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Vi vill också ta tillfället i akt att tacka varandra för den uppmuntran vi givit varandra under 

uppsatsens gång och för det engagemang som uppvisats när det som mest behövts. 
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Sammanfattning  

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

ekonomistyrning, FE3043, VT 2008  

Författare: Sebastian Ljunggren, Janne Saha och Patrik Schultz 

Handledare: Per-Erik Falk 

Titel: Jakten på miljömässig effektivitet 

Bakgrund: För att bedriva ett framgångsrikt miljöarbete kan företagen använda sig av olika 

hjälpmedel och verktyg. Ett exempel på ett sådant verktyg är ett miljöledningssystem. Det har 

diskuterats om miljöledningssystem i sig leder till miljömässig effektivitet. Det som anses 

vara av större vikt är på vilket sätt företag arbetar med miljöledningssystem. 

Syfte: Vårt syfte är att beskriva hur miljöarbete bedrivs och förklara om det bedrivs på ett sätt 

som gör att den miljömässiga effektiviteten i våra fallföretag kan förbättras. Ett delsyfte är 

också att undersöka om det finns någon skillnad i arbetssätt gällande miljöfrågor beroende på 

om verksamheten är offentlig eller privat. 

Metod: Vi har använt en flerfallsdesign. Organisationerna som studerats är tekniska 

förvaltningen i Växjö kommun och Södra Timber i Södra ekonomiska förening. Vi har främst 

samlat in data genom semi-strukturerade intervjuer med tre respondenter inom varje 

organisation.  

Resultat, slutsatser: Det huvudsakliga sätt varpå miljöarbetet bedrivs är med 

miljöledningssystem. Utgångspunkten att miljöledningssystem i sig inte är effektiva delades 

av respondenterna. Vi har kommit fram till att fallföretagen har goda förutsättningar att 

förbättra den miljömässiga effektiviteten. Detta eftersom de i stor utsträckning använder de 

arbetssätt och faktorer vi identifierat som viktiga för detta ändamål. 

Förslag till fortsatt forskning: Hur miljöarbetet bedrivs i företag som inte har en lika uttalad 

miljöprofil. Studera i fall andra arbetssätt och faktorer finns som kan förbättra den 

miljömässiga effektiviteten än de vi identifierat. Om de arbetssätt och faktorer som vi 

identifierat är av betydelse även i andra organisationer och branscher. 



 
 

Innehåll 
1.  Inledning............................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 7 
1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 8 
1.4 Syfte ................................................................................................................................. 8 

2.  Metod ................................................................................................................................. 9 
2.1 Litteratursökning .............................................................................................................. 9 
2.2 Vetenskapligt synsätt........................................................................................................ 9 
2.3 Forskningsansats ............................................................................................................ 10 
2.4 Metodisk inriktning ........................................................................................................ 11 
2.5 Fallstudie som forskningsstrategi................................................................................... 11 
2.6 Val av fall ....................................................................................................................... 12 
2.7 Datainsamling................................................................................................................. 13 
2.8 Analysstrategi................................................................................................................. 14 
2.9 Validitet och reliabilitet.................................................................................................. 14 

3.  Teori ................................................................................................................................. 16 
3.1 Miljöledningssystem ...................................................................................................... 16 
3.2 ISO 14001 ...................................................................................................................... 16 

3.2.1 Policy....................................................................................................................... 17 
3.2.2 Planering.................................................................................................................. 17 
3.2.3 Genomförande......................................................................................................... 17 
3.2.4 Följa upp.................................................................................................................. 18 
3.2.5 Förbättra .................................................................................................................. 18 

3.3 ecoBUDGET .................................................................................................................. 19 
3.3.1 Förberedelsefasen (policy, planering) ..................................................................... 19 
3.3.2 Implementeringsfasen (genomföra) ........................................................................ 20 
3.3.3 Utvärderingsfasen (följa upp, förbättra).................................................................. 20 

3.4 Effektivitet...................................................................................................................... 20 
3.4.1 Miljömässig effektivitet .......................................................................................... 21 

3.5 Arbetssätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten........................................... 22 
3.6 Specifika faktorer i offentlig verksamhet....................................................................... 23 
3.7 Konceptuell modell ........................................................................................................ 25 

4.  Empiri............................................................................................................................... 27 
4.1 Södra Timber.................................................................................................................. 27 

4.1.1 Respondenter ........................................................................................................... 27 
4.1.2 Bakgrund ................................................................................................................. 27 
4.1.3 Policy....................................................................................................................... 28 
4.1.4 Planering.................................................................................................................. 28 
4.1.5 Genomförande......................................................................................................... 29 
4.1.6 Följa upp.................................................................................................................. 30 
4.1.7 Förbättra .................................................................................................................. 31 
4.1.8 Respondenternas synpunkter på miljöarbetet.......................................................... 31 

4.2 Tekniska förvaltningen i Växjö kommun....................................................................... 32 
4.2.1 Respondenter ........................................................................................................... 32 
4.2.2 Bakgrund ................................................................................................................. 33 
4.2.3 Förberedelsefasen (policy, planering) ..................................................................... 33 
4.2.4 Implementeringsfasen (genomföra) ........................................................................ 35 
4.2.5 Utvärderingsfasen (följa upp, förbättra).................................................................. 36 
4.2.6 Respondenternas synpunkter på miljöarbetet.......................................................... 38 



 
 

5.  Analys............................................................................................................................... 40 
5.1 ISO 14001 i Södra Timber ............................................................................................. 41 
5.2 ecoBUDGET i tekniska förvaltningen ........................................................................... 42 
5.3 Arbetsätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten ............................................ 44 

5.3.1 Integrering i övrig verksamhet ................................................................................ 44 
5.3.2 Granskande kultur ................................................................................................... 44 
5.3.3 Strategisk inriktning ................................................................................................ 45 
5.3.4 Utbildning av personal och samarbete .................................................................... 46 
5.3.5 Synliggörande av miljöpåverkan............................................................................. 47 

5.4 Specifika faktorer i offentlig verksamhet....................................................................... 47 
5.4.1 Tilldelning av tillräckligt med resurser ................................................................... 47 
5.4.2 Engagerad ledning................................................................................................... 48 
5.4.3 Miljöarbetet får inte ses som ett projekt.................................................................. 48 

5.5 Andra viktiga faktorer och arbetssätt ............................................................................. 49 
5.6 Miljömässig effektivitet ................................................................................................. 49 
5.7 Jämförelse mellan fallföretagen ..................................................................................... 51 

6. Slutdiskussion....................................................................................................................... 52 
6.1 Slutsats ........................................................................................................................... 52 
6.2 Egna reflektioner ............................................................................................................ 53 
6.3 Förslag till fortsatt forskning.......................................................................................... 54 

7.  Källförteckning................................................................................................................. 55 
7.1 Tryckta källor ................................................................................................................. 55 
7.2 Elektroniska källor ......................................................................................................... 57 
7.3 Muntliga källor ............................................................................................................... 58 

Bilagor .........................................................................................................................................I 
Bilaga 1 Översikt miljöledningssystemet ISO 14001 .............................................................I 
Bilaga 2 Översikt, arbetsgång ecoBUDGET......................................................................... II 
Bilaga 3 Intervjuguide Elisabeth Carlsson och Lars Woxneryd, Södra 080428.................. III 
Bilaga 4 Intervjuguide Tomas Albertsson, Södra 080506 .................................................... V 
Bilaga 5 Intervjuguide Maria Persdotter-Isaksson, Växjö Kommun 080423 .....................VII 
Bilaga 6 Intervjuguide Julia Ahlrot, Växjö Kommun 080425 ............................................. IX 
Bilaga 7 Intervjuguide Paul Herbertsson, Växjö Kommun 080507.....................................XI 

 
 
Figurförteckning 

Figur 1 Konceptuell modell; arbetssätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten ... 25 
Figur 2 Konceptuell modell; arbetssätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten 
(omarbetad) .......................................................................................................................... 40 
Figur 3 Översikt miljöledningssystemet ISO 14001 ...............................................................I 
Figur 4 Översikt, arbetsgång ecoBUDGET .......................................................................... II 

 
Tabellförteckning 

Tabell 1 Bedömning av i vilken utsträckning arbetssätten och faktorerna finns i 
fallföretagen ......................................................................................................................... 52 



6 
 

1. Inledning 

I detta kapitel följer en beskrivning utav bakgrunden gällande ämnesvalet samt en 

problemdiskussion. Här ingår även syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Miljöarbete har sin bakgrund i att framförallt högindustrialiserade länder under en längre tid 

utnyttjat jordens resurser på ett alltför kortsiktigt sätt. Jordens ändliga tillgångar har 

exploaterats. En följd av detta är enligt många bedömare bland annat den så kallade 

växthuseffekten och ett skadat ozonskikt. Det som väcker oro är också att möjligheten att 

förse jordens växande befolkning med mat minskar. (Larsson 1995, s.10-11) Det som 

diskuterats flitigt som det största hotet mot miljön de senaste åren är utsläppen av 

växthusgaser såsom koldioxid (www.un.org).  

Miljödebatten har pågått under en längre tidsperiod men det var först under början på 1960-

talet som den tog fart på allvar. Sedan dess har den fortsatt att växa i storlek och allt fler 

aktörer ställer sig bakom uppfattningen att något måste göras åt hotet mot miljön. (SIS 

1997, s.7) 

Edmunds (1972, s.239) tar upp hur företag ålades genom regleringar och olika kontroller att 

ha mer miljöorienterat synsätt i sitt beslutsfattande. I en rapport från Naturvårdsverket 

(2000, s.3) nämns också att drivkrafterna kring miljöarbetet tidigare var i form av lagar, 

m.m.  

Det skedde dock under 1990-talet en förändring i hur företag arbetar med miljöfrågor. Då 

blev det även vanligt att kunder ställer krav på aktivt miljöarbete. Även andra intressenter 

såsom leverantörer och intressegrupper ställer numera krav. (Larson 1995, s.19) 

Världskommissionen för miljö och utveckling publicerade 1987 en rapport som fick namnet 

”Our common future”. Denna rapport kallas också Bruntlandrapporten. Den tar upp att 

medvetandet om att det är viktigt med hushållning av jordens resurser funnits länge men att 

det fått för lite utrymme. Med rapporten spreds också begreppet ”hållbar utveckling”. I och 

med detta formulerades i samarbete mellan näringslivet och olika intresseorganisationer ett 

antal riktlinjer och principer för hur miljöarbetet ska bedrivas på ett bra sätt. I förlängningen 

har dessa lett till utvecklingen av de nu två mest använda miljöledningssystemen i Sverige, 

nämligen ISO 14001 och EMAS. (Naturvårdsverket 2000, s.15-16) 
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1.2 Problemdiskussion 

För att bedriva ett framgångsrikt miljöarbete kan företagen använda sig av olika hjälpmedel 

och verktyg. Ett exempel på ett sådant verktyg är ett miljöledningssystem. 

Miljöledningssystem syftar till att miljöarbetet ska genomföras effektivt och leda till 

ständiga förbättringar. (SIS 1997, s.26) 

När det arbetas med miljöledningssystem är det viktigt att identifiera de områden där 

företagets verksamhet har störst påverkan på miljön, de så kallade miljöaspekterna. Dock 

specificerar inte de olika standarderna vilka aspekter som ska användas utan det är upp till 

företagen själva att bedöma. En miljöpolicy ska driva företaget mot ständig förbättring i 

företagets miljöarbete. Utifrån policyn ska mål formuleras. Målen är motorn för ständig 

förbättring av miljöarbetet. (Ammenberg 2003, s.36-37) 

Det är inte bara privata organisationer som använder sig av miljöledningssystem utan det 

används även inom den offentliga sektorn. Emilsson & Hjelm (2002, s.443) har studerat 

miljöledningssystem i offentlig verksamhet och menar att implementering av 

miljöledningssystem anses väldigt viktigt, men att få resurser allokeras till syftet. Tidigare 

har det enligt Robrecht et al. (2004, s.1) inte funnits något miljöledningssystem som är 

speciellt framtaget för offentlig verksamhet. Det ansåg författarna behövdes och utvecklade 

miljöledningssystemet ecoBUDGET. Detta eftersom den offentliga verksamheten till viss 

del skiljer sig från privat verksamhet som befintliga miljöledningssystemen främst är 

framtagna för.  

Miljöledningssystem är enligt Hertin et al. (2008, s.259) exempel på ett policyinstrument 

som bygger på frivillighet, lärande och förändring. De senaste åren har sådana spelat en 

större roll för miljöarbete i många industrialiserade länder istället för lagstyrda regler. 

Sådana instrument framhålls av de som anser att traditionell reglering inte skapar 

drivkrafter för förbättring i miljöarbetet. Författarna avslutar dock diskussionen med 

kritikernas synpunkt att frivilliga verktyg i sig inte kan leda till betydande miljömässiga 

förbättringar.    

Även andra författare (t.ex. Hamschmidt & Dyllick 2001 och Boiral 2007) påpekar att det 

finns vissa brister i miljöledningssystemens miljömässiga effektivitet. De menar att 

effektiviteten beror på hur företagen arbetar med miljöfrågor. Att en organisation använder 
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sig av miljöledningssystem är därmed ingen garanti för att de verkligen förbättrar 

miljöarbetet.  

Det är tydligt att synpunkterna går isär om huruvida miljöledningssystem är effektiva och 

om de leder till ett effektivt miljöarbete. Flera författare, som Hamschmidt & Dyllick 

(2001), har kommit fram till att miljöledningssystem i sig inte är effektiva. Det som då är av 

större betydelse är hur miljöarbetet bedrivs, varav miljöledningssystem oftast är det 

huvudsakliga hjälpmedlet. Därför är det intressant att studera hur specifika avdelningar i 

organisationer arbetar med miljöfrågor och om det stämmer överens med vad teorin säger 

ska gälla för att miljöarbetet ska vara miljömässigt effektivt. Vi tycker dessutom det är 

intressant att studera om arbetssätten skiljer sig åt emellan en offentlig och en privat 

verksamhet.   

1.3 Problemformulering 

Hur bedrivs miljöarbetet inom Södra Timber och tekniska förvaltningen vid Södra 

respektive Växjö Kommun? Bedrivs det på ett sätt som gör att den miljömässiga 

effektiviteten kan förbättras? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva hur miljöarbete bedrivs och förklara om det bedrivs på ett sätt som 

gör att den miljömässiga effektiviteten i våra fallföretag kan förbättras. Ett delsyfte är också 

att undersöka om det finns någon skillnad i arbetssätt gällande miljöfrågor beroende på om 

verksamheten är offentlig eller privat. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi närmare att beröra på vilket sätt vi kommer att gå tillväga för att 

genomföra uppsatsen och för att kunna besvara vår frågeställning. Vi kommer också att 

motivera vårt metodval. 

2.1 Litteratursökning 

Det är viktigt att i inledningsfasen av en studie analysera vad det finns för relevant litteratur 

tillgänglig inom problemområdet (Halvorsen 1992, s.169). Att genomföra litteratursökning 

på ett grundläggande och systematiskt sätt kan vara av stor betydelse för att uppnå ett bra 

resultat med studien. Sökningen kan ge en insikt i redan existerande forskning på området 

när det gäller teorier, hur tidigare undersökningar genomförts m.m. (Andersen 1998, s.75) 

Vi valde tidigt att det vi ville studera var miljöarbete i organisationer, men vad vi mer 

specifikt skulle studera var vi inte helt på det klara med. Vår litteratursökning på området 

påbörjades genom att ta del av grundläggande litteratur på området genom böcker på 

biblioteket. Dessutom sökte vi efter vetenskapliga artiklar på databaserna EBSCO och 

ELIN@Växjö. Därifrån letade vi upp de vetenskapliga artiklar som ofta refererades till och 

samlade på så sätt på oss en stor mängd artiklar. Vi valde sedan ut ett mindre antal av de 

artiklar som vi använder som grund i teoridelen. Efter att ha gått igenom dessa artiklar fick 

vi en bättre uppfattning om området och var forskningsfronten befinner sig idag. Utifrån 

artiklarna såg vi vad som tidigare studerats och därifrån vad som skulle vara intressant för 

oss att studera.  

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två vetenskapliga synsätt varav den ena är positivismen och den andra är den 

tolkningsbaserade hermeneutiken. Synsätten skiljer sig åt angående hur förhållningssättet 

till den sociala verkligheten ser ut. Positivismen bygger på att ett naturvetenskapligt synsätt 

tillämpas när den sociala verkligheten och dess aspekter ska studeras. Inom positivismen är 

forskningens roll prövning av teorier för att dessa ska accepteras som kunskap (Bryman & 

Bell 2005, s.27-29). Förklaringar ska enligt positivismen också kunna anges i ett orsak-

verkan samband (Wallén, 1996, s.27).  

