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 1. Inledning  
Runt om i världen blir medborgare, konsumenter och myndigheter allt mer medvetna om vilken 
påverkan mänsklig aktivitet har på miljön och vilka konsekvenser det medför (Oliveira, Oliveira, 
Ometto, Ferraudo & Salgado, 2016). Detta blev än mer tydligt under Förenta Nationernas 
konferens om klimatförändring i Paris 2015 där 195 länder enades för första gången om ett globalt 
avtal för hur klimathotet skall bemötas. I och med detta avtal visade världens ledare att de numera 
är bestämda att ta de globala miljöhot vi idag och i framtiden står inför på allvar. 
 
Enligt kapitel 28 i Förenta Nationernas Agenda 21 framtagen 1992 under miljökonferensen i Rio 
de Janeiro innebär uppdraget för lokala myndigheter att lansera och implementera hållbar 
utveckling genom integrering av miljöpolicys på lokal nivå (Botta, Comoglio & Petrosillo, 2012). 
Även de nya globala hållbarhetsmålen som FN tog fram 2015 med 17 mål för hur hållbar 
utveckling skall uppnås har konkretiserat det fortsatta arbetet (FN, 2017). Trots dessa historiska 
framsteg kvarstår det faktum att världens länder har långt kvar för att uppnå en hållbar utveckling. 
 
Miljöledningssystem har utvecklats som redskap för verksamheter att på ett systematiskt sätt arbeta 
mot ett ständigt förbättrat miljöarbete samt att signalera till intressenter på ett transparent sätt att 
de är miljömedvetna (Prajogo, Tang & Lai 2014). Tidigare forskning visar att ett implementerat 
miljöledningssystem i offentlig verksamhet kan leda till ett förtjänstfullt miljöarbete (Botta, et.al 
2012, Lozanoa, & Valles, 2007, Emilsson & Hjelm 2005, González-Benito; Gonzáles-Benito, 
2005). Däremot har det visat sig att i praktiken införa en integrerad hållbarhetspolicy liknande 
miljöledningssystem i offentlig verksamhet varit minst sagt utmanande. Både internationellt och i 
Sverige visar forskning att problem har uppstått i offentliga aktörers försök att implementera 
miljöledningssystem (Botta, et.al 2012, von Malmborg, 2003, Emilsson & Hjelm, 2004, Emilsson 
& Hjelm, 2005, Norén & von Malmborg, 2004). Några av dessa problem har varit att många 
offentliga aktörers verksamheter ofta är väldigt mångfacetterade och då varit svåra att applicera ett 
gemensamt miljöledningssystem på. Även den utökade administrativa arbetsbördan i och med 
implementerandet av ett miljöledningssystem har setts som ett problem. 
 
Både internationell och svensk forskning finns om miljöledningssystem vilket ger en nyanserad 
bild. Flera studier visar att det blir allt vanligare för verksamheter att använda sig av 
miljöledningssystem, framför allt privata aktörer (Prajogo, et.al 2014, González-Benito; Gonzáles-
Benito, 2005). Forskning om privata aktörer är också överrepresenterad som följd. Tidigare 
forskning om miljöledningssystem i offentliga verksamheter i Sverige finns främst där 
implementering av miljöledningssystem befunnit sig i uppstartsfasen eller där det endast delvis 
implementerats (Burström, 2000, von Malmborg 2003, Emilsson & Hjelm 2005, Emilsson & 
Hjelm 2004). Detta innebär att det saknas studier i området av offentliga verksamheter i Sverige 
som implementerat, certifierats och upprätthållit ett miljöledningssystem under en längre period. 
Stockholms läns landsting är en av få svenska offentliga verksamheter med ett fullt ut integrerat 
miljöledningssystem där alla verksamheter är certifierade enligt den internationella miljöstandarden 
ISO 14001. Stockholms läns landsting har sedan 1999 arbetat med miljöledningssystem då ett 
politiskt beslut i landstingsfullmäktige fattades om att samtliga verksamheter skulle miljöcertifieras. 
Detta väcker frågor som: hur påverkar miljöledningssystem offentliga verksamheters miljöarbete 
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över tid? Är det vägen till en hållbar utveckling? Vilka problem kan uppstå och hur har landstinget 
tagit sig an dem? 
 
Vi har därför valt att göra en fallstudie inom Stockholms läns landsting eftersom organisationen 
har använt sig av miljöledningssystem under en längre period. Detta ger goda förutsättningar till 
ett bra underlag för djupare studier om miljöledningssystem i offentlig verksamhet. 
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att utröna hur och på vilket sätt implementerandet och arbetet med 
miljöledningssystem har påverkat miljöarbetet inom Stockholms läns landsting. 
 
1.2 Frågeställning 
1 Hur har implementeringen av ett miljöledningssystem påverkat miljöarbetet inom Stockholms 
läns landsting? 
2 Vilka är orsakerna till den påverkan som skett? 
 
