 
ledningsverktyg som vi har observerat att kommuner använder, finns stöd och 
strukturer att hämta inspiration från, för att säkra att viktiga förutsättningar 
för förändring och förbättring sker.

Många kommuner kopplar förbättrad kommunikation, samordning och 
samverkan till införandet av miljö- och hållbarhetsledningssystem. Införandet 
av ett mer systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete upplevs av många ha bi-
dragit till en bättre helhetsbild av organisationens verksamhet. Det har i många 
fall resulterat i ökad medvetenhet inom organisationen vilket i sin tur gynnar 
organisationens lärande och mognad. 

Givet komplexiteten i såväl kommunala organisationer som i begreppet 
hållbar utveckling kan vi dra slutsatsen att det är svårt för kommuner att styra 
i riktning mot en mer hållbar utveckling. Men om man nu vill styra, är det 
viktigt att identifiera vad det är man vill uppnå och koppla det till de lokala 
förutsättningarna. Detta måste kommuniceras i hela organisationen. Med ut-
gångspunkt från kommunens mål och förväntningar bör ett angreppssätt el-
ler modell utformas som passar såväl det organisatoriska sammanhanget som 
människorna i organisationen. För att hitta inspiration och idéer till hur ar-
betet kan struktureras och systematiseras kan ledningsverktyg vara ett stöd. 
Oavsett vilket verktyg och vilket angreppssätt man väljer är det viktigt att det 
finns en bred förankring bland såväl politiker som tjänstemän så att arbetet 
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upplevs som allas angelägenhet. Med denna förankring är det lättare att skapa 
prioritet, engagemang, kontinuitet och långsiktighet i arbetet. Det är även vik-
tigt att fokusera organisationens kärnverksamhet och att åtgärder och insatser 
gör nytta i förhållande till kommunens huvudprocesser. För att åstadkomma 
förändring och förbättring i arbetet för ett mer hållbart lokalsamhälle är sam-
verkan ett nyckelbegrepp. 
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