Hermeneutiken kom att ses som ett alternativ till positivismen som kritiserades för sitt 

synsätt av den sociala verkligheten. Hermeneutiken innebär tolkning av betydelser av t.ex. 
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handlingar och texter. Den som utför tolkning har även en förförståelse som måste göras 

medveten. (Wallén 1996, s.33)  

Eftersom vårt syfte är att beskriva och förklara miljöarbetet så är vårt vetenskapliga synsätt 

positivistiskt, men viss tolkning krävs ändå. För att avgöra hur pass väl fallföretagen följer 

de arbetssätt som kan leda till en förbättring av den miljömässiga effektiviteten krävs en 

viss tolkning. 

2.3 Forskningsansats 

Det finns olika ansatser som berör hur teori och empiri förhåller sig till varandra. Bryman & 

Bell (2005 s.23-25) skriver att det inom samhällsvetenskaperna är den deduktiva ansatsen 

den vanligaste uppfattningen om hur teori och empiri förhåller sig till varandra. Den ansats 

som den deduktiva representerar går ut på att hypoteser inom ett visst område ställs upp 

utifrån det som är känt. Hypoteserna genomgår därefter en empirisk granskning. Om ett 

induktivt angreppsätt används blir istället teorin resultatet av en forskningsinsats. Utifrån 

den induktiva processen drar man generaliserbara slutsatser som grundas på de 

observationer som gjorts.  

Abduktionen besitter drag av både induktion och deduktion men skiljer från dessa då den 

även inbegriper förståelse för underliggande mönster (Alvesson & Sköldberg, 2008 s.55). 

Vidare nämner Danermark et. al. (2003, s.171) att abduktion inte är en renodlad empirisk 

generalisering som induktionen och inte heller lika logiskt formell som deduktionen. Enligt 

Björklund & Paulsson (2003, s.62) är abduktion en iterativ process där det vandras mellan 

induktion och deduktion. 

Vi ställer upp teoretiska hypoteser som testas i fallföretagen och vi går även ut och studerar 

verkligheten och därifrån ger vi en förklaring till miljöarbetets resultat i respektive 

organisation. Därmed liknar vårt val av forskningsansats den abduktiva. Vi börjar med att se 

vad teorin säger om det vi studerar. Därefter ger vi oss ut i verkligheten och genomför 

intervjuer med frågor som är kopplade till teorin. Vi ser att mycket av det empiriska 

materialet stämmer överens med teorin men en del nya företeelser kan påträffas. De nya 

företeelser som påträffas är vårt bidrag till att vidareutveckla teorin kring vilka arbetssätt 

och faktorer som leder till miljömässig effektivitet. Vi anpassar också frågorna till 

nästkommande intervju då svar som framkommer i den föregående intervjun behöver 

vidareutvecklas. 
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2.4 Metodisk inriktning 

Det finns inom den vetenskapliga forskningen huvudsakligen två metoder i form av 

kvantitativ och kvalitativ metod. Dessa metoder berör vilken slags data som samlas in 

(Bryman & Bell 2005, s.297). Den kvantitativa forskningen handlar främst om 

naturvetenskapliga metoder och insamling av numeriska data. Kvalitativ forskning har ett 

annat fokus där tyngdpunkten läggs på ord vid insamling och analys av data (Bryman & 

Bell 2005, s.322). Förutom denna skillnad berör Andersen (1998, s.31) hur kunskapssyftet 

mellan metoderna skiljer sig. Den kvalitativa har ett mer förstående kunskapssyfte och den 

kvantitativa ett orsaksförklarande. Dock berör Andersen (1998, s.33) att den uppdelningen 

är idealtypisk och sällan återfinns i verkligheten.  

Vi samlar främst kvalitativa data i form av intervjuer. Vi anser att kvalitativa data ger oss 

möjlighet att undersöka miljöarbetet på ett mer grundligt sätt än vad kvantitativa data ger. 

Den kvalitativa data vi samlar in anser vi ger oss en bättre möjlighet till att förklara hur 

miljöarbetet bedrivs och om det leder till miljömässig effektivitet. 

2.5 Fallstudie som forskningsstrategi 

Yin (2007, s.31) definierar fallstudien som en forskningsstrategi som utgörs av en empirisk 

undersökning som ”studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext”. Detta sker 

framför allt när ”gränserna mellan företeelse och kontexten är oklara”. Att använda sig av 

fallstudie som forskningsstrategi föredras när frågor av typen ”hur” och ”varför” ställs.  

Vid utformandet av fallstudier skiljer Yin (2007, s.60) på enfallsdesign och flerfallsdesign. 

Det innebär att det måste beslutas om fler än ett fall ska studeras innan insamlandet av data 

påbörjas. Det finns ytterligare en dimension för utformandet av fallstudier. Författaren 

skiljer mellan design med en analysenhet och flera analysenheter. En fallstudie kan då 

utgöras av en eller fler underenheter som då studeras. Yin (2007, s. 61) beskriver skäl som 

utgör grund för när enfallsdesign ska användas. Detta kan vara t.ex. när fallet representerar 

ett unikt, kritiskt eller representativt fall. En flerfallsdesign föredras enligt Yin (s.76) om 

möjlighet att välja finns och resurser finns tillgängliga. Vid en flerfallsdesign anses 

resultaten ofta vara mer övertygande och den övergripande fallstudien betraktas då som mer 

pålitlig. Vid flerfallsdesign ska enligt Yin (2007, s.69) en replikationslogik användas vid 

valet av fall. Där ska antingen liknande resultat (direkt replikation) eller olikartade resultat 

men av förutsägbara anledningar (teoretisk replikation) förutsägas.  
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Vi väljer att använda oss av en flerfallsstudie som forskningsstrategi. Vi anser att detta ger 

oss möjlighet att mer ingående studera hur miljöarbetet bedrivs. Vi förklarar också hur 

sammanhanget påverkar om den miljömässiga effektiviteten kan förbättras. 

Flerfallsdesignen ger studien analytiska fördelar då jämförelser kan göras och studien blir 

då mer övertygande. Vi väljer att inrikta oss på teoretisk replikation då vi förutsätter 

olikartade resultat beroende på organisationens huvudman. Vi har i studien en analysenhet 

per organisation.  

2.6 Val av fall 

Vid en fallstudie inleder forskaren med att definiera och avgränsa det fall, avgränsade 

system eller analysenhet som ska studeras (Merriam 1994, s.60). 

Vid en fallstudie kan de ”platser” och individer som ska studera redan i förväg varit kända. 

Fallet som ska studeras kan även vara känt för forskaren för att denne har tillåtelse att 

studera det eller att forskaren besitter speciella kunskaper för det aktuella fallet. (Yin 2007, 

s.104) 

För urval av undersökningsobjekt finns två olika tillvägagångssätt. Dessa benämns av 

Bryman & Bell (2005, s.109) som sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Bryman & 

Bell (2005, s.594) definierar sannolikhetsurvalet som ”ett urval som valts ut på 

slumpmässiga grunder där varje enhet i populationen har samma chans att komma med i 

urvalet.”. Bryman & Bell (s.590) definierar  icke-sannolikhetsurval på följande sätt: ”Ett 

urval som inte valts ut med hjälp av en slumpmässig urvalsmetod. Det innebär i grunden att 

vissa enheter i populationen har större möjligheter att väljas ut än andra.”.  

Båda urvalsmetoderna kan användas vid fallstudier men icke-sannolikhetsurval är den 

vanligaste metoden i kvalitativa fallstudier. De vanligaste formerna av icke-

sannolikhetsurval är målinriktat eller ändamålsinriktat urval. Vid ett målinriktat urval ska 

upptäckter, förståelse och insikt försöka erhållas och urvalet görs för att ge möjlighet att lära 

sig så mycket som möjligt. Det ändamålsinriktade urvalet kan benämnas kriterierelaterat 

urval. Då beskrivs kriterier och sedan görs ett urval som passar dessa kriterier. (Merriam 

1994, s.61-62) 

Vårt urval av enheter för fallstudien bygger på ett icke-sannolikhetsurval. Vi specificerar 

kriterier för urvalet. Organisationer som ingår i studien ska anses bedriva ett framgångsrikt 

miljöarbete och tillämpa ett miljöledningssystem. Med tanke på att vi vill undersöka om det 
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är någon skillnad i arbetssätt beroende på om verksamheten är offentlig eller privat är detta 

också ett kriterium. Vi fick för oss rekommenderade två organisationer genom vad Merriam 

(1994, s.63) kallar för urval baserat på personlig kännedom. Organisationerna som vi fick 

rekommenderade för oss var Södra ekonomiska förening och Växjö kommun. Detta var 

organisationer som vi redan funderat kring tidigare. På så sätt förefaller sig valet av dessa 

naturligt för oss.  

2.7 Datainsamling 

Förutom åtskillnad av kvantitativa och kvalitativa data kan under datainsamlingen även en 

indelning i primär- och sekundärdata göras (Andersen 1998, s.150). Primärdata är 

information som forskaren för första gången hämtar direkt från källan. Insamlandet av 

primärdata är anpassat efter forskarens specifika frågeställning. Metoder som kan användas 

för att erhålla primärdata är intervjuer, observationer eller frågeformulär. Information som 

samlats in av andra och ofta haft ett annat syfte än forskarens frågeställning benämns 

sekundärdata. Sekundärdata kan utgöras av olika dokument som tagits fram inom en 

organisation, olika register m.fl. (Jacobsen 2002 s.152).  

Yin (2007, s.110-112) beskriver hur data som ingår i en fallstudie kan komma från ett flertal 

källor. Datakällorna som Yin anser oftast kommer till användning under en fallstudie utgörs 

av dokument, arkivmaterial, intervjuer, direkta observationer, deltagande observation och 

fysiska artefakter.  

Vi inhämtar både primär- och sekundärdata. Primärdata erhålls främst igenom semi-

strukturerade intervjuer med individer på respektive organisation. Vid en semi-strukturerad 

intervju berörs specifika teman där intervjupersonerna ändå har frihet att formulera svar 

efter eget tycke. Då används en intervjuguide där frågorna som ska beröras tas upp men 

frågorna behöver inte ha exakt ordalydelse eller ordningsföljd. Det finns också en möjlighet 

att ställa följdfrågor. (Bryman & Bell 2005, s.363) Vi väljer det semi-strukturerade 

upplägget för dess flexibilitet och möjligheten till att erhålla detaljerade svar från 

respondenterna. Vi kommer att spela in de intervjuer som vi får tillåtelse att spela in. Vi 

kommer även att föra anteckningar under intervjuerna. 

Intervjuer genomförs med tre personer i respektive organisation. Dels genomförs intervjuer 

med den som har övergripande miljösamordningsansvar på koncernnivå. Detta gör vi för att 

få en generell bild kring hur miljöarbetet styrs och organiseras. Vidare genomförs intervjuer 
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med miljöansvariga på den avdelningen vi tänkt studera för att se hur miljöarbetet bedrivs 

på just deras avdelning. För att få en ännu bättre inblick genomförs dessutom intervjuer med 

avdelningschefer eller motsvarande. På så sätt får vi en bättre bild över hur miljöarbetet 

praktiskt bedrivs av de som berörs av det.  

Vidare tar vi även del av sekundärdata i form av information som finns tillgänglig på 

Internet och även intern dokumentation. Genom att vi studerar den information som finns 

tillgänglig på Internet får vi en möjlighet att sätta oss in deras verksamhet. Den interna 

dokumentationen erhåller vi genom kontakterna med intervjurespondenterna. Genom att ta 

del av dokumentationen innan intervjuerna får vi en möjlighet att ställa frågor angående det 

som berörs i dokumentationen. 

2.8 Analysstrategi 

Analys av fallstudiedata kan vara komplicerat. Det blir då viktigt att ha en klar 

analysstrategi så det framgår hur data ska analyseras. För analys av fallstudiedata berör Yin 

tre generella strategier. De olika strategierna är: (Yin 2007, s.137) 

• Att förlita sig på teoretiska hypoteser 

• Att ha idéer om rivaliserande förklaringar 

• Att utforma en fallbeskrivning 

Vi förlitar oss i första hand på teoretiska hypoteser. Enligt Yin (2007, s.140-141) innebär 

detta att utifrån teorin härleds utvalda aspekter som sedan prövas i fallföretagen.  

2.9 Validitet och reliabilitet 

För att möjliggöra en bedömning av kvalitén på en fallstudie tar Yin (2007, s.54) upp fyra 

kriterier. Kriterierna behandlar hur validitet och reliabilitet tillämpas vid en fallstudie. 

Validitetskriterierna syftar till att möjliggöra en bedömning om de slutsatser som dragits 

efter en undersökning är sammanhängande eller ej (Bryman & Bell 2005, s.48). De 

validitetskriterier som Yin (2005, s.55) berör är begreppsvaliditet, intern och extern 

validitet. För att stärka kvalitén på vår uppsats använder vi oss av de metoder Yin (2007, 

s.54-55) rekommenderar. 

Begreppsvaliditet syftar till om de begrepp som utformats för fallstudien mäter det de avser 

att mäta. För att stärka begreppsvaliditeten kan enligt Yin (2007, s. 54-55) exempelvis flera 

källor användas när det gäller data och belägg. Vi intervjuar personer på olika nivåer i 
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organisationerna och tar dessutom del av interna dokument för att stärka 

begreppsvaliditeten. Enligt Yin (2007, s.54-55) kan nyckelinformanter dessutom läsa 

igenom det som skrivits för att kontrollera så att allt stämmer vilket även våra respondenter 

får göra. 

Den interna validiteten innebär en etablering av kausala samband mellan olika betingelser. 

Den interna validiteten kan enligt Yin (2007, s. 145) stärkas genom att använda sig av olika 

analystekniker som en del av eller tillsammans med den generella analysstrategin. Den 

teknik vi använder oss av är vad Yin (2007, s. 150) kallar ”att bygga upp en förklaring”. Då 

ska en tänkbar uppsättning kausala samband eller kopplingar som rör företeelsen som 

studeras fastställas.  

Extern validitet berör sedan den omfattning som resultatet av studien kan generaliseras. Den 

externa validiteten kan stärkas genom att vid en flerfallstudie använda sig av en 

replikationslogik. (Yin 2007, s.54-55) Det gör vi genom att som tidigare nämnts tillämpa en 

teoretisk replikation.  

Reliabilitet avser att det redogörs för hur forskaren gått tillväga under fallstudien. Detta görs 

för att studien ska kunna genomföras på nytt av en annan forskare som kommer fram till 

samma resultat och slutsats.(Yin 2007, s.59) Ett sätt att stärka reliabiliteten är att skapa en 

databas för fallstudien (Yin 2007, s.54). Detta gör vi genom att vi sparar all data vi har får 

in på en särskild plats. 
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3. Teori 
I det här kapitlet berör vi den teoretiska referensram som vi har använt oss av. Vi börjar 

med att beskriva vad ett miljöledningssystem är. Sedan beskriver vi arbetsgången vid 

ecoBUDGET och ISO 14001 för att sedan gå vidare med att definiera effektivitet och vad 

som menas med miljömässig effektivitet. Arbetssätt som om de utnyttjas leder till ett effektivt 

miljöarbete presenteras sedan och därefter följer speciella faktorer för offentlig 

verksamhet. Avslutningsvis presenteras en konceptuell modell. 

3.1 Miljöledningssystem 

Ett miljöledningssystem beskriver enligt Henricsson et al. (2000, s.25) hur det övergripande 

miljöarbetet organiseras och är ett verktyg för att bedriva ett systematiskt miljöarbete. 

Enligt Ammenberg (2003, s.16) är ett miljöledningssystem ett verktyg för ledning som kan 

användas för att styra och kontrollera miljöarbetet. Syftet med ett miljöledningssystem är 

enligt Melnyk et al. (2003, s.332) att ”utveckla, implementera, hantera, koordinera och 

övervaka företags miljöarbete för att nå två mål; handla i enlighet med gällande lagar och 

minska avfallen. 

Av detta kan utläsas att ett miljöledningssystem i huvudsak handlar om ett sätt för företag 

att styra och kontrollera miljöarbetet för att minska effekten företagens verksamhet har på 

miljön. 

Det finns olika standarder för miljöledningssystem. De vi valt att rikta in oss på och 

beskriva är ISO 14001 och ecoBUDGET eftersom det är dessa som Södra respektive Växjö 

Kommun använder sig av.  

Enligt Ammenberg (2003, s.21-22) sker arbetet med miljöledningssystem i en cykel för 

kontinuerlig förbättring. De fyra stegen i cykeln är planera, genomföra, följa upp och 

förbättra. Dessa utgör grunden i både ISO 14001 och ecoBUDGET. Nedan följer en 

beskrivning av dessa två miljöledningssystem och hur arbetsgången i dem ser ut. 