1.3 Avgränsningar 
När vi tittar på påverkan och orsakerna gör vi en fallstudie där vi fokuserar på Stockholms läns 
landstings organisation, miljökunskap och miljömedvetenhet, miljöledningssystems påverkan på 
miljöarbetet, miljöledningssystemets spridningseffekter samt problem och utmaningar. 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till hur miljöledningssystem uppstod och hur det används. 
Sedan fortsätter vi med att ge en bild över forskningsläget, både inom privat och offentlig sektor. 
Därefter följer de teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att analysera resultatet. Efter 
det presenterar vi ett metodkapitel där vi utförligt redovisar de olika forskningsmetoder som 
används under studien. Längre fram presenteras studiens resultat, med respektive underrubriker 
som sedan följs av ett analyskapitel där vi ställer resultatet mot teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning. Uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsatser av arbetet. 
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2. Bakgrund och Tidigare forskning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund över hur miljöledningssystem uppkommit och förklarar hur det 
används av verksamheter. Vi ger också en överblick av den forskning som finns inom ämnet, 
både internationell och svensk samt inom privat och offentlig sektor. 
 

2.1 Bakgrund - miljöledningssystem som verktyg för hållbar utveckling 
Miljöledningssystem är ett begrepp som används inom många olika forum, såväl vetenskapliga 
som politiska, och de är utformade på olika sätt. Definitionen av ett miljöledningssystem beskriver 
Lozanoa, & Valles (2007) som en del av en organisations övergripande ledningssystem vilket 
inkluderar ansvar, organisation, struktur, tillämpning, processer och resurser för bestämmandet av 
utvecklandet, implementerandet, utförandet, revision och upprätthållandet av en miljöpolicy. Dess 
syfte är att i praktiken skapa en miljöpolicy genom ett strukturerat miljöarbete för given 
organisation samt uppnå en miljöcertifiering. Miljöledningssystem skapades först som ett 
ekonomiskt verktyg (Lozanoa, & Valles, 2007). Detta för att företag skulle vinna komparativa 
fördelar över konkurrenter (Oliveira, et. Al, 2016). När diskussionen om hållbar utveckling växte 
fram under slutet av 80 och 90-talet blev även lokala myndigheter och offentliga aktörer delar i 
utvecklingen (Mazzi, Toniolo, Catto, De Lorenzi & Scipioni, 2016). Med detta nya ansvar började 
aktörer och myndigheter i stor skala att implementera delar av eller hela miljöledningssystem och 
certifieringar, både internationellt och i Sverige (Mazzi et. al, 2016). Därför har miljölednings-
system alltmer spridit sig till offentliga aktörer med liknande intentioner som företagens (Lozanoa, 
& Valles, 2007). Intentionen är att förbättra verksamhetens effektivitet och relation till kunderna, 
folket och att använda ett miljöledningssystem för att uppnå miljömål på ett strukturerat sätt 
(Lozanoa & Valles, 2007). 
 
Det ett miljöledningssystem som verktyg kan tydliggöra är ledningens ansvar för miljö. Det kan 
även beskriva varje individs uppgift och ansvar vilket bidrar till att på ett systematiskt och 
strukturerat sätt hantera miljöpåverkan. En generalisering av hur ett miljöledningssystem utformas 
är svår att göra eftersom organisationer utformar ett miljöledningssystem för att passa just deras 
verksamheter och agenda bäst. Något som är gemensamt är att de syftar till att öka 
miljömedvetenheten bland sina intressenter. Det startar också en process mot en mer miljövänlig 
verksamhet. 
 
Enligt von Malmborg (2003) är det kanske viktigaste steget för ett framgångsrikt miljöarbete inom 
en organisation att införa grundläggande etiskt miljövänliga värderingar. Miljöledningssystem bör 
ses som ett verktyg till att styra verksamhetens värderingar, uppfattningar och vanor till en hållbar 
kultur, annars kommer det positiva utfallet av miljöarbetet att bli begränsat. För att ge en bättre 
förståelse hur ett miljöledningssystem kan se ut nämner vi några moment som vanligtvis finns 
med. Följande modell är i linje med hur en verksamhet upprättar ett miljöledningssystem enligt 
certifieringsstandarden ISO 14001 (ISO, 2017a). (1) Först upprättas en miljöpolicy där det 
formuleras var man befinner sig idag och var man vill att verksamheten i framtiden ska befinna sig 
med miljöarbetet. (2) Därefter genomförs en miljöinventering där verksamhetens miljöpåverkan 
identifieras. (3) Då verksamhetens miljöpåverkan är identifierad kan utformandet av miljömål 
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påbörjas och definieras med fokus där miljöpåverkan är som störst. (4) Enligt miljöplanen 
utformas sedan organisationens tillvägagångssätt och ansvarsområden för att nå de uppsatta 
miljömålen. (5) För att upprätthålla en konstant förbättring med miljöarbetet görs en miljörevision 
som visar resultaten av miljöarbetet i relation till uppsatta miljömål och vidare 
förbättringsområden. (6) Därefter sätts nya mål upp och processen startar om. 
 