3.2 ISO 14001 

ISO 14000-serien färdigställdes 1996 och huvudstandarden i den är ISO 14001 som är ett 

miljöledningssystem. Den behandlar hur miljöarbete ska bedrivas på ett strukturerat och 

rationellt sätt. Syftet med den är att arbeta med ständig förbättring av organisationens 

miljöprestanda. (Henricson et al. 2000, s.8) 
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 ISO 14001 består av de fem grundelementen policy, planera, genomföra, följa upp och 

förbättra. (Henricson et al. 2000, s.41) Se bilaga 1 för en översikt av arbetsgången. 

3.2.1 Policy 

Policyn skall ha relevans för företaget och dess aktiviteter, produkter och tjänster. Det 

innebär t.ex. att miljöpolicyn måste vara specifik för företaget och inte skriven i allt för 

allmänna ordalag. Vidare förbinder sig företaget att följa den aktuella lagstiftning som 

gäller i det landet där företaget verkar. Företaget åtar sig också att arbeta för ständig 

förbättring i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Policyn ska hela tiden hållas aktuell 

och det är viktigt att den kommuniceras till samtliga inom organisationen. (Henricson et al. 

2000, s.47-48) 

3.2.2 Planering 

Under planeringen ska de miljöaspekter som är av betydelse identifieras. En miljöaspekt är 

en specifik del av företagets verksamhet som har inverkan på miljön. Företaget ska utifrån 

miljöaspekterna och de krav som ställs på verksamheten ställa upp mål som motsvarar 

dessa. För varje mål ska företaget dessutom upprätta ett program som visar hur de ska nå 

målet. (Henricson et al. 2000, s.49) 

3.2.3 Genomförande 

Det tredje grundelementet handlar om hur de åtgärder som krävs av standarden ska 

genomföras. Den består i sin tur av sju element. Organisation är det första elementet och 

handlar om att medlemmarna i organisationen skall vara medvetna om det ansvar de har för 

företagets miljöprestanda. Roller, ansvar och befogenheter för olika funktioner ska 

definieras och dokumenteras i miljöledningssystemet. (Henricson et al. 2000, s.56-58) 

Det andra elementet benämns utbildning, medvetenhet och kompetens. Det innebär att 

organisationen ska identifiera behovet av utbildning och praktisk erfarenhet på 

miljöområdet. Företaget ska också sätta upp rutiner så de anställda inser vikten av att 

miljöpolicyn och miljöledningssystemet följs samt vilken miljöpåverkan deras arbete 

medför. (Henricson et al. 2000, s.59-60)  

Det tredje elementet är kommunikation. Det klargör att företaget ska upprätta rutiner för 

intern och extern kommunikation angående miljöaspekterna. (Henricson et al. 2000, s.61-

62) 
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Dokumentation är det fjärde elementet och handlar om att företaget skall upprätta 

dokumentation om hur ledningssystemet fungerar och ge hänvisningar till relaterad 

information. (Henricson et al. 2000, s.63) 

Femte och sjätte elementet är dokumentstyrning respektive verksamhetsstyrning. 

Dokumentstyrning handlar i första hand om att relevanta dokument ska vara lätta att hitta, 

aktuella och att de ska vara arkiverade under en bestämd tid. Verksamhetsstyrning berör att 

företagets aktiviteter kan kopplas till de betydande miljöaspekterna och att det finns rutiner 

som säkerställer att aktiviteterna utförs på ett korrekt sätt. (Henricson et al. 2000, s.64-67) 

Det sjunde elementet som kan hänföras till genomförandet är nödlägesberedskap. Det 

handlar om att upprätta rutiner för att identifiera de olycksrisker som finns, hur dessa kan 

minimeras och hur miljöpåverkan av olyckan kan mildras om den sker. (Henricson et al. 

2000, s.67-68) 

3.2.4 Följa upp 

Det fjärde grundelementet behandlar att rutiner ska skapas för att utvärdera resultaten av det 

som planerats och införts. Det består i sin tur av fyra element. De handlar om att företaget 

skall utvärdera sin miljöprestation genom mätning. Det gör att de kan övervaka så att det 

går åt rätt håll och att de kan uppfylla sina mål. Vidare nämns det i elementen att företaget 

skall hantera avvikelser från miljöledningssystemet genom en klar definiering av ansvar och 

befogenheter för att hantera dessa. Detta för att minska den miljöpåverkan som avvikelsen 

skulle kunna orsaka. Ett ytterligare element är att de ska upprätta och underhålla rutiner för 

identifiering, underhåll och förvaring av miljöredovisande dokument. De ska också ha klara 

och tydliga rutiner för revision av miljöledningssystemet som ska utvärdera om 

miljöledningssystemet används på rätt sätt. (Henricson et al. 2000, s.69-74) 

3.2.5 Förbättra      

Det sista grundelementet handlar om att ledningen i bestämda tidsintervall ska gå igenom 

systemet för att säkerställa att det fortsatt är lämpligt och effektivt. Genomgången skall 

inkludera behov av förändringar i bl.a. policyn och de övergripande miljömålen. Dessa ska 

baseras på resultat från revision av miljöledningssystemet, ändrade förutsättningar och 

åtagandet om ständig förbättring. (Henricson et al. 2000, s.76) 
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3.3 ecoBUDGET 

Miljöledningssystemet ecoBUDGET har utvecklats som ett samarbete mellan lokala 

europeiska myndigheter och ICLEI1. Syftet med ecoBUDGET är att förse beslutsfattare, 

administrativ personal och kommuninvånare med information för att främja hållbar 

utveckling. Det finns ett antal miljöledningssystem men ecoBUDGET är det första som är 

framtaget för att användas i politiskt styrda organisationer. (Robrecht et al. 2004, s.1)  

EcoBUDGET bygger på tre principer. Det bygger för det första på samma grunder som 

finansiell budgetering. För det andra bygger det precis som ISO 14001 på en planera-

genomföra-följa upp-förbättra-cykel. Den tredje principen som ecoBUDGET bygger på är 

att hållbar utveckling ska vara det huvudsakliga målet. (Robrecht et al. 2004, s.14)  

EcoBUDGET följer samma struktur som andra miljöledningssystem med planera – 

genomföra – följa upp – förbättra (www.vaxjo.se (1)). Det är enligt detta som 

framställningen av Södras miljöarbete med ISO 14001 presenteras. Robrecht et al. (2004) 

beskriver ecoBUDGET-cykeln som bestående av de tre faserna: förberedelsefasen, 

implementeringssfasen och utvärderingsfasen. Det är också enligt dessa faser vi framställer 

teori- och empiriavsnittet gällande ecoBUDGET. För att tydliggöra för läsaren har vi ändå 

lagt in fasernas motsvarighet i planera – genomföra – följa upp och förbättra-cykeln  inom 

parentes i rubrikerna. Se bilaga 2 för en översikt av arbetsgången. 

3.3.1 Förberedelsefasen (policy, planering) 

De tre faserna innehåller tillsammans nio steg. Förberedelsefasen består av fyra steg. Det 

första är att sätta upp rutiner för hur resultatet av arbetet ska rapporteras och vilka personer 

som ska ha ansvaret för ecoBUDGET-processen. Det andra steget går ut på att viktiga 

miljöaspekter kartläggs för att kunna sätta lämpliga mål för miljöbudgeten. Det tredje steget 

innefattar en förberedelse av de tre pelare som ecoBUDGET bygger på. De tre är: 

huvudmiljöbudgeten, den ekologiska balansräkningen och de ekologiska 

effektivitetsmåtten. Huvudmiljöbudgeten är ett dokument som används för styrning. Den 

innehåller de naturtillgångar som anses vara av stor vikt och som ska skyddas. Den 

innehåller också långsiktiga mål för dessa naturtillgångar och gränser för hur mycket av 

dessa som får användas under budgetåret. De andra två pelarna har som syfte att ge en mer 

                                                 
1 ICLEI - Local Governments for Sustainability är en internationell miljöorganisation där lokala, regionala 

och nationella myndigheter arbetar för hållbar utveckling. Växjö är en av 500 medlemmar i ICLEI. 
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grundlig översikt och utvärdering av den lokala miljöpåverkan. De ska ge beslutsfattare den 

information som de behöver. Dessutom ska de redogöra för hur de presterat i jämförelse 

med huvudmiljöbudgeten. Den ekologiska balansräkningen innehåller indikatorer som 

kompletterar de i huvudmiljöbudgeten. Den ska visa på positiva ekologiska prestationer och 

långsiktiga trender vars mål är att visa underhåll och tillväxt av tillgångarna. De ekologiska 

effektivitetsmåtten relaterar miljöpåverkan till de mänskliga behoven. Den ger en överblick 

över förhållandet mellan konsumtion av miljöresurser och tillfredsställelse av sociala behov 

hos kommuninvånarna. Det sista steget i förberedelsefasen diskuterar det rimliga i den 

föreslagna ekologiska budgeten och om några förändringar behöver göras. (Robrecht et al. 

2004, s.23-25) 

3.3.2 Implementeringsfasen (genomföra) 

Implementeringsfasen består av två steg och dessa arbetas med mer eller mindre under hela 

cykeln.  Steg fem handlar om vilka åtgärder som skall genomföras för att nå målen och hur 

dessa ska hanteras. Dessutom ska det bestämmas vem som ska ha ansvar för de olika 

åtgärderna. Under steg sex övervakas och redovisas miljöarbetet kontinuerligt för att så 

tidigt som möjligt upptäcka eventuella avvikelser. (Robrecht et al. 2004, s. 26) 

3.3.3 Utvärderingsfasen (följa upp, förbättra) 

Utvärderingsfasen är den sista fasen och den består av tre steg. Steg sju går ut på att 

sammanställa resultatet av miljöarbetet och jämföra med den ekologiska budgeten. 

Dessutom ska den ekologiska balansräkningen och de ekologiska effektivitetsmåtten ge en 

bild av i vilken utsträckning de uppvisar hållbar utveckling. Steg åtta behandlar intern 

revisionen som har till uppgift att utvärdera resultaten och undersöka hur de förhåller sig till 

de långsiktiga målen. Det nionde och sista steget i cykeln går ut på att bekräfta och validera 

arbetet under det gångna året. Det ligger också till grund för vilka framtida förändringar 

som ska göras och vilka resurser, mål och indikatorer som ska väljas. (Robrecht et al. 2004, 

s. 26-27) 

3.4 Effektivitet 

Eftersom det är den miljömässiga effektiviteten vi ska studera kan det vara användbart att 

till en början definiera vad effektivitet är. Enligt Horngren et. al. (2005, s.539) är effektivitet 

”graden av måluppfyllelse.” Detta till skillnad från produktivitet som författarna menar är 

”den mängd input som krävs för att nå en viss nivå på output.” Andersson (2001, s.17) har 

liknande definitioner, men utvecklar resonemanget och förtydligar skillnaderna: 
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”Effektivitet kan ses som den nytta den utförda prestationen åstadkommer. Detta kan vara 

skilt från produktivitet. En förädling kan ju vara bra utförd men ändå leda till att målet inte 

nås. Om resurserna kan användas till en annan verksamhet, som ger högre måluppfyllelse, 

finns det effektivare tillvägagångssätt. Effektivitet måste inte innebära att man arbetar 

hårdare. Ibland kan effektiviteten ökas genom att man arbetar smartare.”  

3.4.1 Miljömässig effektivitet 

Vad gäller miljömässig effektivitet skiljer Hamschmidt & Dyllick (2001, s.44) på ”eco-

effectiveness” och eco-efficiency”. Författarna menar att “eco-effectiveness” handlar om att 

”göra rätt saker”. Det går utöver ”eco-efficiency” som handlar om att ”göra saker rätt” där 

målet är att minska miljöpåverkan i förhållande till antalet enheter output. ”Eco-

effectiveness” i sin tur innebär att försöka minska miljöpåverkan i absoluta tal. Det vi syftar 

på med miljömässig effektivitet är att göra rätt saker som bidrar till en minskning av 

miljöpåverkan i absoluta tal. 

Ammenberg (2003, s.91) fann i sin studie att det ofta används relationstal vilket inte är 

optimalt för att minska miljöpåverkan. Med relationstal menar han att en miljömässig 

indikator (t.ex. mängd råmaterial) divideras med en ekonomisk indikator (t.ex. omsättning). 

Han anser dock att det är rimligt eftersom absoluta tal skulle göra det svårt för företag att 

utöka verksamheten. Problemet med att använda relationstal är att en större miljöpåverkan 

kan vägas upp av en förbättrad ekonomisk prestation. Det är därför viktigt att även följa upp 

i absoluta tal. 

Ett annat problem i att mäta effektiviteten som tas upp av Ammenberg (2003, s.76-78) är att 

vad det är som ska mätas eller vilka mål som ska sättas i miljöledningssystemet inte 

specificeras. Det går således att minska miljöpåverkan väldigt lite eller väldigt mycket 

samtidigt som det är acceptabelt att missa målen så länge det skett någon förbättring av 

miljöprestationen. Risken med detta som vi ser det är att företagen endast mäter de 

miljöaspekter de enklast kan förbättra och sätta mål som de vet att de kan nå. 

Hertin et al. (2008, s.262-263) nämner ett antal problem som uppkommer när den 

miljömässiga effektiviteten ska mätas. För det första finns det inget allmänt vedertaget sätt 

att väga olika typer av miljöpåverkan mot varandra. Hur ska till exempel koldioxidutsläpp 

kontra andra utsläpp bedömas? För det andra har företag olika förutsättningar att förbättra 

sin miljömässiga effektivitet. Exempelvis kan vissa företag ha speciella krav från t.ex. 
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kunder som gör det svårt att införa renare produktionsteknik. För det tredje kan det vara 

svårt att bestämma var gränserna för organisationens miljöansvar går. Det gäller t.ex. om 

företaget ska ansvara för leverantörer och transporter till och från företaget. Hur företag 

hanterar dessa problem har betydelse för miljöarbetet.  

3.5 Arbetssätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten 

Hamschmidt & Dyllick (2001, s.51) anser att det finns möjligheter att förbättra den 

miljömässiga effektiviteten i företag. Att använda sig av ett miljöledningssystem är viktigt. 

Om företaget ska förbättra sig över tiden krävs dock mer än enbart certifiering av ett 

miljöledningssystem. Enligt författarna krävs andra och starkare incitament. Dessa kan 

komma från olika källor såsom företaget självt, kunder, finansiella marknader eller 

myndigheter. Författarna hittade olika både interna och externa möjligheter till 

förbättringar. Förutom de externa incitamenten identifierades några företagsinterna 

arbetssätt som om de används leder till att den miljömässiga effektiviteten kan förbättras 

och de presenteras nedan. 

En av möjligheterna är enligt Hamschmidt & Dyllick (2001, s.51) en integrering av 

miljöledningssystemet i den övriga verksamheten. Det är framförallt viktigt att integrera i 

det centrala ledningssystemet där bl.a. affärsplanering, kontroll och rapportering sker. Så 

länge planering och kontroll av miljön är separerad från övrig planering och kontroll 

kommer enligt författarna ingen riktig integrering eller effektivitet kunna uppnås.  

Enligt Hamschmidt & Dyllick (2001 s.52) är en ”granskande kultur” viktigt för att skapa 

ständiga förbättringar i miljöarbetet. Detta uppnås genom att ha tydliga, mätbara och 

jämförbara mål som hela tiden följs upp. På så sätt kan enligt författarna en bättre bild 

erhållas över hur miljöarbetet fortskrider och det skapar incitament till förbättring då mål 

hela tiden följs upp. 

Slutligen förespråkar Hamschmidt & Dyllick (2001, s.52) också en mer strategisk inriktning 

på miljöarbetet för att öka effektiviteten och menar att strategiska frågor får för lite plats. En 

mer strategisk inriktning gör enligt författarna att möjligheter på marknaden kan upptäckas 

och att förändringar i affärsvärlden som start för att minska miljömässiga risker kan 

identifieras. 

Matthews et al. (2004, s.1927) menar att om ett antal element integreras i 

miljöledningssystemet kan dessa bättre förse beslutsfattare med relevant information. På så 
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sätt anser författarna att den miljömässiga effektiviteten kan förbättras. Nedan följer en kort 

redogörelse för elementen som författarna berör.  

Det första elementet beskriver användning av processdiagram. Diagrammen kan synliggöra 

var inom företagets verksamhet avfall uppstår och energi används. Det andra elementet 

betonar vikten av kortsiktiga och långsiktiga mål som kan hänföras till organisationens 

strategi. Här kan processdiagrammen utgöra utgångspunkt för områden som bör 

koncentreras på. Genom att ställa upp mål ska personalen närmast problemen motiveras till 

att fokusera på en lösning. Det tredje elementet beskriver att det är viktigt med pålitliga 

metoder för insamling av miljömässig information. Information som redovisas regelbundet 

och uppmärksammas leder även till handling. Det fjärde elementet berör riskbedömning för 

miljömässiga problem i samband med organisationens verksamhet. Riskbedömning bör 

integreras i miljöledningssystemet. Riskbedömning är en viktig utgångspunkt när beslut om 

t.ex. en ny produkt ska tas, förutom finansiella risker bör även miljömässiga bedömas. 

Genom att involvera riskbedömning i miljöledningssystem så blir miljöledningssystemet en 

viktig del i organisationens beslutsprocess. Det femte och avslutande elementet lyfter fram 

vikten av samarbete och utbildning av personal som har hand om miljömässiga aspekter. 

Detta innebär att personal som arbetar med miljö ska samarbeta med övrig personal i 

verksamheten men även med varandra. Genom att sammanföra personal från olika delar av 

verksamheten kan erfarenheter kring hur problem lösts utbytas mellan deltagarna. 

(Matthews et al. 2004, s.1927-1931) 

Denna presentation av arbetssätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten är på intet 

sätt uttömmande och visar bara på exempel på hur arbetet för att skapa miljömässig 

effektivitet kan se ut. Men om dessa aspekter vägs in i miljöarbetet är det en bra grund för 

ett fortsatt effektivt miljöarbete. 

3.6 Specifika faktorer i offentlig verksamhet 

Emilsson & Hjelm (2002, s.444) fann i sin studie att miljöledningssystem är vanligt 

förekommande i lokala myndigheter i Sverige, men att det var mer ovanligt att 

miljöledningssystemet certifierades.  

Emilsson & Hjelm (2002, s.447) diskuterar att även om de lokala myndigheterna har goda 

intentioner med att implementera miljöledningssystem så har det ofta inte högsta prioritet. 

Det förklarar de med att det inom svenska myndigheter ofta är svårt att mobilisera de 
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resurser som krävs. Enligt författarna kan det leda till att implementeringen ses som ett 

projekt för miljöavdelningar och de med miljömässig expertis. Problemet med ett sådant 

synsätt är att det ses som tidsmässigt begränsat och därför kan vara svårt att integrera i 

verksamheten. Det blir därför också viktigt att ledningen visar att de tar implementeringen 

på allvar och säkerställer utvecklingen och varaktigheten i miljöledningssystemet. Det är 

också viktigt att tilldela ansvar och att dokumentera på ett tydligt sätt vilka beslut som tagits 

och vilken effekt de har lett till. 

Riglar (1997, s.331) fann i sin studie om miljöledningssystem i lokala myndigheter i 

Storbritannien att implementeringar som strukturerades som projekt inte var effektiva. Det 

menar Riglar beror på att de inte förändrar organisationskulturen i grunden och att det 

därför blir svårt att införliva miljöledningssystemet i den dagliga verksamheten.  

Även Bekkering & McCallum (1999, s.111) diskuterar vad som är viktigt för att lokala 

myndigheter ska lyckas med sina miljöledningssystem. Det de kommer fram till är att det är 

viktigt att frigöra tillräckligt med resurser och att ledningen är engagerad och hängiven 

gentemot miljöarbetet. 
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3.7 Konceptuell modell 

 

Figur 1 Konceptuell modell; arbetssätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten (källa: egen 

design) 

Vi har för den konceptuella modellen tagit upp arbetssätt som Hamschmidt & Dyllick 

(2001) och Matthews et al. (2004) anser skulle leda till ett mer effektivt miljöarbete om de 

utnyttjas. Författarna berör till viss del samma aspekter och därför har vi valt att lägga ihop 

de delar som vi anser överlappa varandra. Det fjärde elementet som Matthews et al. (2004) 

benämner ”riskbedömning” har blivit en del av det Hamschmidt & Dyllick (2001) kallar 

”integrering i den övriga verksamheten”. Dessutom har tredje elementet ”regelbunden 

information” blivit en del av ”granskande kultur” och andra elementet gällande 

”kortsiktiga/långsiktiga mål med strategisk koppling” blivit en del av ”strategisk 

inriktning”.  

Bekkering & McCallum (1999), Emilsson & Hjelm (2002) och Riglar (1997) berör aspekter 

som är viktiga för att förbättra den miljömässiga effektiviteten i offentlig verksamhet. Dessa 

blir således aktuella för miljöarbetet på tekniska förvaltningen i Växjö kommun.  
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ISO 14001 och ecoBUDGET finns också med i den konceptuella modellen. Dessa 

miljöledningssystem är den huvudsakliga metoden varefter miljöarbete bedrivs i Södra 

respektive Växjö kommun. Hur de arbetar med miljöledningssystemen och framförallt om 

och hur de använder sig av de arbetssätt som beskrivs i modellen har påverkan på att kunna 

förbättra den miljömässiga effektiviteten.  

Vi kommer att utgå ifrån den konceptuella modellen när vi senare analyserar det material 

som vi samlat in.  
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4. Empiri 
Här presenteras det empiriska material som samlats in i fallföretagen. Kapitlet är indelat i 

två huvuddelar: Södra Timber och tekniska förvaltningen. I respektive del beskrivs hur 

miljöarbetet bedrivs och framställs enligt standardernas cykler på samma sätt som i 

teoriavsnittet. Båda delarna avslutas med respondenternas synpunkter kring hur 

miljöarbetet bedrivs i respektive verksamhet.  

4.1 Södra Timber 

4.1.1 Respondenter 

Vi har genomfört intervjuer med tre respondenter på olika nivåer i företaget. Vi började 

med att intervjua Elisabeth Carlsson och Lars Woxneryd. Elisabeth Carlsson jobbar som 

miljösamordnare i koncernen. I hennes arbetsuppgifter ingår bl.a. att genomföra 

miljöutredningar, planera och genomföra interna revisioner samt genomföra utbildningar 

och ge rådgivning i miljöfrågor åt de olika enheterna. Lars Woxneryd jobbar som miljöchef 

på Södra Timber. Han har ansvar både för yttre miljö och inre miljö (arbetsmiljö). Sedan 

intervjuade vi också Tomas Albertsson som är produktionsledare på sågverket i Ramkvilla 

och som även har det övergripande ansvaret för miljöfrågor på enheten. I den fortsatta 

framställningen av empirin kommer Elisabeth Carlsson benämnas ”miljösamordnare”. Lars 

Woxneryd kommer benämnas ”miljöchef” och Tomas Albertsson ”produktionsledare”. 

Intervjuguider för respondenterna i Södra återfinns i bilagorna 3 och 4. 

4.1.2 Bakgrund 

Södra är en ekonomisk förening som är helägd av sina 50 000 medlemmar. Det är en 

demokratisk organisation där alla delägare har en röst var. Totalt äger medlemmarna drygt 

2,3 miljoner hektar skog, vilket motsvarar drygt hälften av den privatägda skogen inom 

Södras geografiska verksamhetsområde. Sedan starten 1938 har Södra utökat sin 

verksamhet och idag producerar de allt från biobränslen till pappersmassa. De har idag 3700 

anställda och omsatte föregående år 17 794 MSEK. (www.sodra.com(1))  

Södra har organiserat sin verksamhet i fem olika affärsområden. Dessa är Södra Skog 

(virkesråvara, skogliga tjänster), Södra Timber (trävaror), Södra Cell (pappersmassa), 

Gapro (interiörträprodukter) och Södra Vindkraft AB. (www.sodra.com(2)) 

Södra fick enligt miljöchefen sin första miljöcertifiering 1996 och det var Södra Cell och 

Södra Timber som var först med att certifiera sin verksamhet. Den första certifieringen de 



28 
 

hade var EMAS men bytte sedan till ISO 14001. ISO har nu införts på alla verksamheter i 

Södra.  

Vi har valt att mer ingående studera miljöarbetet i Södra Timber. De är en av Europas 

ledande tillverkare av sågade och hyvlade trävaror. De driver tio produktionsanläggningar i 

södra Sverige som producerar och levererar sågade och hyvlade träprodukter som främst 

riktar sig till bygg- och boenderelaterad användning.  Huvudsakliga marknader för Södra 

Timber är Sverige, Storbritannien och Danmark. (www.sodra.com(3)) 

4.1.3 Policy 

Södras miljöarbete präglas av ett kretsloppstänkande och med det menar de att det som de 

utvinner från naturen ska användas på ett hållbart sätt. Det som utvinns ska också kunna 

återanvändas eller omhändertas utan att miljön skadas. Inom skogsbruk och skogsindustri 

används en förnybar råvara och motorn i systemet är skogens uthålliga växtkraft. Södra ser 

som en av sina viktigaste uppgifter att kontinuerligt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. 

Det sker genom en noggrann sammanvägning mellan vad som är tekniskt möjligt, 

ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Omsorgen om miljön ska inom Södra omfatta 

all verksamhet och genomsyra alla led från inköp till avfallshantering. (Miljöpolicy Södra) 

Miljösamordnaren berättade att policyn hela tiden finns i bakgrunden bland annat när det tas 

beslut som gäller inköp och utbildning i miljöfrågor. Den uppdateras inte så ofta, utan har 

bara uppdaterats en gång sedan 1995.  

4.1.4 Planering 

Miljösamordnaren berättade att miljöaspekterna identifierades och deras betydelse 

värderades inledningsvis i samband med att miljöutredningar gjordes på samtliga enheter. 

Därefter har modellen vidareutvecklats till dagens där det regelbundet görs en översyn över 

vilka miljöaspekter som är av störst betydelse. Miljöaspekterna är indelade i grupperna 

utsläpp till luft, utsläpp till vatten, avfall, energianvändning och råvaruanvändning.  Hon 

berättade också att de har ett livscykeltänkande i sitt miljöarbete och såg vilken 

miljöpåverkan deras produkter hade under hela livscykeln.  

Produktionsledaren berättade att när nya produkter tas fram vid sågverket i Ramkvilla ofta 

enbart innebär nya dimensioner på det sågade virket. Detta leder då inte till någon ny 

miljöpåverkan. 
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Miljöchefen berättade att de har övergripande mål som bryts ner till enheterna, men 

enheterna har också möjlighet att sätta egna mål.  De har på varje enhet arbetat fram en 

handlingsplan för hur de ska nå de kortsiktiga målen, men de jobbar också mot långsiktiga 

mål. I årsredovisningen tar de inte upp några långsiktiga miljömål men redogör för sin 

långsiktiga vision med miljöarbetet. Miljöchefen berättade också att de mål som de har 

nästan uteslutande är relationsmål och nyckeltal. Målen sätts oftast i relation till producerad 

vara. De följer dock ändå upp absoluta tal i ett dokument där resursförbrukning och utsläpp 

redovisas för Södra Timber. Miljöchefen berättade att miljömässig information samlas i de 

flesta fall bara in en gång om året till årsredovisningen och till en miljörapport som ska 

förberedas till kommunen. Det är ungefär samma information som ska samlas in till båda. 

Viss information samlas in oftare, till exempel samlas förbrukningstal för diesel in en gång i 

månaden. 

I Ramkvilla sammanfaller målen i stort sett med de som gäller för Timber som helhet. 

Produktionsledaren i Ramkvilla visade att de har en tabell med miljöaspekter där de 

rangordnar vilka som har störst påverkan på miljön och vad som har störst relevans för 

enheten. Tabellen gås igenom en gång om året för att för att säkerställa att den fortfarande 

är relevant. Han berättade vidare att de har tre huvudsakliga mål och de gäller minskad 

energiförbrukning, minskad dieselförbrukning och minskat deponiavfall.  

4.1.5 Genomförande 

På intranätet har de information om vem som ansvarar för vad i miljöarbetet och hierarkin 

ser ut som följer:  

VD - miljöchef – platschef – enhetens miljösamordnare 

Miljöchefsbefattningen är dock en stabsfunktion och är inte en ansvarsbefattning i den 

operativa hierarkin. Miljösamordnaren påpekade att det inte räcker med att enbart upprätta 

ett organisationsschema utan att det även är nödvändigt med skriftlig delegering av 

uppgifterna. Det är också viktigt att säkerställa att de som är ansvariga ska ha den 

kompetensen och befogenheten som krävs. 

När de införde miljöledningssystemet i Ramkvilla hade de enligt produktionsledaren 

utbildning om vad miljöledningssystemet innebar och vilken miljöpåverkan som deras 

avdelning har. De har också haft utbildning för energiintensiv industri för många anställda 

och även utbildning i avfallshantering.  
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Miljöchefen berättade att de anställda ska få information om mål och åtgärder under 

avdelningsmötena som hålls på de olika avdelningarna. Risken finns dock att det inte tas 

upp då andra frågor prioriteras. Han berättade vidare att vissa avdelningar sätter upp 

information om mål och åtgärder på anslagstavla eller liknande. De anställda kan också få 

information om detta på intranätet men på vissa avdelningar är det dålig tillgång på datorer. 

Produktionsledaren i Ramkvilla berättade att de ofta använde anslagstavlan för att sprida 

information och att det finns en fast plats på dagordningen för miljöfrågor under 

avdelningsmötena.  

Miljöchefen tog upp att dokumentation om hur de olika aktiviteterna ska utföras kommer att 

finnas på intranätet. Det är för närvarande under produktion och det finns för tillfället bara 

viss information.  

Produktionsledaren berättade att de bland annat märkt upp containrar för att avfallet ska 

hamna på rätt plats. De har även ett ”ordning och reda”-program som innebär att allt ska 

vara uppmärkt och på rätt plats, vilket ur miljösynpunkt framförallt gäller kemikalier. Han 

tog också upp att de stängde av de flesta maskinerna vid raster. De hade också ett system 

som innebar att fläkten i torkningen stängdes av om belastningen blev för hög. Det innebär 

att energiförbrukningen minskar. Produktionsledaren nämnde också att truckförarna har fått 

utbildning i eco-driving för att på så sätt minska dieselförbrukningen. De hade inte fått 

något resultat på hur mycket förbrukningen minskat ännu men det skulle de få inom kort. 

Produktionsledaren berättade att de har tagit fram handlingsplaner för hur de kan minska 

miljöpåverkan om det sker en olycka. Han berättade också att det var viktigt att de anmälde 

till tillsynsmyndigheten om det skedde en olycka. 

4.1.6 Följa upp 

Miljöchefen berättade att målen ska följas upp löpande, men att de ibland blir släpande och 

det händer att avstämning sker först vid årsskiftet. Det kan leda till att de missar målen. Om 

de hade följt upp tidigare så hade det kunnat leda till att ytterligare åtgärder vidtagits för att 

nå målet. Målen kan också revideras och till och med skrivas av om de upplever att de i 

dagsläget inte kan nå dem. Om målen inte nås ska de också skriva en avvikelserapport och 

utreda varför de inte når de utsatta målen. Produktionsledaren berättade att om de inte når 

sina mål upprättar de en handlingsplan för hur de ska gå tillväga för att lösa problemet.  
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Både intern och extern revision görs för att behålla certifikatet. Den externa revisionen 

genomförs vart tredje år och den interna revisionen genomförs varje år. Miljösamordnaren 

berättade att de vid en intern revision gör intervjuer och kollar igenom dokument och 

verifierar så att de gör på det sätt som de säger att de gör. Förbättringsförslag tas fram, men 

det är också viktigt att samtidigt peka på det som görs bra i dagsläget. De kan på så sätt få 

till en diskussion gällande bl.a. hur de kan göra saker bättre. Vid en intern revision finns 

större möjlighet att påverka vad som ska granskas. De kan lyfta fram viktiga delar som de 

kanske inte är så bra på och granska dem noggrannare. 

Produktionsledaren berättade att utöver den interna revisionen följdes det inte upp så 

mycket med de anställda om hur de ligger till med målen. Om de anställda var intresserade 

kunde de få information om detta och en del information sattes upp på anslagstavlan.  

4.1.7 Förbättra 

Miljösamordnaren berättade att de för att förbättra miljöarbetet tog hjälp av den interna 

revisionen. I den kan de vara lite vidare i begreppen och kan se framåt för att identifiera 

möjliga problem och vad som kan göras bättre. Hon berättade vidare att det är lätt att fastna 

i en modell och arbeta vidare med den utan att reflektera över om det kan göras på något 

annat sätt. Produktionsledaren berättade att de efter den interna revisionen ska utvärdera 

miljöledningssystemet och se hur väl det fungerar. 

Produktionsledaren berättade att ledningen på Södra har ett mål att alla anställda varje år 

ska komma med fyra förslag till förbättringar. Förslagen kan beröra alla delar av Södras 

verksamhet och därmed även miljöarbetet. Han berättade att de dessutom varje år hade en 

utbildning som de kallar för Timber+. På Timber+ tar de upp olika ämnen varje år. I år 

handlade det om virkeskvalitet och där ingick även aspekter av arbetsmiljö och miljö.  

4.1.8 Respondenternas synpunkter på miljöarbetet 

Miljöchefen ser nyttan med att ha ett miljöledningssystem då det systematiserar arbetet, 

vilket leder till att de får ordning och reda. Ett möjligt problem är att det kan vara en 

belastning om de överdokumenterar. Han anser att det är viktigt att försöka ha det lättarbetat 

genom att till exempel undvika manuellt pappersarbete så långt som det är möjligt. Men han 

medgav att den byråkratiska delen är svår att komma från när det är ett certifierat system. 