Inom miljöområdet finns olika centrala begrepp som återkommande används.  Miljöcertifiering av 
en verksamhet är vad som uppnås genom att ett miljöledningssystem implementeras i en 
organisation på ett korrekt sätt. Miljöcertifieringar liknande ISO 14001 och EMAS har som mål 
att planera och organisera verksamhetens miljöarbete. Det finns krav för implementeringen som 
måste uppfyllas för att det ska leda till en certifiering (Oliveira, et.al 2016). ISO är förkortning av 
International Organisation of Standardization vilket är en organisation som samlar expertis och 
sprider kunskap samt utvecklar konsensusbaserade internationella standarder för att möta globala 
utmaningar. ISO 14001 behandlar miljöfrågor. Det är ett verktyg som organisationer kan använda 
sig av för att hantera sin miljöpåverkan på ett strukturerat sätt (ISO, 2017b). ISO 9001 behandlar 
olika kriterier för kvalitetshantering inom en verksamhet. Den kan användas som verktyg av 
organisationer oavsett område och storlek för att säkerställa att tjänster och produkter konsekvent 
möter kundernas förväntningar och att kvaliteten ständigt förbättras (ISO, 2017c). Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS) är ett miljöledningssystem framtaget av 
Europakommissionen för företag och andra organisationer att utvärdera, rapportera och förbättra 
sin miljöprestation (Europakommissionen, 2017). 
 
2.2 Tidigare forskning om miljöledningssystem  
2.2.1 Privat sektor 
Tidigare forskning inom den privata sektorn pekar på att intresset för miljöcertifieringar blivit allt 
större. Hårdare reglering från myndigheter och förändrat beteende hos konsumenter där fler och 
fler prioriterar bevarande av miljö framför ekonomisk tillväxt har för företag gjort miljöfrågor allt 
mer relevanta (González-Benito & Gonzáles-Benito, 2005, Nawrocka & Parker, 2009). Beslut om 
att implementera miljöledningssystem motiveras av flera olika faktorer inom privata verksamheter, 
interna som externa. Implementering av miljöledningssystem förväntas t.ex. ge minskad 
miljöpåverkan, generera konkurrensfördelar och/eller förbättra relationer med intressenter genom 
att på ett transparant sätt visa det miljöarbete som faktiskt bedrivs i verksamheterna för kunder 
och medborgare (Tourais & Videira 2016, González-Benito & Gonzáles-Benito 2005, Nawrocka 
& Parker 2009). Tidigare forskning pekar även på vissa hinder för att implementera 
miljöledningssystem. Dessa är t.ex. tyngre tids och arbetsbörda gällande dokumentation, 
utbildning av personal, brist på engagemang och samarbete mellan ledning och medarbetare samt 
brist på kunskap i att hantera administrationen i systemen. Samtidigt lyfts starkt engagemang och 
tydlig delegering av ansvarstagande från den högsta ledningen, miljövänlig företagskultur, ständig 
utbildning av medarbetare om miljöfrågor fram som viktiga faktorer för en framgångsrik 
implementering av miljöledningssystem (Tourais & Videira, 2016). 
 
2.2.2 Offentlig sektor 
Efterfrågan på användandet av miljöledningssystem inom myndigheter ökar, dels på grund av det 
ökande användandet i den privata sektorn men även att institutioner som EU uppmuntrar till 
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användandet (Emilsson & Hjelm 2005, Botta et. al 2013). I internationell forskning drar flera 
forskare slutsatsen att miljöledningssystem har hjälpt offentliga aktörer att identifiera sin 
miljöpåverkan och genom ett strukturerat arbete förbättrat livskvaliteten hos medborgarna 
(Lozanoa, & Valles, 2007, González-Benito; Gonzáles-Benito, 2005). Det bör dock sägas att dessa 
studier är skrivna om kommuner vilket inte är detsamma som landsting. Däremot finns det många 
likheter mellan dem vilket gör dem relevanta. 
 
Den forskning som hittills gjorts i Sverige om användandet av miljöledningssystem inom offentliga 
verksamheter visar att intresset av att implementera miljöledningssystem har varit stort (von 
Malmborg, 2003, Emilsson & Hjelm, 2004, Emilsson & Hjelm, 2005, Norén & von Malmborg, 
2004). Det har varit vanligt att vissa specifika verksamhetsområden implementerat 
miljöledningssystem. Samtidigt har höga ambitioner om en övergripande strategi för miljöarbete i 
hela organisationers verksamhet ofta misslyckats. Anledningen till detta har enligt von Malmborg 
(2003), Emilsson & Hjelm (2004), Emilsson & Hjelm (2005), Norén & von Malmborg (2004) varit 
flera olika orsaker. Ett exempel är att nuvarande miljöledningssystem är dåligt anpassade för 
offentliga verksamheter eftersom den indirekta miljöpåverkan i miljöledningssystem från t.ex. 
vård, utbildning och beslutsfattande är svåra att mäta. I studien av Emilsson & Hjelm (2007) 
beskrivs exempel på hur svårt det kan vara att avgöra kommuners indirekta miljöpåverkan. Studien 
använder sig av byggnationen av ett nytt kraftnätverk i en kommun, vilket kommer påverka valet 
av energikälla och metoden för leverans till aktörer i kommunen. Därför påverkas 
grundförutsättningar för dessa aktörer vilket leder till att det ska räknas som en indirekt 
miljöpåverkan hos kommunen. Denna utmaning kan även uppstå hos landsting i olika former som 
t.ex. spridning av mediciner i naturen. 
 
Vissa forskare argumenterar för att ett miljöledningssystem som är bättre anpassat för offentliga 
verksamheter (Emilsson & Hjelm 2005, Norén & von Malmborg 2004) skulle göra det lättare att 
jämföra olika offentliga aktörers miljöarbete och/eller miljöledningssystemsarbete. Detta kan dock 
vara överflödigt menar Emilsson & Hjelm (2005) eftersom många redan till viss del har 
implementerat miljöledningssystem och att det är ambitionsnivån och innehåll som är av största 
betydelse vid arbetet med miljöledningssystem. En annan återkommande kritik mot 
miljöledningssystem som t.ex. ISO 14001 är att de saknar obligatoriska aspekter av måluppfyllelser, 
vilket innebär att en organisation kan själv välja vilka aspekter man vill inkludera i sin miljöpolicy 
(von Malmborg, 2003). En viktig del i miljöledningssystem är den kommunikativa aspekten där ett 
gemensamt språk gällande miljöfrågor för alla verksamheter kan skapas. Detta underlättar för 
verksamheternas olika områden att samverka om miljöfrågor. Det kan hjälpa till att flytta fokus 
från det annars kritiserade tidskrävande, byråkratiska och tekniskt detaljerade delarna av 
miljöledningssystem (von Malmborg, 2003). Miljöledningssystemets förmåga att överbrygga 
kulturella glapp som kan finnas mellan olika aktörer i en organisation gör det möjligt att skapa en 
dialog vilket kan resultera i en gemensam bild och förståelse av vilka problem som finns och hur 
de kan bemötas och möjligen lösas. 
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3. Teoretiska perspektiv 
När man studerar miljöledningssystem är  olika teman återkommande. Det är något som även 
kommit upp under vår undersökning. Dessa är Top-down och Bottom-up som ledningsmodell, 
mainstreaming och hållbar utveckling samt greenwashing. I detta avsnitt presenterar vi därför 
några av de begrepp som knyter an till dessa diskussioner och till vår egen studie. 
 
3.2 Mainstreaming och hållbar utveckling 
Förenta Nationerna definierar begreppet hållbar utveckling på följande sätt “en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina 
behov” (Brundtland Commission 1987). Idag är det generellt accepterat att hållbar utveckling 
innehåller tre olika dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk (Brennan & Cotgrave, 2014). 
Det är oftast miljödelen som får störst utrymme, vilket inte är konstigt med tanke på att 
klimatförändringar står högt på många länders agenda. Trots det kan sann hållbar utveckling inte 
uppnås utan ett holistiskt tillvägagångssätt med alla tre områden inkluderade (Brennan & Cotgrave, 
2014). Därför har vi även valt att använda oss av mainstream teorin tillsammans med hållbar 
utveckling som teoretiskt perspektiv i uppsatsen. Teorierna liknar varandra i att båda helt 
implementeras för att få önskad effekt. Trots den tvetydighet som råder över exakt vad 
mainstreaming som teori är så har vi valt att definiera den efter Berger, Cunningham & 
Drumwright, (2007) på följande sätt: Om något är “mainstreamat” så kan det ses tydligt i en 
verksamhets agenda på ett legitimt, trovärdigt och fortgående vis. Samtidigt som det är 
implementerat i verksamheten på ett relevant och lämpligt sätt (Berger et.al, 2007). För att bli 
“Mainstreamat” behöver det också vara inkluderat i policyutveckling, tekniska verktyg, 
prestandamätare och beslutsfattande processer. Det behöver dessutom vara integrerat eller 
“ihopsatt” så att det påverkar det dagliga arbetet (Berger et.al, 2007). 
 
3.1 Top-down och Bottom-up teori som ledningsmodell 
Top-down är en ledningsmetod i en organisation där ett beslut tas av “topp” ledare som sedan 
driver policys nedåt genom leden av organisationen. Top-down processen kan beskrivas som de 
planerade intentioner och handlingar för att uppnå ett specifikt resultat infört av en central 
auktoritet (Kim, Sting & Loch, 2014). Top-down specificerar långsiktiga mål, avsikter och medel 
innan handling i form av planer och utvecklar planen i så mycket detalj som möjligt för att 
förvandla det till kollektiva handlingar med minimal handlingsfrihet (Kim et. al 2014). 
 