Produktionsledaren berättade att det framförallt var när miljöledningssystemet infördes i 
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Ramkvilla och inför revisioner som det blev merarbete. I det dagliga arbetet är det ingen 

stor belastning. 

Miljöchefen berättade vidare att det nästan alltid finns ett visst motstånd vid förändring, 

vilket även förekom vid införandet av ISO 14001. I början blev det mycket pappersarbete 

som inte uppskattades av de anställda. Det kan dessutom vara svårt att få alla engagerade, 

men de har sakta anpassat sig till att använda miljöledningssystemet. Miljöchefen berättade 

också att mycket av miljöarbetet styrs på enskilda befattningar och att det bara är dessa som 

verkligen arbetar med miljöfrågor. De i produktionen har inte så mycket med miljöarbetet 

att göra. Det handlar mycket om personligt engagemang och om de är intresserade av 

miljöfrågor. Det finns på det sättet ingen motor i systemet utan det krävs att någon 

engagerar sig och driver på miljöarbetet.  

Miljöchefen ansåg att det kan vara svårt att integrera miljöfrågor. Risken finns att 

produktionsfrågorna får företräde och att miljöfrågorna då får stå tillbaka. 

Produktionsledaren såg det inte som ett problem utan han såg miljöarbetet som en naturlig 

del i arbetet. Det berodde enligt honom på att ledningen hela tiden lyfte fram det och att det 

alltid finns på agendan till olika möten, så att det inte finns någon möjlighet att glömma bort 

det.   

Det som både miljöchefen och miljösamordnaren ansåg vara viktigast för ett väl fungerande 

miljöarbete är att ledningen är engagerad. De ska ge mål att arbeta mot och ställa krav på att 

det sker en uppföljning av målen. Annars faller mycket av ledningsarbetet. Miljöchefen 

anser att ledningen är engagerad men att den kunde vara ännu mer engagerad. 

Produktionsledaren var inne på samma spår och ansåg att en viktig aspekt vid införandet av 

ISO 14001 var att det var ledningens beslut. Ledningen tog beslutet att alla enheter skulle 

införa miljöledningssystemet och det accepterades därför enklare av de anställda. 

4.2 Tekniska förvaltningen i Växjö kommun 

4.2.1 Respondenter 

Intervjuer har genomförts med tre respondenter med olika befattningar inom kommunen. 

Först genomfördes en intervju med Maria Persdotter-Isaksson som är 

miljöledningssamordnare för kommunkoncernen2. Hon är verksam inom planeringskontoret 

                                                 
2 Kommunkoncernen består av kommunens förvaltningar samt 14 hel- och delägda bolag. 
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som är en del av kommunledningsförvaltningen. Vidare intervjuades Julia Ahlrot som är 

verksamhetsutvecklare på tekniska förvaltningen. Hon är den som ansvarar för 

samordningen av miljöarbetet i tekniska förvaltningen. Dessutom genomfördes en intervju 

med Paul Herbertsson som är avdelningschef för mark och planeringsavdelningen på 

tekniska förvaltningen. Vidare i framställningen av empirin kommer Maria Persdotter-

Isaksson benämnas ”miljöledningssamordnaren”. Julia Ahlrot kommer benämnas 

”verksamhetsutvecklare” och Paul Herbertsson ”avdelningschef”. Intervjuguider för 

respondenter i Växjö kommun återfinns i bilagorna 5-7. 

4.2.2 Bakgrund 

Växjö kommun har enligt miljöledningssamordnaren 6 500 anställda. Inom kommunen 

finns tio olika nämnder. En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt 

område, t.ex. skola, miljö, kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av 

tjänstemän som ska arbeta efter de beslut som nämnden fattat. (www.vaxjo.se(2))  

Enligt miljöledningssamordnaren har alla nämnder och bolag eget ansvar för sitt 

miljöarbete. Samordning och finansiella bidrag till miljöarbetet står planeringskontoret, som 

är en del utav kommunledningsförvaltningen, för. 

Vi har valt att studera den tekniska förvaltningens miljöarbete. Verksamhetsutvecklaren på 

tekniska förvaltningen berättade att i deras verksamhet är allt förknippat med miljö så det 

finns med hela tiden i både planering och drift. Den tekniska nämnden är kommunens 

förvaltningsmyndighet för exempelvis gator, vägar, trafik, parkering, tomt- och markfrågor, 

naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, 

sjöreglering och vattenkraftverk. (www.vaxjo.se(3))  

Under 2007 har Växjö Kommun fått flera miljöutmärkelser och har av flera internationella 

medier utnämnts till ”Europas grönaste stad”. (www.vaxjo.se(4))  

4.2.3 Förberedelsefasen (policy, planering) 

Miljöledningssamordnaren redogjorde för hur hierarkin gällande miljöarbetet i kommunen 

är strukturerat. Högst upp är kommunstyrelsen. Sedan kommer nämnder och bolag som har 

sitt eget miljöarbete, där finns representanter som ansvarar för ecoBUDGET-processen. 

Inom tekniska förvaltningen har Julia Ahlrot, en av våra respondenter detta uppdrag. 

Planeringskontoret där miljöledningssamordnaren är verksam har som uppgift att samordna 

miljöarbetet i hela kommunen. Dessutom finns ett miljönätverk med representanter från alla 
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förvaltningar och bolag. Förslag som rör miljöarbetet tas oftast fram på planeringskontoret 

där beslut sedan tas i kommunstyrelsen. Miljönätverket syftar till att få ett erfarenhetsutbyte 

mellan bolagen och förvaltningarna och samordning av miljöarbetet. 

Miljöprogrammet för Växjö Kommun utgör det styrande dokument för miljöarbetet i 

kommunkoncernen. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för miljöprogrammet men 

varje nämnd och bolag har eget ansvar för att målsättningarna följs. Miljöledningssystemet 

ecoBUDGET används för att säkerställa att miljöprogrammets mål nås. Miljöprogrammet 

innehåller en miljöpolicy samt tre profilområden. Inom varje profilområde finns vision, 

strävansmål och uppnåendemål som omfattar både Växjö kommun som geografiskt område 

och kommunkoncernen. För kommunkoncernen finns det också åtaganden inom varje 

profilområde. (Miljöprogram för Växjö kommun) 

Miljöledningssamordnaren beskrev att de tre profilområdena som de nu arbetar med är: leva 

livet, vår natur och fossilbränslefritt Växjö. Profilområdena togs fram i en liten grupp med 

tjänstemän och politiker. För att kunna ta fram dessa profilområden har de gjort en 

miljökonsekvensanalys där de utgått från lokala förutsättningar. I den undersöktes vilka 

tillgångar som fanns och vilka som ansågs viktiga för Växjö. Därefter har de delat in 

tillgångarna i profilområdena. Miljöledningssamordnaren beskrev att det finns 16 nationella 

miljömål och 150 delmål men att det är administrativt omöjligt att ha indikatorer på allt. 

EcoBUDGET går ut på att de ska välja ut några målområden som ger god livskvalité. De 

ska identifiera indikatorer som passar in i målområdena och som lever upp till en god 

levnadsstandard.  

Miljöledningssamordnaren redogjorde för hur indikatorerna valdes ut av en arbetsgrupp 

med politiker och representanter från en del förvaltningar och bolag. Även en 

kommunekolog var delaktig och ställde upp viktiga indikatorer för mätning av hur väl 

miljön och naturen mår. Verksamhetsutvecklaren på tekniska förvaltningen deltog i 

arbetsgruppen och hon diskuterade dessutom med sina kollegor på förvaltningen kring vad 

som var rimligt, vilka områden som är viktiga och vad som är möjligt att följa upp. 

EcoBUDGET följer strukturen för det finansiella systemet. Budgetindikatorer används för 

att styra uppnåendemålen i den ekologiska budgeten. Utfallet redovisas i delårsbokslut och 

bokslut. Tillgångsindikatorerna är kopplade till miljöprogrammets strävansmål och 

beskriver tillstånd och trender i miljöprogrammets profilområden. Tillgångsindikatorerna 
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styrs inte i budgeten men följs upp i bokslut för att kontrollera att utvecklingen går i önskad 

riktning. Effektivitetsmåtten beskriver miljöpåverkan relaterat till de mänskliga behoven 

och är kopplade till miljöprogrammets strävansmål. Effektivitetsmåtten styrs inte i budgeten 

men följs upp i bokslut för att kontrollera att utvecklingen går i önskad riktning. En del av 

målen är relativa men de flesta är absoluta. (Miljöprogram för Växjö kommun) 

4.2.4 Implementeringsfasen (genomföra) 

Verksamhetsutvecklaren berättade att när miljöpolicyn togs fram bestämdes vilken nämnd 

som skulle vara ansvarig för de olika målen. När det blir dags att ta fram den ekologiska 

budgeten föreslår förvaltningen vilka åtgärder som ska vidtas. Tekniska nämnden fastlägger 

därefter åtgärderna i samband med fastläggandet av internbudgeten. Hon berättade vidare 

att i och med att verksamheterna inom tekniska förvaltningen är olika har verksamheterna 

olika mål som de kan påverka genom olika åtgärder. 

På tekniska förvaltningen presenterar de enligt verksamhetsutvecklaren inte bara de 

åtgärder som krävs för att nå målen. Där går de också ut i de olika avdelningarna för att se 

hur de kan bidra för att nå målen. De försöker bryta ner målen på ännu lägre nivå och sätta 

egna mål som ska bidra till att de ska nå budgetmålen. Enligt avdelningschefen har varje 

avdelning tagit fram mål, som sen sammanställts och blivit tekniska förvaltningens mål. 

Dessa har sedan beslutats av tekniska nämnden och därmed också blivit politiska mål. På så 

sätt har varje anställd fått möjlighet att göra sin röst hörd. Verksamhetsutvecklaren försöker 

också få till en delaktighet hos de anställda genom att föra en dialog om mål och åtgärder i 

olika mötesforum. Hon är också med och vägleder kring vilka åtgärder som är rimliga och 

ändamålsenliga. 

På tekniska förvaltningen har det nyligen tagits fram ett måldokument där mål gällande 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter sammanställts. På så sätt har statusen på 

miljömålen enligt verksamhetsutvecklaren höjts. Ur detta måldokument har det skapats en 

broschyr med de viktigaste målen för tekniska förvaltningen. Denna har delats ut till 

samtliga anställda på förvaltningen. På så sätt vill den tekniska förvaltningen få de anställda 

medvetna om och få dem att fokusera på de viktigaste målen. De miljömålen som anses 

viktigast är att koldioxidutsläpp från transporter ska minska samt att cykeltrafiken ska ökas. 

Verksamhetsutvecklaren påpekade dock vikten av att inte bara dela ut broschyren utan att 

också skapa en aktiv dialog kring den. Avdelningschefen berättade att detta ökat 

medvetandet kring vad som anses viktigt men att det sedan är upp till de anställda att 
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verkligen ta det till sig. Han berättade vidare att mål och visioner också kommuniceras ut 

vid arbetsplatsträffar.  

Verksamhetsutvecklaren berättade att miljöarbetet tidigare var svårt att integrera i den 

övriga verksamheten. Nu var detta enligt henne dock enklare då måldokumentet och 

broschyren med mål, värderingar och vision tagits fram. En annan bidragande orsak var 

införandet av ecoBUDGET och ledningens engagemang i miljöarbetet. 

För de olika målen tog verksamhetsutvecklaren upp att ansvarig handläggare ska anges 

vilket oftast är avdelningscheferna. Med miljömål får de oftast arbeta långsiktigt. Det finns 

en person som är ansvarig men det är oftast ändå fler som jobbar med det. Det beror på 

vilka åtgärder som föreslagits hur många som blir involverade. Men miljösamordnaren på 

tekniska förvaltningen upplever att ansvarsfördelningen har breddats med tiden. Nu är fler 

avdelningschefer ansvariga för olika åtgärder och hon tror att det kan höja ambitionsnivån 

och engagemanget gällande miljöarbetet. 

4.2.5 Utvärderingsfasen (följa upp, förbättra) 

Enligt miljöledningssamordnaren ska rapportering av resultatet av miljöarbetet ske tre 

gånger per år i delårsbokslut, samt i bokslut och miljöredovisningen. På tekniska 

förvaltningen ansåg verksamhetsutvecklaren att det tidigare var olyckligt att ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter delades upp i tekniska nämndens årsredovisning. Detta 

ska det tidigare nämnda måldokumentet hjälpa till att förändra eftersom alla mål lyfts fram 

och de blir lika viktiga.  

Insamlingen av den miljömässiga informationen sker på olika sätt. De tar dels del av 

statistik som finns tillgänglig via SCB och från myndigheter och olika lokala företag. Detta 

ansåg miljöledningssamordnaren fungerade tillfredsställande men att det fanns nackdelar. 

De blir till viss del beroende av andra parter för insamlandet av information och får lita på 

att den information de får är korrekt samt att de ofta måste invänta informationen. De gör 

enligt verksamhetsutvecklaren även egna mätningar. Till exempel fås koldioxidutsläpp från 

den egna verksamheten fram genom fakturasystemet i form av de inköp av drivmedel som 

görs. Dessutom görs en cykelräkning två gånger per år för att få en överblick över 

cykelanvändandet i kommunen. Tydligheten som erhålls genom sådan statistik har höjt 

medvetandenivån kring miljöarbetet. Sådana kunskaper ansåg verksamhetsutvecklaren gör 

att det mognar fram beslut i ett senare skede. Hon nämnde även att insamlandet har skett 
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under ett antal år nu vilket gör att de nu kan börja se trender. Avdelningschefen berättade att 

de anställda i avdelningen berörs av ecoBUDGET främst då information kring energi- och 

dieselförbrukning samlas in. De får då reda på hur mycket de förbrukar. 

Miljöledningssamordnaren förklarade att det i år är det första gången de kommer att se en 

budgetavvikelse om de ej nått målen. Hur ett sådant negativt resultat ska hanteras ska 

diskuteras i kommunstyrelsen. Miljöledningssamordnaren framhöll dock att tanken är att 

det ska följa det ekonomiska systemet med att två år ges för att korrigera ett negativt 

bokslut. Orsaken till att de missat målen kan även vara att de ställt upp alltför ambitiösa mål 

ifrån början. Detta innebär att missade mål inte behöver betyda att de inte arbetar med 

miljöfrågor ansåg miljöledningssamordnaren. Hon nämnde även att målen kan vara väldigt 

visionära. Hon berättade att det var bra att ha höga mål inom vissa områden för att sätta 

press på sig själv men att de samtidigt inte ska vara helt orealistiska. Som ett exempel tog 

hon upp att de skulle minska koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2025. Mycket av den 

minskning som hittills skett har berott på VEAB:s3 fjärrvärme. Med tanke på det biobränsle 

som används där har de kunnat minska koldioxidutsläppen mycket, men nu blir det svårare 

då människor i vardagen måste minska sina koldioxidutsläpp. 

På tekniska förvaltningen nämnde verksamhetsutvecklaren att de inte har någon speciell 

rutin när mål inte nås. De har nu stött på ett problem där utsläpp har ökat istället för att 

minska. Efter att ha undersökt varför fann de att dieselanvändningen ökat mycket i en 

avdelning på tekniska förvaltningen. Utan ecoBUDGET hade det varit svårt att agera men 

nu är det enklare att angripa problemet eftersom den strukturerade uppföljningen ger högre 

prioritet för miljöfrågor inom organisationen.  

Under kommande år kommer miljöprogrammet att revideras för att se vilka förändringar 

som kan behöva göras. Miljöledningssamordnaren kommer innan sommaren träffa och 

diskutera den ekologiska budgeten med två representanter från varje förvaltning. Det 

diskuteras kring resultat från föregående år och vad som är en rimlig budget för 

nästkommande år. 

                                                 
3 VEAB – Växjö Energi AB är ett kommunägt bolag vars verksamhet utgörs av produktion och distribution av 

el och fjärrvärme. 
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4.2.6 Respondenternas synpunkter på miljöarbetet  

Avdelningschefen ansåg att epitet ”Europas grönaste stad” mer fungerar som ett 

strävansmål än något de i dagsläget är. På så sätt ställs också krav på att de verkligen gör 

något för miljön. Detta gör att även mer resurser har tilldelats miljöarbetet. 

Verksamhetsutvecklaren ansåg att utnämnandet av Växjö till ”Europas grönaste stad” lett 

till att miljöfrågor är svårare att glömma bort i kommunorganisationen. Avdelningschefen 

berättade att de vid nya projekt hela tiden hade i åtanke hur de ska leva upp till epitetet 

”Europas grönaste stad”. Detta innebär ett mer strategiskt tänkande där miljötänkandet 

kommer in i bilden redan i planeringsstadiet.  