Bekymmer med denna typ av ledningsmetod brukar vara huruvida ledare följer de policys som de 
driver nedåt, vad effekten av policyn är över tid, vad påverkar effekten av policyn och hur policys 
och de som driver genom den påverkas över tid (Gau & Gains, 2012). Top-down som 
ledningsmetod förlitar sig starkt på en effektiv kommunikation nedåt genom beslutskedjan. De 
finns flera avgörande villkor som är nödvändiga för en effektiv implementering av policys i en top-
down organisation. (1) Policyn måste vara grundad på en tillräcklig teoretisk bas så att både basen 
och policyn kan bli testade för effektivitet. Med det menar vi att policyn måste kunna utvärderas 
inom organisationen och jämföras med andra organisationers. Detta för att se om önskat resultat 
av policyn har nåtts inom organisationen. (2) Ledare måste vara tillräckligt utbildade eller tränade 
och engagerade för att förverkliga policyn när direktiv ges. (3) Policyn måste ha ett grundstöd för 
långsiktigt upprätthållande av ledare och intressegrupper. (4) Det kan heller inte finnas sociala, 
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politiska eller ekonomiska faktorer som kan ändra policyn. Top-down modellen har blivit kritiserad 
för att den i många fall misslyckas inkludera ledarens roll i hur policys är utförda på lägsta nivån 
(Gau & Gains, 2012). 
 
I kontrast mot top-down modellen så tillåter bottom-up modellen att oplanerade handlingar sker 
i större utsträckning inom olika ledningsnivåer. Detta kan leda till oväntade resultat som inte var 
menade från högsta ledningsnivå till en början. Den högsta ledningen kan tillhandahålla breda 
direktiv dock utan att i detalj beskriva alla åtgärder som behövs göras längre ner i 
organisationshierarkin. I denna kontext kan mellanchefer självständigt ta initiativ för att identifiera 
specifika åtgärder för att nå mål inom verksamhetens egna bredare mål och/eller skapa nya 
möjligheter som skulle förbättra karriärmöjligheter inom företaget (Kim et. al 2014). Kim et. al 
(2014) beskriver bottom-up som ett ledarverktyg som delvis formar mål och handlingar efter den 
kunskap som skapas genom det dagliga arbetet. Enligt bottom-up modellen är det ofta vanligare 
med inflytande underifrån i en organisation. 
 
Som summering kan skillnaderna mellan bottom-up och top-down beskrivas följande: (1) 
initiativets ursprung (2) sekvensen av händelser i intentioner, handlingar och utfall. Top-down 
strategi skapas av ledningsnivåns intentioner och manifest i utfallet av förutbestämda handlingar. 
Bottom-up strategin skapas genom initiativ från lägre ledning i deras egen tolkning av 
organisationens mål, som kan delvis skilja sig från högsta lednings ursprungliga intentioner. (Kim 
et. al 2014) 
 
3.3 Greenwashing 
Greenwashing är inget nytt fenomen. Sedan mitten av 1980-talet har termen fått stor igenkänning 
och acceptans för att beskriva organisationers eller företags överdrivna eller onödiga anspråk på 
hållbar utveckling eller miljövänlighet i ett försök att vinna marknadsandelar (Dhal, 2010). Termen 
greenwashing kommer från Jay Westervelds uppsats om hotellbranschen. Han upptäckte att de 
flesta hotell hade ett “save a towel” projekt av någon form, ett projekt som uppmanade gäster att 
lägga tillbaka sin handduk på sin plats om den skulle återanvändas och inte tvättas. Jay Westerveld 
påstod att detta bara var ett sätt för hotellen att minska sin tvättkostnad samtidigt som de själva 
påstod sig tänka på miljön (Landén & Malmberg, 2016). Greenwashing har kommit att bli en 
strategi som företag eller organisationer använder sig av för att på ett symboliskt sätt kommunicera 
miljömedvetenhet utan att substantiellt adressera miljöpåverkan aktivt (Walker & Wan, 2012). 
Greenwashing är handlingen att föra konsumenter bakom ljuset med hänvisning till ett företags 
eller organisations miljöarbete (Delmas & Burbano, 2011). 
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4. Metod 
Vår undersökning börjar med en genomgång av tidigare forskning om miljöledningssystem för att 
ge en bild av användandet i både den privata och offentliga sektorn. Sedan följer en fallstudie där 
vi först använder oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som har olika 
uppdrag inom Stockholms läns landsting och i sitt dagliga arbete påverkas av miljöledningssystem. 
Dokumentstudie av Stockholms läns landstings hållbarhetsrapport används tillsammans med 
intervjustudien som källa till resultatet i studien. Genom fallstudien försöker vi förstå hur 
miljöledningssystemet har påverkat miljöarbetet, organisationens miljömedvetenhet, 
miljökunskapen, spridningseffekter samt problem och utmaningar som uppstått. 
 