Det som samtliga respondenter ansett vara viktigt för att miljöarbetet ska fungera på ett 

satisfierande sätt är att ledningen är engagerad. Miljöledningssamordnaren berättade att när 

miljöarbetet först påbörjades fanns en viss skepticism hos de anställda. De hade svårt att ta 

det till sig och förstå innebörden av miljöarbetet. När det kom ett politiskt beslut att 

ecoBUDGET skulle användas som miljöledningssystem även efter den tid som det hafts på 

prov togs miljöarbetet mer på allvar. 

Miljöledningssamordnaren berättade att mycket av resurserna till miljöarbetet kommer från 

EU-bidrag och andra internationella organisationers bidrag.  Det är en av anledningarna till 

att kommunen har kommit så långt i miljöarbetet. Samtidigt menar 

miljöledningssamordnaren och även avdelningschefen att det krävs mer resurser för att 

kunna förbättra miljöarbetet ännu mer. Avdelningschefen ansåg att det krävdes mer resurser 

för att till exempel kunna sätta press på leverantörer. En del som ansågs viktig var att kunna 

få ut information på ett bättre sätt till de anställda och utbilda dem i miljöfrågor men det är 

många anställda och det är svårt att frigöra tillräckligt med resurser. Avdelningschefen 

tyckte att det är viktigt att göra ecoBUDGET mer begripligt eftersom det annars kan kännas 

teoretiskt och de anställda kan då få svårt att koppla det till den dagliga verksamheten. 

Samtidigt får ecoBUDGET enligt avdelningschefen till följd att personalen blir mer 

medvetna om miljöfrågorna och att det jobbas mer kontinuerligt med dem. 

Enligt miljöledningssamordnaren finns det många bra styrande dokument inom kommunen 

som folk egentligen ska arbeta efter, men många ute i organisationen har knappt ens sett 

dem. Det finns också en ekologisk redovisning men den läses sällan av de anställda enligt 

miljöledningssamordnaren. Hon anser att det är viktigt att möta människor och samverka 

genom nätverk. Miljöledningssamordnaren berättade att det inte finns naturliga kanaler för 
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hur de ska kommunicera. Det gör det svårt att få ut information om exempelvis kommunen 

närmar sig uppsatta miljömål. Lösningen är enligt miljöledningssamordnaren att informera 

och utbilda medarbetare. Dessutom anser hon det viktigt att skapa styrmedel, antingen 

ekonomiska eller andra som gör det enklare att göra “rätt” val och svårare att göra “fel“ val.  

En annan del som miljösamordnaren ser som viktig är att förenkla så att de anställda inte 

ska tycka att det är en belastning att arbeta med miljöfrågor.  

Miljöledningssamordnaren menar att ecoBUDGET inte fungerar så bra med att styra arbetet 

i avdelningar. Flexibiliteten som finns i ecoBUDGET gör att det blir lättare att anpassa till 

den egna verksamheten. Men det kan också vara en nackdel eftersom det kan vara svårt att 

veta vad de ska göra om det inte finns några klara riktlinjer. Det gör att det inte blir så bra 

styrning. De delar av organisationen som inte direkt ser sin påverkan på miljön känner 

troligtvis att ecoBUDGET inte riktigt styr dem. Folk är medvetna men det krävs eldsjälar 

för att det ska hända något. 

Miljöledningssamordnaren berättade att systemet i sig inte tar fram innovativa idéer och 

lösningar hos folk. Hon menar att det enbart är en metod för att budgetera ekologiska 

aspekter men att det ändå har en viss poäng eftersom budget är ett välbekant begrepp för de 

flesta.  
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5. Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen. Här gör vi en jämförelse mellan den teori som 

framställts och det som uppmärksammats i fallstudien gällande organisationernas 

miljöarbete. En jämförelse mellan fallföretagen kommer också presenteras för att se i fall 

det finns någon skillnad i arbetssätt. Analysen utgår ifrån den konceptuella modellen vilken 

här är försedd med rubriknummer för att göra kopplingarna mer överskådliga för läsaren.  

 
Figur 2 konceptuell modell; arbetssätt för att bli förbättra den miljömässiga effektiviteten 

(källa: omarbetad från figur 1) 

Ett miljöledningssystem ska enligt Henricsson et al. (2000) hjälpa företag att ständigt 

förbättra miljöprestandan. Detta kan ses som en synonym till att den miljömässiga 

effektiviteten förbättras. Vi tror att de arbetssätt och faktorer som identifierats kan hjälpa till 

med detta. 
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De arbetssätt och faktorer för att kunna förbättra den miljömässiga effektiviteten som 

presenterades i teoriavsnittet stämmer bra med vad vi funnit i empirin. Respondenterna är 

av den åsikten att dessa aspekter är viktiga när det arbetas med miljöledningssystem. 

Därmed skiljer sig inte den konceptuella modellen ovan markant från den som 

presenterades i teorin (figur 1). Avdelningarna i studien arbetar dock inte helt och hållet 

efter dessa arbetssätt, en del arbetas bättre med än andra. De delar som i teorin ansågs vara 

specifika för offentlig verksamhet anser vi till viss del även stämma in bra i Södra Timber. 

Dessutom identifierades i empirin ytterligare arbetssätt och faktorer som ansågs viktiga för 

att förbättra den miljömässiga effektiviteten. 

Synpunkten att miljöledningssystem i sig inte är miljömässigt effektiva har lyfts fram av 

Hamschmidt & Dyllick (2001) och Boiral (2007). Denna synpunkt delas också av våra 

respondenter oavsett om det gäller ecoBUDGET eller ISO 14001. 

Miljöledningssamordnaren på kommunen anser att ecoBUDGET inte styr arbetet i 

avdelningarna på ett bra sätt. Samtidigt anser hon att systemet i sig inte tar fram innovativa 

idéer och lösningar hos de anställda och att det krävs eldsjälar för att miljöarbetet ska 

fungera på ett effektivt sätt. Miljöchefen på Södra anser att det inte finns någon motor som 

driver miljöledningssystemet. Mycket handlar istället om personligt engagemang och 

intresse för miljöfrågor.  

Att respondenterna är av den åsikten att det krävs mer än att ha ett miljöledningssystem för 

att förbättra den miljömässiga effektiviteten gör vår studie mer relevant. Tyngdpunkten i 

analysen kommer vara i fall våra fallföretag använder sig av de arbetssätt och faktorer som 

identifierats i teoriavsnittet. Först ska vi dock undersöka hur det sätt de arbetar med 

miljöfrågor förhåller sig till standarden för respektive miljöledningssystem. Att ha ett 

miljöledningssystem är ändå en bra grund för ett effektivt miljöarbete. 

5.1 ISO 14001 i Södra Timber 

Södras miljöpolicy anser vi vara väl anpassad till företagets verksamhet, vilket är viktigt 

enligt Henricsson et al. (2000). En möjlig brist är att policyn endast har uppdaterats en gång 

sedan 1995. Vi anser dock att det inte behöver ha någon avgörande betydelse eftersom vi 

bedömer att det beror på att det inte funnits något behov av att uppdatera den. Hur mycket 

information de anställda fick angående miljöprestationerna var enligt miljöchefen och 

produktionsledaren till stor del beroende på deras personliga engagemang. Det kan göra att 
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miljöpolicyn inte kommuniceras ut till samtliga anställda. Det kan vara ett problem även om 

de som är intresserade har möjlighet att ta del av den. 

Vid införandet av ISO 14001 gjorde de enligt miljösamordnaren en miljöutredning. Detta 

för att säkerställa att de viktigaste miljöaspekterna identifierades. Utifrån miljöaspekterna 

har de ställt upp mål. De har enligt miljöchefen upprättat handlingsplaner för att nå de 

kortsiktiga målen. På de olika enheterna har de en tabell med miljöaspekter som ses över 

med jämna mellanrum, vilket leder till att den hålls uppdaterad. De uppfyller således de 

kriterier som Henricsson et al. (2000) ställer upp under grundelementet planera. Vi anser 

framförallt att det är bra att de ser över miljöaspekterna med jämna mellanrum för att de 

inte ska bli inaktuella. 

Vad gäller grundelementet genomförande uppfyller Södra de kriterier som Henricsson et al. 

(2000) ställer upp. Det som vi anser utmärker sig är att de har haft utbildning för anställda 

inom relevanta områden samt att de har rutiner för hur de aktiviteter som rör de betydande 

miljöaspekterna ska utföras. Det gäller främst energi- och dieselförbrukningen.   

Grundelementet uppföljning består enligt Henricsson et al. (2000) av att utvärdera 

miljöarbetet, vilket bland annat innefattar mätning och rutiner för hur avvikelser ska 

hanteras. Miljöchefen medgav att det ibland följdes upp för sällan och att det ibland ledde 

till att de missade mål som hade kunnat klaras om de följts upp tidigare. Det ser vi som en 

brist i systemet. De upprättade dock handlingsplaner för att komma till rätta med missade 

mål. Det är bra men vi anser att det är bättre att jobba proaktivt än reaktivt. 

Henricssson et al. (2000) beskriver att företaget ska utvärdera systemet och kartlägga behov 

av förändringar. Miljösamordnaren berättade att de använder den interna revisionen för 

detta ändamål. På Södra är de också medvetna om att det är lätt att fastna i ett visst sätt att 

arbeta och försöker reflektera över om miljöarbetet skulle kunna göras bättre på något annat 

sätt.  

5.2 ecoBUDGET i tekniska förvaltningen 

Det första steget i förberedelsefasen är enligt Robrecht et al. (2004) att sätta upp rutiner för 

rapportering och fördela ansvar. Vi ser att i kommunen finns en klar ansvarsfördelning för 

hur miljöarbetet ska genomföras. Det andra steget i förberedelsefasen går ut på att kartlägga 

de miljöaspekter som är av vikt och ställa upp mål för dem. Det har de gjort inom Växjö 

kommun genom att de har gjort en miljökonsekvensanalys och därefter placerat in olika 
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naturtillgångar i tre profilområden. Detta visar på den flexibilitet hos ecoBUDGET som en 

av respondenterna berörde. Därefter identifierade de indikatorer för profilområdena som 

valdes ut av en arbetsgrupp med politiker och representanter från förvaltningar och bolag. 

På tekniska förvaltningen hade miljösamordnaren fört diskussioner med sina kollegor om 

vad som var lämpligt och möjligt att följa upp. Att förvaltningarna var delaktiga i vad som 

skulle mätas anser vi är viktigt eftersom vi tror att delaktighet leder till att de blir mer 

angelägna att nå målen. De har på Växjö kommun också i enlighet med det tredje steget i 

förberedelsefasen ställt upp en huvudmiljöbudget, en ekologisk balansräkning och 

ekologiska effektivitetsmått.  

På tekniska förvaltningen går de utöver det första steget i implementeringsfasen som berörs 

av Robrecht et al. (2004). Förutom att de tar fram åtgärder för att nå målen går de ner på de 

olika avdelningarna för att se hur de kan bidra för att nå målen. Det tillsammans med att de 

försöker bryta ner målen på lägre nivå anser vi ger en god grund för det fortsatta 

miljöarbetet. Att det inom tekniska förvaltningen bedrivs sådan verksamhet där det är lättare 

att se sin miljöpåverkan underlättar när de bryter ner målen på lägre nivå. I måldokumentet 

har de likställt sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Där har även tydliggjorts vilka 

som ansvarar för målen och åtgärderna för att nå dessa. Inom tekniska förvaltningen har de 

insett att det kan vara svårt att kommunicera ut alla mål och har då valt ut två mål inom 

varje område från måldokumentet. Dessa anses vara viktigast och har sedan kommunicerats 

till de anställda bl.a. med hjälp av en broschyr. 

I utvärderingsfasen ska resultatet sammanställas och jämföras med budgeten. Kommunen är 

till viss del beroende av utomstående aktörer när statistik ska tas fram vilket kan leda till att 

uppföljningsarbetet blir lidande. Detta är även en faktor som är svår för kommunen att 

påverka. Att mål ej nåtts innebär enligt miljöledningssamordnaren inte per automatik att de 

misslyckats med miljöarbetet. Det kan vara viktigt att poängtera när resultaten ska 

utvärderas. Det är nu även första gången de kommer att se en budgetavvikelse om de missat 

målen vilket ligger till grund för förändringar som behöver göras. Men på tekniska 

förvaltningen finns ingen speciell rutin fastställd för hur ett missat mål ska hanteras. Dock 

anser de att det nu i samband med ecoBUDGET blir enklare att agera för att åtgärda 

problem när mål ej nåtts. 
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5.3 Arbetsätt för att förbättra den miljömässiga effektiviteten 

5.3.1 Integrering i övrig verksamhet 

Hamschmidt & Dyllick (2001) tar upp att det är viktigt att integrera miljöledningssystemet i 

den övriga verksamheten och att det annars är svårt att bli miljömässigt effektiv. 

Det har de gjort på tekniska förvaltningen bland annat genom att de tagit fram ett 

måldokument med samtliga mål för förvaltningen. Det anser verksamhetsutvecklaren har 

höjt statusen för miljömålen. Att miljömålen på så sätt blir jämställda med de andra målen i 

verksamheten anser vi ökar möjligheten att integrera miljöarbetet i verksamheten. 

Verksamhetsutvecklaren berättade också att de har tagit fram en broschyr med de viktigaste 

målen och att det var viktigt att skapa en diskussion kring målen. Det eftersom de anställda 

då blir mer uppmärksamma på miljömålen. ecoBUDGET följer det ekonomiska 

uppföljningssystemet vilket gör att det känns mer bekant och därför enklare att integrera. 

Miljöchefen på Södra Timber ansåg att det kan vara svårt att integrera miljöfrågor. Han 

ansåg att det finns en risk att produktionsfrågorna får företräde gentemot miljöfrågorna. Det 

kan enligt oss bero på att sågverken har förhållandevis lite miljöpåverkan. Därför behöver 

de inte arbeta med det lika intensivt som de med större miljöpåverkan. Produktionsledaren i 

Ramkvilla tyckte däremot att miljöarbetet sågs som en naturlig del av arbetet, vilket tyder 

på att han anser att det är integrerat. Det berodde enligt honom på ledningens engagemang. 

Att ledningens engagemang är viktigt för miljöarbetet kommer vi att ta upp senare men det 

kan vara bra att redan nu påpeka att det även hjälper till att integrera miljöarbetet i 

verksamheten. 

5.3.2 Granskande kultur 

Hamschmidt & Dyllick (2001) berör begreppet ”granskande kultur” som en viktig byggsten 

för att få fortgående förbättringar i miljöarbetet. Det blir då viktigt att mål hela tiden följs 

upp när miljöarbetet fortskrider. Detta har gemensamma drag med Matthews (2004) tredje 

element ”information som redovisas regelbundet leder även till handling”. Vi ser att det 

finns en ”granskande kultur” i båda fallföretagen men det finns även brister. 

I kommunen har det strukturerade uppföljningsarbetet i ecoBUDGET höjt medvetandet 

kring miljöarbetet då de samlar in statistik regelbundet och har kunnat uttyda trender. Detta 

har även bidragit till att miljöfrågor fått högre prioritet inom organisationen. Dock bidrar 

faktumet att de är beroende av utomstående aktörer för viss typ av information att 



45 
 

uppföljningsarbetet och den ”granskande kulturen” kan bli lidande. Kommunen blir i 

samband med detta även beroende av att informationen som erhålls via dessa utomstående 

aktörer är pålitlig vilket Matthews et al. (2004) lyfter fram som en viktig del. Ett exempel 

som en av våra respondenter nämnde rörde att i tekniska förvaltningen har de tack vare den 

regelbundna redovisningen lyckats identifiera en avdelning där dieselförbrukningen ökat 

markant. Att de nu är medvetna om problemet leder till handling för att förbättra situationen 

vilket både Hamschmidt & Dyllick (2001) och Matthews et al. (2004) lyfter fram som en 

viktig punkt.  

I Södra finns en ”granskande kultur” och mål ska följas upp löpande men vid intervjuerna 

framkom att uppföljningen ibland blir släpande. Det kan få till följd att mål missas som 

kunnat nås om åtgärder vidtagits vid ett tidigare skede. Detta var något som de var 

medvetna om och de etablerar handlingsplaner ifall de missat målen. Det finns även 

möjlighet till att skriva av målen om de i dagsläget bedömer målen omöjliga att nå. I Södra 

fyller den interna revisionen en viktig granskande funktion och den nyttjas för att se 

förbättringsmöjligheter. Den ”granskande kulturen” ger även möjlighet till att se om 

åtgärder verkligen leder till förbättringar. I Ramkvilla hade de genomfört en utbildning för 

truckförarna som syftar till att minska dieselförbrukningen och uppföljningen de nu inväntar 

kommer att visa om åtgärderna lett till förbättring. Vi tror att om de gör sådan uppföljning 

kommer de anställda bli mer motiverade i miljöarbetet om de kan se att åtgärderna 

verkligen leder till förbättringar. 