4.1 Fallstudie 
Vi har valt att göra en fallstudie inom Stockholms läns landsting. Fallstudie som metod är en 
forskningsdesign som ger en detaljerad och ingående analys av ett specifikt fall (Bryman, 2008). 
“Utifrån uppfattningen att samhället är omöjligt att studera i sin helhet har fallstudier setts som ett 
svar på den frågan, som en utsiktspunkt från vilken man kan dra bredare slutsatser om samhällets 
trender och utvecklingstendenser” (May, 2013). Att göra en fallstudie innebär i de flesta fall att 
man vill belysa olika teman som t.ex. kan vara ett beslut och sedan försöka svar på varför de 
fattades, hur det genomfördes och vilka resultaten blev (Yin, 2007). Eftersom vi vill undersöka 
implementeringen av miljöledningssystem inom Stockholms läns landsting är fallstudie därmed en 
metod som lämpar sig väl. 
 
I dagens läge har ingen forskning specifikt studerat Stockholms läns landstings arbete med 
miljöledningssystem. Därför ser vi att det finns ett behov av kunskap om faktiska effekter av ett 
miljöledningssystem inom Stockholms läns landsting. Motiveringen till att vi valt att endast göra 
en fallstudie inom Stockholms läns landsting är för att öka djupet i den kvalitativa fallstudien. Hade 
fler offentliga verksamheter valts så riskerar studien att bli tunn beroende på vår tids och 
resursbrist. Att Stockholms läns landsting arbetat med miljöledningssystem länge jämfört med 
andra offentliga verksamheter och avsaknaden av andra offentliga verksamheter med liknande 
kriterier motiverar vårt val av studieobjekt än mer. Stockholms läns landsting var en av de första 
offentliga verksamheter i Sverige som i sin helhet blev certifierat enligt ISO 14001 och har sedan 
dess förlöpande arbetat med att utveckla miljöledningssystemen. Vi ser därför att de erfarenheter 
och expertis om miljöledningssystem som finns att tillgå inom Stockholms läns landsting kan vara 
viktigt att dra lärdom av för andra organisationer i liknande situation. 
 
4.2 Intervjustudie 
4.2.1 Urval av respondenter 
För att få tillgång till respondenter tog vi kontakt med hållbarhetsstrategen inom Stockholms läns 
sjukvårdsområde. Med hjälp av denna person gjordes ett snöbollsurval av resterande respondenter 
utifrån våra kriterier att det skulle vara personer inom olika verksamhetsområden inom 
Stockholms läns landsting som arbetar i relation till miljöledningssystem. Respondenternas 
arbetsuppgifter skiljer sig i vilken utsträckning de arbetar i relation till miljöledningssystem. Vissa 
har det som sitt huvudsakliga uppdrag och andra som en del av deras övriga arbetsuppgifter. 
Snöbollsurval är enligt Bryman (2008) ett målinriktat urval. Det betyder att urvalet i grunden är av 
strategiskt slag och “försöker att skapa överensstämmelser mellan forskningsfrågor och urval.” 
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(Bryman, 2008). Forskaren försöker intervjua personer relevanta till problemformuleringen. 
Snöbollsurval gör det också enklare att komma i kontakt med respondenter genom deras sociala 
relationer. 
 
4.2.2 Presentation av respondenter i fallstudien 
Annika Skogvik – Hållbarhetsstrateg, Stockholms läns sjukvårdsområde 
Charlotte Thorèn – Handläggare för ledningssystem inom Stockholms läns sjukvårdsområde  
Christl Kronfeld - Projektledare kompetensutveckling miljöområdet, Stockholms läns landsting 
Dag Fagerhem - Internrevisor Stockholms läns sjukvårdsområde 
Helena Josefsson - Biträdande verksamhetsområdeschef primärvård 
Kamilla Svensson - Miljö och arbetsmiljöhandläggare rättspsykiatrisk vård Stockholm 
Monica Tietze Wirén - Projektledare miljöledning, organisation och styrning Stockholms läns 
landsting hållbarhet 
 
4.2.3 Semistrukturerade intervjuer 
En semistrukturerad intervju ger intervjuaren större utrymme att ställa fler frågor än de som står i 
intervjuguiden (Bryman, 2008). Då vi vill ge respondenterna möjligheten att prata ganska fritt om 
de ämnen som vi vill behandla samt att vi ska kunna ställa följdfrågor har vi valt denna metod.  
Frågorna under intervjuerna behandlar ämnen om miljöledningssystemets tillämpning liknande: 
 