5.3.3 Strategisk inriktning 

Både Hamschmidt & Dyllick (2001) och Matthews et al. (2004) förespråkar också en mer 

strategisk inriktning på miljöarbetet och de anser att strategiska frågor får för lite plats. 

Matthews et al. (2004) lägger större vikt på kort och långsiktiga mål medan Hamschmidt & 

Dyllick (2001) lägger större vikt vid ett långsiktigt tänkande i miljöfrågor.  

I miljöprogrammet på Växjö kommun nämns att de har tre profilområden som vardera har 

vision, strävansmål och uppnåendemål. De täcker både kommunkoncernen och kommunen 

som geografiskt område. De är strategiska till sin natur och som exempel nämnde 

verksamhetsutvecklaren att de ska minska koldioxidutsläppen med 70 % till 2025. Genom 

att sätta visionära mål sätter de press på sig själva att verkligen arbeta med det. Att de har 

blivit utsedda till ”Europas grönaste stad” leder också till att de har något som de måste leva 

upp till. Avdelningschefen berättade att den utnämningen mer ska ses som ett strävansmål 
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än något de är. Att de sätter press på sig själva tror vi främjar miljöarbetet på lång sikt 

eftersom risken att det glöms bort blir mindre. De bryter också ner målen till mer kortsiktiga 

mål som ska leda till att de når sina långsiktiga mål, vilket Matthews et al. (2004) anser vara 

viktigt. Att ha kortsiktiga mål gör att de kan se att de är på rätt väg och vi anser att det ger 

en större möjlighet att nå de långsiktiga målen. 

Miljöchefen på Södra Timber berättade att de jobbade med övergripande mål som de sedan 

bröt ner till enheterna. För de kortsiktiga målen har de ställt upp handlingsplaner för hur de 

ska nås. Han berättade att de dessutom har långsiktiga mål som är mer strategiska. I 

årsredovisningen redogör de för sin vision och ser där mer långsiktigt på miljöarbetet.   

Matthews et al. (2004) tar också upp att det är viktigt att det tas hänsyn till miljömässiga 

risker när beslut ska fattas om t.ex. en ny produkt. Det görs till viss del på tekniska 

förvaltningen och avdelningschefen berättade att de tog hänsyn till miljöfrågor redan under 

planeringsstadiet av ett nytt projekt. När det förekommer nya produkter på Södra Timber 

rör det sig oftast om nya dimensioner på virket och det leder inte till någon ny 

miljöpåverkan som behöver beaktas i en riskbedömning.  

5.3.4 Utbildning av personal och samarbete 

Matthews et al. (2004) betonar vikten av utbildning av personal som arbetar med miljön. 

Miljöledningssamordnaren ansåg att kommunen behövde få ut information på ett bättre sätt 

till de anställda och utbilda dem i miljöfrågor. Dock har de endast begränsade resurser till 

att genomföra utbildning, vilket försvårar detta. Inom tekniska förvaltningen är miljön 

väldigt påtaglig i de flesta delar av verksamheten och därmed berörs i stort sett samtliga 

anställda av miljöarbetet. I tekniska förvaltningen har det genomförts utbildningsinsatser 

och de har delat ut en broschyr till de anställda som uppmärksammar de viktigaste målen. 

De försöker även få till en aktiv dialog bland de anställda genom att ha sammankomster där 

bl.a. åtgärder och mål som berör miljö behandlas. Sammanförandet av personal ifrån olika 

delar av verksamheten var också en företeelse som Matthews et al. (2004) ansåg vara 

viktigt. En motsvarighet till detta som finns inom kommunen är det miljönätverk där 

representanter från olika förvaltningar och bolag ingår. Genom miljönätverket får de till 

stånd ett erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter som ingår i kommunkoncernen som 

kan bidra till att förbättra miljöarbetet. 
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I Södra Timber har det genomförts många utbildningsinsatser. Mycket av miljöarbetet styrs 

på enskilda befattningar som arbetar direkt med miljöfrågor berättade miljöchefen. Däremot 

har många av utbildningsinsatserna riktat sig till alla anställda och inte enbart personal som 

arbetar direkt med miljö. Det anser vi också vara viktigt då det höjer medvetandet kring 

miljöfrågor och det borde göra att det enklare blir en naturlig del av verksamheten. De har 

haft ett flertal utbildningar inom olika områden. Av det framgår tydligt att inom Södra 

Timber anses utbildning vara viktigt. En aspekt av samarbete som träder fram i Södra är när 

den interna revisionen genomförs och de reflekterar över om något kan förbättras. 

5.3.5 Synliggörande av miljöpåverkan 

Matthews et al. (2004) beskriver att ett processdiagram kan användas för att åskådliggöra 

var i organisationen miljöpåverkan uppkommer. 

Inget av våra fallföretag använder sig av ett sådant processdiagram utan har istället gjort 

miljöutredningar för att kartlägga sin miljöpåverkan. Att de inte har använt sig av 

processdiagram behöver inte innebära att de gör det dåligt även om ett sådant diagram är 

bra framförallt ur pedagogisk synvinkel. Det som vi däremot anser är av stor vikt är att de 

kontinuerligt ser över sin miljöpåverkan för att upptäcka nya sätt som de påverkar miljön. 

Detta för att inte miljöarbetet ska bli statiskt och rutinmässigt. Det är också något som våra 

fallföretag ägnar sig åt. På kommunen kommer de att se över sin miljöpåverkan och vid 

behov revidera miljöprogrammet under innevarande år. På Södra Timber gör de en sådan 

bedömning en gång om året och om de görs grundligt så är risken att miljöarbetet blir 

statiskt väldigt liten.  

5.4 Specifika faktorer i offentlig verksamhet 

5.4.1 Tilldelning av tillräckligt med resurser 

En del som både Bekkering & McCallum (1999) och Emilsson & Hjelm (2002) anser 

viktigt för att miljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt är att tillräckligt med resurser 

tilldelas miljöarbetet. Miljöledningssamordnaren berättade att en av anledningarna till att 

miljöarbetet kommit så långt är de bidrag som erhållits från bl.a. EU. Det fokus som hamnat 

på miljöarbetet i Växjö efter utnämnandet till ”Europas grönaste stad” gör enligt 

verksamhetsutvecklaren att krav ställs på att de verkligen arbetar med miljöfrågor. På så sätt 

har de också fått mer resurser för att bedriva miljöarbete. Dock påpekar både 

miljöledningssamordnaren och avdelningschefen att en avgörande faktor för att kunna 

förbättra miljöarbetet ännu mer är att det tilldelas mer resurser till ändamålet. 
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På Södra var det ledningens beslut att införa ett miljöledningssystem och därför har de 

också tilldelat de resurser som krävs för att bedriva ett aktivt miljöarbete. På så vis blir den 

faktorn tillämpbar även på Södra. Respondenterna upplevde satsningen på miljöarbetet som 

omfattande vilket också är en indikator på att de fått resurser för att bedriva miljöarbetet.  

5.4.2 Engagerad ledning 

Att ledningen är engagerad är enligt Bekkering & McCallum (1999) och Emilsson & Hjelm 

(2002) av stor betydelse för ett effektivt miljöarbete. Detta är också en åsikt som delas av 

samtliga respondenter vi intervjuade på kommunen. Att det var ledningen som beslutat att 

de skulle arbeta mer aktivt med miljöfrågor hade enligt miljösamordnaren stor betydelse. 

Då tog de anställda miljöarbetet på allvar och hade enklare att ta det till sig. Detta har också 

underlättat nästa punkt om att miljöarbetet inte ska ses som ett projekt. 

Något vi upptäckt i vår studie är att även respondenterna på Södra anser att ledningens 

engagemang är av stor betydelse. Att ledningen är engagerad verkar därför även vara av 

vikt vid privat verksamhet. Anledningen till att det krävs engagemang från ledningen är 

enligt miljösamordnaren och miljöchefen att det inte finns någon motor i systemet. 

Ledningen ska ge mål att arbeta mot och ställa krav på att det sker en uppföljning, annars 

faller mycket av ledningsarbetet. Miljöchefen anser att ledningen är engagerad men att den 

kunde vara ännu mer engagerad. 

5.4.3 Miljöarbetet får inte ses som ett projekt 

För att bli mer miljömässigt effektiv är det enligt både Riglar (1997) och Emilsson & Hjelm 

(2002) viktigt att miljöarbetet inte ses som ett projekt för de med miljömässig expertis. 

Miljöledningssamordnaren berättade att när de från början hade ecoBUDGET på prov fanns 

en viss skepticism hos de anställda. Men när ledningen tog beslutet att det skulle användas 

permanent i verksamheten var det lättare för dem att acceptera och ta det till sig. Detta tyder 

på att miljöarbetet tidigare sågs som ett projekt men att det nu är en naturlig del av 

verksamheten. Vi tror att en av de viktigaste anledningarna till att miljöarbetet inte ska ses 

som ett projekt är att få de anställda engagerade och involverade. Detta är något som det 

finns en medvetenhet om i kommunen. Det arbetas också aktivt med att få alla i 

organisationen involverade i miljöarbetet och inte bara de som har miljöfrågor i sin 

arbetsuppgift. 
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Det är något som även uppmärksammats i Södra där de har genomfört utbildningsinsatser 

för att öka medvetenheten om miljöfrågor. Det syftar till att det inte enbart är de med 

miljömässig expertis som ska arbeta med miljöfrågor.  

5.5 Andra viktiga faktorer och arbetssätt 

Vid intervjuerna framkom det att även andra faktorer och arbetssätt än de som presenteras i 

teorin har betydelse för att bli mer miljömässigt effektiv. 

Något som togs upp både under intervjun med miljöledningssamordnaren på kommunen 

och med miljöchefen på Södra Timber var att det skulle vara lätt att arbeta med miljöfrågor. 

De ansåg att det var viktigt att förenkla miljöarbetet för de anställda så att de inte såg det 

som en belastning. På så sätt tror vi att de anställda blir mer benägna att arbeta med frågor 

som rör miljön. Det framkom också under intervjuerna att de på båda våra fallföretag 

försökte göra det så lättarbetat som möjligt bland annat genom att minska det manuella 

pappersarbetet. Dock ansåg miljöchefen på Södra Timber att det med miljöledningssystem 

alltid finns en viss byråkrati som försvårar detta.   

Som tidigare nämnts anses ledningens engagemang vara av stor vikt för miljöarbetet. 

Förutom det framkom under intervjuerna att det var viktigt med eldsjälar på olika nivåer i 

organisationen som är engagerade och driver miljöarbetet.  

Miljöledningssamordnaren på kommunen betonade också att för att öka fokus på 

miljöfrågor borde det införas belöningar för bra miljöarbete. På så sätt ska det bli enklare att 

få de anställda att välja det som främjar miljön. Det är inget som de i dagsläget använder sig 

av. Vi tror att det kan vara bra om miljöarbete belönas på samma sätt som ekonomiska 

prestationer för att höja statusen på miljöfrågorna.     

5.6 Miljömässig effektivitet 

Det vi studerar är i fall den miljömässiga effektiviteten kan förbättras genom det sätt de 

arbetar med miljöfrågor. Det finns dock problem med att mäta den miljömässiga 

effektiviteten. Dessa problem berörs av Ammenberg (2003) och Hertin et al. (2008). Om 

hänsyn tas till dessa tror vi att det i slutändan kan leda till att den miljömässiga 

effektiviteten kan förbättras. 

Enligt Horngrens (2005) definition på effektivitet som lyder ”graden av måluppfyllelse” är 

de effektiva om de når målen. Men om de sätter låga mål betyder inte det att de är 
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miljömässigt effektiva enligt det sätt vi definierar miljömässig effektivitet. Det vi syftar på 

med miljömässig effektivitet är att ”göra rätt saker” för att minska miljöpåverkan i absoluta 

tal. Används absoluta tal som mål minskar miljöpåverkan såklart även om de når sina låga 

målsättningar. Dock kvarstår att om de sätter högre mål kan det få till följd att de mer riktar 

in sig på att ”göra rätt saker” istället för att ”göra saker rätt”. De kan på så sätt minska sin 

miljöpåverkan ännu mer. Vi tror att det kan vara bra att ha höga mål som kommunen har 

med minskningen av koldioxidutsläpp. Dock är det viktigt att de är möjliga att nå. 

Dessutom är det enligt Ammenberg (2003) viktigt att även följa upp absoluta tal. Det görs i 

kommunen där de också ser att utvecklingen går i rätt riktning med hjälp av 

tillgångsindikatorerna och effektivitetsmåtten. På Södra används främst relativa mål, men 

absoluta tal följs ändå upp. 

Ett problem som Hertin et al. (2008) belyser är svårigheten att väga olika typer av 

miljöpåverkan mot varandra. Den svårigheten tror vi kan leda till att företag lyfter fram 

sådan miljöpåverkan som de lyckats minska medan de döljer sådan miljöpåverkan som de 

inte lyckats med. På kommunen är det mycket fokus på koldioxidutsläpp, vilket också är 

något de lyckats med att minska väldigt mycket. Samtidigt tror vi att eftersom klimathotet 

är något som diskuterats flitigt som det största miljöproblemet kan minskning av 

koldioxidutsläpp vara det viktigaste just nu.  

Förutsättningarna för ett bra miljöarbete kan enligt Hertin et al. (2008) variera mellan olika 

företag. Södras ägare, som är skogsägare, tror vi borde vara mer angelägna av en god miljö 

än ägare av andra företag. Skogen påverkas av miljöförstöring och därför borde de ställa 

högre krav på miljöarbetet. Förutsättningarna för ett bra miljöarbete är goda även i 

kommunen. De har fått mycket bidrag från bl.a. EU och på så sätt har de fått resurser för att 

kunna bedriva ett aktivt miljöarbete. 

Det kan också vara svårt att bestämma var gränserna för organisationens miljöansvar går. 

Det gäller t.ex. om företaget ska ansvara för leverantörer och transporter till och från 

företaget. På kommunen blir det lite speciellt eftersom de har ansvar inte bara för sin egen 

verksamhet utan för hela regionen. På tekniska förvaltningen har de däremot bara ansvar för 

sin egen verksamhet. Miljösamordnaren på Södra berättade under intervjun att de hade ett 

livscykeltänkande i sitt miljöarbete. Med det menas att de tänker på den miljöpåverkan som 

en produkt har från råvara till färdig produkt och eventuell återvinning. Det innebär att de 

har en omfattande uppfattning om sitt miljöansvar. 
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 5.7 Jämförelse mellan fallföretagen 

Miljöarbetet på Södra Timber och tekniska förvaltningen liknar varandra en del men det 

finns också vissa skillnader. Likheterna är att båda har väldigt uttalad miljöpolicy som 

betyder att de har något som de måste leva upp till. De har också gått tillväga på ungefär 

samma sätt när de valt ut vilka miljöaspekter som de ska satsa på. De har båda dessutom en 

ganska visionär syn på miljöarbetet även om Växjö kommun överträffar Södra i det 

hänseendet. Något som båda organisationerna poängterade var att ledningens engagemang 

var väldigt viktigt. 

Att Södra och Växjö kommun använder olika miljöledningssystem gör såklart att 

arbetssätten till viss del skiljer sig åt även i avdelningarna. Dock ser vi en del faktorer som 

inte har med detta att göra. Även om miljöpolicyn på Södra säger att ett hållbarhetstänk ska 

finnas i allt som görs fanns risken enligt miljöchefen att miljöfrågor inte tas upp på möten 

och liknande då andra frågor prioriteras. Detta var tidigare också ett problem på tekniska 

förvaltningen. Nu har de dock tagit till åtgärder för att motverka detta. De har sammanställt 

ett måldokument med mål gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. På så 

sätt har statusen på miljömålen enligt verksamhetsutvecklaren höjts. De har också framställt 

en broschyr med de viktigaste målen och den har delats ut till de anställda för att få dem 

mer medvetna om dessa. 

Andra aspekter som skiljer sig åt är att Södra Timber har som vi ser det haft mer utbildning 

än vad de har haft på tekniska förvaltningen. En annan skillnad är att Södra Timber har både 

interna och externa revisioner, vilket kan tillskrivas skillnaderna i miljöledningssystem. 

Framförallt den interna revisionen var något som de på Södra ansåg viktigt och en bra grund 

för ständig förbättring. En annan skillnad som kan tillskrivas att de har olika 

miljöledningssystem är att Växjö kommun har en ekologisk budget för att följa upp arbetet. 

Det gör att uppföljningsarbetet kan kännas mer påtagligt eftersom budget är ett bekant 

begrepp och följer det ekonomiska systemet.  
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6.  Slutdiskussion 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser vi kommit fram till. Dessutom behandlas egna 

reflektioner kring studien och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Det huvudsakliga sätt varpå miljöarbetet bedrivs i fallföretagen är med hjälp av ett 

miljöledningssystem. På Södra Timber används ISO 14001 och i tekniska förvaltningen 

används ecoBUDGET. Även om det inte varit vår huvudsakliga inriktning att undersöka i 

fall de arbetar enligt miljöledningssystemens riktlinjer, har vi ändå kunnat se att de följer 

dessa på ett bra sätt. Utgångspunkten i vår studie har dock varit att miljöledningssystem i 

sig inte är effektiva. Det är viktigt, men det krävs mer än att bara ha ett miljöledningssystem 

om organisationer ska kunna förbättra den miljömässiga effektiviteten. Denna syn 

bekräftades också av respondenter i båda fallföretagen.   