• Vilken typ av miljöledningssystem varför och hur det används 
• Förändringar i struktur och organisation som konsekvens av miljöledningssystem  
• Förändringar av miljömål som konsekvens av miljöledningssystem 
• Förändringar av dagligt arbete och rutiner som konsekvens av miljöledningssystem 
• Förändringar av planering och beslutsfattande som konsekvens av miljöledningssystem 
• Förändringar i miljömedvetenhet och utbildning som konsekvens av miljöledningssystem 
• Framtida perspektiv och summerande frågor av effekten av miljöledningssystem,  

 
Intervjuerna genomfördes individuellt på respondenternas arbetsplatser där båda författarna till 
denna studie medverkande. Intervjuerna varade i cirka en timme vardera och spelades in. 
Intervjuerna transkriberades för att senare kunna bearbetas. För att analysera intervjumaterialet 
användes tematisk analys, en form av kodning. Kodning definieras enligt May (2013) som “den 
generella termen för att begreppsliggöra data”. Tematisk analys innebär att man skapar ett index 
över centrala teman som sedan används som grund i den text där materialet presenteras (Bryman, 
2008). Efter noggrann genomgång av transkriberingen från intervjuerna identifierade vi olika 
teman som var återkommande. Vi analyserade varje respondents svar på frågorna och letade efter 
mönster genom att ställa oss själva frågan: 

• Vad har de svarat på? 
• Finns det svar som pekar i liknande riktningar? 
• Finns det svar som pekar i olika riktningar? 
• Finns det systematiska samband mellan svaren och tidsperspektivet på 

miljöledningssystemets användning? 
• Finns det generella samband i materialet i relation till studiens syfte? 
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Resultatet från intervjuerna presenteras utifrån fem olika kategorier; (1) organisation, (2) 
miljökunskap och miljömedvetenhet, (3) påverkan på miljöarbetet, (4) spridningseffekter och 
framtida tankar om miljöledningssystem (5) utmaningar och problem. 
 
4.2.4 Reflektioner intervjustudie 
I forskning som består av intervjuer ska man alltid ställa sig kritisk till respondenterna. Inte för att 
de generellt är oärliga utan mer för att ett mått av skepsis måste finnas. Alla respondenter som 
medverkar i fallstudien representerar Stockholms läns landsting vilket vi har haft i åtanke under 
studiens gång och ställer oss kritiska mot i den mening att det material som hämtas genom 
intervjustudien kommer från personer inom verksamheten som granskas (Bryman, 2008). 
 

4.3 Dokumentstudie 
Vi har använt oss av dokumentstudie av Stockholms läns landstings miljöredovisning från 2016 
för att analysera utfallet av miljöarbetet som bedrivs. May (2013) definierar dokument som fysiskt 
förkroppsligade texter, där det fysiska mediets primära syfte är att innesluta texterna. Definitionen 
betyder att dokument försöker spegla verkligheten. Den största kritiken av dokumentforskning 
har att göra med hur dokumenten används i kontrast till hur de ursprungligen kom till användning. 
Dokument kan vara snedvridna av olika anledningar som t.ex. att det tagits fram för ett annat syfte 
eller motiv än forskarens. Det som människor beslutar att ta med eller utelämna beror på den 
kontext som de befinner sig i när dokumentet skapas (May, 2013). Det är viktigt att ta hänsyn till 
som forskare när en dokumentstudie görs annars kan resultatet bli missvisande. 
 

4.4 Artikelanalys 
Metoden vi valt för att analysera artiklarna är sekundäranalys.  Informationen är av hög kvalitet då 
de artiklarna vi använt oss av är peer reviewed (Bryman, 2008). Att använda sekundäranalys som 
metod har även sina begränsningar. Användning av andra forskares data kan medföra att datan 
riskerar att sakna nyckelvariabler. Det innebär att man analyserar data som kan vara insamlat till 
ett annat syfte än sin egen studie och små skillnader i variabler kan ge stor skillnad på resultatet 
(Bryman, 2008). Att en del av den tidigare forskning som vi använt oss av inte är publicerad under 
de senaste åren kan ses som något mindre positivt då färsk data oftast är att föredra vid studier 
som denna. Samtidigt motiverar det att vår egen studie görs eftersom området inte undersökts på 
länge. 
 
Artiklarna som används i uppsatsen är hämtade ut databasen Primo. För att hitta relevanta artiklar 
har olika sökord och sökordskombinationer används; 
 

• Environmental management system 
• Environmental management system AND Sweden 
• Environmental management system AND local authorities 
• Greenwashing AND environmental management 
• Greenwashing ISO 14001 
• Top down management theory 
• Bottom up management theory 
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• Mainstreaming theory 
 
Några artiklar har valts ut efter att vi hittat dem som referenser i vissa av de artiklarna som vi 
hämtade ur databasen Primo. 
 