Ur teorin härleddes ett antal arbetssätt och faktorer som om de används bör leda till att den 

miljömässiga effektiviteten förbättras. Dock finns det problem kring att bedöma 

miljömässig effektivitet som bör finnas i åtanke hela tiden. Vi har under studien funnit att 

fallföretagen har inslag av dessa arbetssätt och faktorer i varierande grad i sitt sätt att 

bedriva miljöarbete. Vi har valt att tydliggöra detta i en figur.  

  

 

 

Tabell 1 Bedömning av i vilken utsträckning arbetssätten och faktorerna finns i 

fallföretagen (källa: egen design) 

Arbetssätt och faktorer 
Tekniska 

förvaltningen 
Södra 
Timber 

Integrering X O 
Granskande kultur O O 
Strategisk inriktning X X 

Utbildning O X 
Synliggörande av miljöpåverkan X X 

Ledningens engagemang X O 
Tilldelning av resurser O X  

Miljöarbetet får ej ses som 
projekt X X 

Förenkla för de anställda O O 
Eldsjälar i.u. i.u. 

Styrmedel i form av belöningar E E 

X = finns 
O = finns men kan 
förbättras 
E = finns ej 
i.u. = ingen uppgift 
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Ur figuren kan det utläsas att vissa arbetssätt och faktorer finns i fallföretagen och att en del 

finns men de kan förbättras. Ytterligare arbetssätt och faktorer fann vi i empirin som 

tänkbara sätt att förbättra den miljömässiga effektiviteten som inte tidigare identifierats i 

teorin. Dessa är att förenkla för de anställda, eldsjälar och styrmedel i form av belöningar.  

Faktorer som enligt teorin skulle vara specifika för offentlig verksamhet fann vi även i viss 

utsträckning vara tillämpbara i Södra Timber. 

Vi har i studien funnit vissa skillnader i hur fallföretagen arbetar med miljöfrågor, varav en 

del av dessa kan tillskrivas att olika miljöledningssystem används. Skillnaderna som vi fann 

anser vi inte direkt kan tillskrivas det faktum att det ena fallföretaget är offentligt och det 

andra privat.  

Leder då fallföretagens sätt att bedriva miljöarbete till att de kan förbättra den miljömässiga 

effektiviteten? Vi drar slutsatsen att de har goda förutsättningar att bli mer miljömässigt 

effektiva. Båda fallföretagen arbetar med miljöledningssystem på ett satisfierande sätt. Det 

tillsammans med att de använder de flesta arbetssätt som enligt teorin leder till en 

förbättring av den miljömässiga effektiviteten. Dock finns det inom vissa områden 

möjligheter till förbättringar då brister fanns vilket respondenterna även var medvetna om. 

Tar de också dessa i åtanke kan de förbättra sig ytterligare i jakten på miljömässig 

effektivitet. 

6.2 Egna reflektioner 

Vi har under studiens gång inte kunnat fastställa klara logiska samband. Det vi kommit fram 

till är att om de arbetssätt och faktorer vi berör används är det rimligt att anta att den 

miljömässiga effektiviteten kan förbättras. Den abduktiva forskningsansatsen som vi använt 

oss av är dock inte lika logiskt formell som den deduktiva ansatsen. Därmed krävs inte 

heller att man med samma säkerhet ska fastställa logiska samband. 

Studien har genomförts på två fallföretag. Den teoretiska replikation vi använde oss av 

förutsatte olika resultat beroende på vilken huvudman organisationen har. Vi fann dock att 

vilken huvudman organisationen har inte är en avgörande faktor. Därmed kan man fastslå 

att de arbetssätt och faktorer som identifierats i teoriavsnittet kan förbättra den miljömässiga 

effektiviteten i båda dessa typer av organisationer. Detta stärker generaliserbarheten. Men vi 

anser att ytterligare studier i olika typer av företag krävs för att kunna generalisera studiens 

resultat i någon större utsträckning. 
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Vi tror att vår studie hade underlättats om vi först hade genomfört ett pilotfall för att det 

hade hjälpt oss att räta ut vissa frågetecken och förbereda oss för den fortsatta studien. Den 

hade till exempel hjälpt oss med att förbättra intervjufrågorna och förfina vår intervjuteknik. 

Området var även nytt för oss och en pilotstudie hade bidragit till att ge oss ökad förståelse 

för ämnet. 

Att genomföra fler intervjuer längre ner i organisationsstrukturen kunde ha gett oss 

ytterligare en dimension i arbetet och mer insikt om hur miljöarbetet utförs på lägre nivå i 

organisationerna. 

Vi är också medvetna om att de arbetssätt och faktorer som vi identifierat inte behöver vara 

de enda som har betydelse för miljöarbetet. Det är då inte en helt uttömmande lista som vi 

presenterat men de utgör en bottenplåt för att arbeta effektivt med miljöfrågor. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fallföretagen i denna studie hade en väldigt uttalad miljöprofil och det skulle då vara 

intressant att undersöka hur miljöarbetet bedrivs i företag som inte har en lika uttalad 

miljöprofil.  

Vi avslutade egna reflektioner med att nämna att vi inte ser de arbetssätt och faktorer vi 

nämnt som en uttömmande lista. Vi anser att det bör finnas fler som ökar den miljömässiga 

effektiviteten. Det skulle då vara intressant att genomföra en studie som undersöker vilka 

andra arbetssätt och faktorer som finns som kan förbättra den miljömässiga effektiviteten.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om de arbetssätt och faktorer som vi härledde 

ur teorin är av betydelse även i andra organisationer och branscher.  

Vi tycker också att det skulle vara intressant om en studie utfördes om några år i 

fallföretagen för att se hur den miljömässiga effektiviteten har utvecklats. Det vi anser 

intressant att studera är då konkreta siffror över hur den miljömässiga prestationen 

utvecklats. Arbetssätten och faktorernas betydelse för att verkligen förbättra den 

miljömässiga effektiviteten kan då klargöras på ett bättre sätt (under förutsättning att de 

verkligen används).  
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Bilagor 

Bilaga 1 Översikt miljöledningssystemet ISO 14001 

 

Figur 3 Översikt miljöledningssystemet ISO 14001 (Källa: Omarbetad från Henricson et al. 

2000, s.41) 
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Bilaga 2 Översikt, arbetsgång ecoBUDGET 

 

Figur 4 Översikt, arbetsgång ecoBUDGET (Källa:Egen design) 

 

 

 

 

 

3.3 ecoBUDGET 
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Bilaga 3 Intervjuguide Elisabeth Carlsson och Lars Woxneryd, Södra 080428 

Inledande frågor till intervjuperson 

1. Kan ni berätta lite kortfattat om er arbetsuppgift och vilket ansvarsområde ni har här 

på Södra? 

Bakgrund till miljöarbetet 

2. Varför införde man ett miljöledningssystem i Södra? 

3. Vad ville man uppnå med att införa ett miljöledningssystem? 

4. Har ni mött på motstånd vid införandet av miljöledningssystemet? 

 Faktorer som försvårat? 

 Faktorer som underlättat? 

5. Konkurrenskraft ökat till följd av arbetet med miljöledningssystemet? 

6. Hur upplever du satsningen på miljöarbetet? 

 Hur omfattande är satsningen? 

ISO 14001 

7. Hur används miljöpolicyn i miljöarbetet? 

8. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

9. Hur väljer ni miljöaspekter? 

 Hur går man tillväga för att tydliggöra var i organisationen miljöpåverkan sker? 

10. Hur väljs mål ut för miljöarbetet?  

 Hur ser processen ut då man fastställer mål? 

 Kortsiktiga/Långsiktiga 

 Vad görs om mål inte nås? 

 Strategiska tankegångar i miljöarbetet? 
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11. Hur arbetar man för att förankra målen bland personalen? 

 Utbildningsinsatser? 

 Hur får de information om målen och åtgärderna för att nå dessa? 

 Är de med och påverkar? 

 På vilket sätt arbetar man för att öka medvetandet kring miljöfrågor? 

12. Hur ofta samlar man in miljömässig information och vilka metoder används för att 

göra detta? 

13. Hur ser uppföljningsarbetet ut? 

 Hur arbetar man för att ständigt förbättra miljöarbetet? 

14. Ses miljöarbetet som en naturlig del av verksamheten eller är det svårt att integrera 

miljöfrågor i det centrala ledningssystemet? 

15. Vad anser ni om miljöarbetet här i på Södra?  ISO 14001 (miljöledningssystemet)? 

 Fördelar? (styrkor) 

 Nackdelar? (svagheter) 

 Möjligheter till förbättringar/utveckling? 

16. Vad är viktigast för att miljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt? 

 Hur arbetar ni för att det ska fungera bra?  
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Bilaga 4 Intervjuguide Tomas Albertsson, Södra 080506 

Inledande frågor till intervjuperson 

1. Kan ni berätta lite kortfattat om er arbetsuppgift och vilket ansvarsområde ni har här på 

Södra? 

Bakgrund till miljöarbetet 

2. Har ni mött på motstånd vid införandet av miljöledningssystemet? 

 Faktorer som försvårat? 

 Faktorer som underlättat? 

3. Hur upplever du satsningen på miljöarbetet? 

ISO 14001 

4. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

5. Hur väljer ni miljöaspekter? 

 Hur går man tillväga för att tydliggöra var i organisationen miljöpåverkan sker? 

6. Vad har ni för mål? 

7. Hur väljs målen ut?  

 Hur ser processen ut då man fastställer mål? 

 Kortsiktiga/Långsiktiga 

 Vad görs om mål inte nås? 

8. Hur gör ni för att säkerställa att aktiviteterna utförs på ett korrekt sätt från 

miljösynpunkt? 

 Har ni identifierat olycksrisker som är relaterade till miljön? 

9. Hur arbetar man för att förankra målen bland personalen? 

 Utbildningsinsatser? 

    10. Hur får de anställda information om målen och åtgärderna för att nå dessa? 

 Är de med och påverkar? 

 På vilket sätt arbetar man för att öka medvetandet kring miljöfrågor? 

 Hur ofta samlar man in miljömässig information och vilka metoder används för att 
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göra detta? 

11. Hur ser uppföljningsarbetet ut? 

 Hur arbetar man för att ständigt förbättra miljöarbetet? 

12. Ses miljöarbetet som en naturlig del av verksamheten?  

 På vilket sätt? 

 Är det svårt att integrera miljöfrågor i det centrala ledningssystemet? 

13. Vad anser ni om miljöarbetet här på Södra?  ISO 14001 (miljöledningssystemet)? 

 Fördelar? (styrkor) 

 Nackdelar? (svagheter) 

 Möjligheter till förbättringar/utveckling? 

14. Vad är viktigast för att miljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt? 

 Hur arbetar ni för att det ska fungera bra?  
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Bilaga 5 Intervjuguide Maria Persdotter-Isaksson, Växjö Kommun 080423 

Inledande frågor till intervjuperson 

1. Kan ni berätta lite kortfattat om er arbetsuppgift och vilket ansvarsområde ni har här 

på kommunen? 

Bakgrund till EcoBUDGET 

2. Varför införde man ett miljöledningssystem i Växjö Kommun? 

3. Vad ville man uppnå med att införa ett miljöledningssystem? 

4. Har ni mött på motstånd vid införandet av miljöledningssystemet? 

 Faktorer som försvårat? 

 Faktorer som underlättat? 

5. Hur upplever du satsningen på miljöarbetet? 

 Hur omfattande är satsningen? 

EcoBUDGET 

6. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

7. Hur väljer ni miljöaspekter? 

 Hur går man tillväga för att tydliggöra var i organisationen miljöpåverkan sker? 

8. Hur väljs mål ut? (budgetindikatorer, tillgångs-, effektivitetsmått) 

 Hur ser processen ut då man fastställer mål? 

 Kortsiktiga/Långsiktiga 

 Vad görs om mål inte nås? 

 Strategiska 

9. Hur arbetar man för att förankra målen bland personalen? 

 Utbildningsinsatser? 

 Hur får de information om målen och åtgärderna för att nå dessa? 

 Är de med och påverkar? 
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10. Hur ofta samlar man in miljömässig information och vilka metoder används för att 

göra detta? 

11. Hur ser uppföljningsarbetet ut? 

12. Vad anser ni om miljöarbetet här i Växjö Kommun? EcoBUDGET 

(miljöledningssystemet)? 

 Fördelar? (styrkor) 

 Nackdelar? (svagheter) 

 Möjligheter till förbättringar/utveckling? 

13. Ses miljöarbetet som en naturlig del av verksamheten eller är det svårt att integrera 

miljöfrågor i det centrala ledningssystemet? 

14. På vilket sätt används ecobudget för att styra miljöarbetet i avdelningar? 

15. Vad är viktigast för att miljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt? 

 Hur arbetar ni för att det ska fungera bra?  
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Bilaga 6 Intervjuguide Julia Ahlrot, Växjö Kommun 080425 

Inledande frågor till intervjuperson 

1. Kan ni berätta lite kortfattat om er arbetsuppgift och vilket ansvarsområde ni har här 

på kommunen? 

Bakgrundsfrågor 

2. Arbetar ni med miljöfrågor på annat sätt än med ecoBudget?  

 I så fall, på vilket sätt? 

 (ledningssystem?) 

3. Hur upplever du satsningen på miljöarbetet? 

 Hur omfattande är satsningen? 

4. Har ni mött på motstånd i organisationen vid införandet av miljöledningsystemet? 

 Faktorer som försvårat? 

 Faktorer som underlättat? 

EcoBUDGET 

5. Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

6. Hur väljer ni miljöaspekter? 

 Hur går man tillväga för att tydliggöra var i organisationen miljöpåverkan sker? 

7. Hur väljs mål ut? (budgetindikatorer, tillgångs-, effektivitetsmått) 

 Hur ser processen ut då man fastställer mål? 

 Kortsiktiga/Långsiktiga 

 Vad görs om mål inte nås? 

8. Hur arbetar man för att förankra målen bland personalen? 

 Utbildningsinsatser? 

 Hur får de information om målen och åtgärderna för att nå dessa? 

 Är de med och påverkar? 

9. Hur kommer miljöarbetet in i det dagliga arbetet? 
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10. Ses miljöarbetet som en naturlig del av verksamheten? På vilket sätt? 

11. På vilket sätt används ecobudget för att styra miljöarbetet i avdelningar? 

 Styrs miljöarbetet på något annat sätt? 

12. Hur ofta samlar man in miljömässig information och vilka metoder används för att 

göra detta? 

13. Hur ser uppföljningsarbetet ut? 

14. Vad anser ni om miljöarbetet här i Växjö Kommun? EcoBUDGET 

(miljöledningssystemet)? 

 Fördelar? (styrkor) 

 Nackdelar? (svagheter) 

 Möjligheter till förbättringar/utveckling? 

15. Vad är viktigast för att miljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt? 

 Hur arbetar ni för att det ska fungera bra?  
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Bilaga 7 Intervjuguide Paul Herbertsson, Växjö Kommun 080507 

 

1. Kan ni berätta lite kortfattat om er arbetsuppgift och vilket ansvarsområde ni har här 

på kommunen? 

2. Hur upplever du satsningen på miljöarbetet? 

3. Vad anser ni om det sätt man bedriver miljöarbetet här i Växjö Kommun? 

EcoBUDGET? 

 Fördelar? (styrkor) 

 Nackdelar? (svagheter) 

 Möjligheter till förbättringar/utveckling? 

4. Hur har bemötandet av ecoBudget varit i avdelningen? 

5. På vilket sätt arbetar ni praktiskt med ecoBudget i er avdelning? 

6. Det finns övergripande mål för tekniska förvaltningen som följs upp i ecoBudget har 

vi fått förklarat för oss i tidigare intervjuer. På vilket sätt är ni med och påverkar hur 

dessa ska nås? Åtgärder? Bryter ner målen och ser vad enskilda avdelningar kan göra?   

7. Hur arbetar ni för att förankra målen bland personalen? 

 Hur får personalen information om målen och åtgärderna för att nå dessa? Är de 

med och påverkar? 

8. Ses miljöarbetet som en naturlig del av verksamheten? På vilket sätt? 

 På vilket sätt tar man hänsyn till miljömässiga risker vid nya projekt? 

9. Hur ser uppföljningsarbetet ut i er avdelning? 

10. Vad är viktigast för att miljöarbetet ska fungera på ett effektivt sätt? 

 Hur arbetar ni för att det ska fungera bra?  