 
 
 

5. Resultat 
I denna del av uppsatsen presenteras resultatet av fallstudien som gjorts inom Stockholms läns 
landsting genom semistrukturerade intervjuer och dokumentstudien. Resultatet presenteras först 
genom en övergripande genomgång av Stockholms läns landstings verksamhetsstruktur samt en 
översikt av miljöarbetet och hur det är organiserat. För att presentera resultatet från intervjuerna 
på ett tydligt sätt har vi valt att kategorisera olika teman intervjuerna behandlar. 
Hållbarhetsredovisning används även för att jämföra med materialet från intervjuerna. 

5.1 Stockholms läns landsting organisation och övergripande miljöarbete 
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Stockholms läns landsting har främst som uppgift att förse invånarna i länet med en väl fungerande 
hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra ansvarsområden är rådgivande i regionplanering 
och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet. 
 
“En förebild för framtiden.” 
Med ansvar för framtiden driver Stockholms läns landsting ett innovativt miljöarbete som 
förbättrar och inspirerar (Visionen för landstingets miljöarbete), (Stockholms läns landsting a, 
2016). 
 
Stockholms läns landstings miljöarbete utgår från mål, riktlinjer och krav som är formulerade i 
miljöprogrammet. Landstingsfullmäktige beslutar om miljöprogrammet som är styrande för 
landstingets alla förvaltningar och bolag. All verksamhet som är finansierade av landstinget berörs 
av miljöprogrammet vilket implementeras där det är relevant då nya avtal tecknas med vårdgivare, 
trafikoperatörer och andra leverantörer. Varje förvaltning och bolag bryter ner miljöprogrammets 
mål och upprättar egna lokala mål och handlingsplaner. Alla de aktiviteter inom området miljö som 
inom de olika verksamheterna planeras analyseras och avvägs mot landstingets alla övergripande 
mål innan beslutfattande om genomförande tas. Miljöarbetet utvärderas och utvecklas 
kontinuerligt och miljömålen följs upp varje år (Stockholms Läns landsting a, 2016). 
 
Stockholms läns landsting har som övergripande klimatmål att: 

• År 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 75 procent lägre jämfört 
med basåret 1990. 

• År 2016 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 30 procent lägre jämfört 
med basåret 2011. (Stockholms Läns landsting, 2016a) 

 
Landstingets klimatpåverkan beräknades 2015 till 122 810 ton, vilket är en minskning med 37 
procent jämfört med 2011. Jämfört med 1990 är utsläppen cirka 69 procent lägre. Av 
årsredovisningarna från landstingets förvaltningar och bolag framgår att samtliga har 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 (Stockholms Läns landsting, 2016a). 
 
5.2 Förändringar av organisationen som följd av miljöledningssystem 
Resultatet från intervjuerna visar att Stockholms läns landstings organisation har påverkats av 
implementeringen av ett miljöledningssystem. Påverkan har skett på flera sätt och inom olika 
områden. Den första förändring som skedde då miljöledningssystemet implementerades var enligt 
Christl Kronfeld projektledare för kompetensutveckling miljöområdet inom Stockholms läns 
landsting att miljöfrågor tidigare hade varit inbakad i arbetsmiljöfrågor. Implementeringen av ett 
miljöledningssystem gav Stockholms läns landsting ett verktyg att definiera och skilja på vad som 
var miljö och arbetsmiljö. Detta är såklart väldigt viktigt när ett förtjänstfullt miljöarbete ska 
utföras. 
 
En annan förändring som flera respondenter beskriver är ansvarsfördelning av miljöfrågor. Christl 
Kronfeld beskriver att ledningssystemet var något som gav en förståelse för hur chefer skulle jobba 
med miljöfrågor. Dag Fagerhem, internrevisor inom Stockholms läns sjukvårdsområde utvecklar 
påståendet när han säger att ett ledningssystem alltid måste byggas uppifrån med ansvarsfördelning 
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uppifrån och ner. Innan implementeringen av miljöledningssystem var det otydligt vem som hade 
det slutgiltiga ansvaret över miljöfrågorna. Det ändrades med implementering av 
miljöledningssystem när cheferna fick det yttersta ansvaret vilket är ett krav enligt standarden ISO 
14001. Alltså har implementeringen tvingat Stockholms läns landsting, för att uppnå certifiering av 
ISO 14001, att på ett strukturerat sätt tydliggöra ansvaret över miljöfrågor inom organisationen. 
Stockholms läns landsting skriver i sin miljöredovisning: 
 

Förvaltningar och bolag använder miljöprogrammets krav på organisation och styrning som 
utgångspunkt för hur de utformar rutiner och andra dokument i miljöledningssystemen och 
intentionen är att detta i huvudsak genomförs och kontrolleras inom ramen för miljöledningsarbetet. 
Avgörande är därför att landstingets förvaltningar och bolag är miljöcertifierade (Stockholms läns 
landsting a, (2016). 

 
Här visas på ett tydligt sätt hur miljöprogrammets krav på miljöledningssystem har strukturerat 
upp miljöarbetet hos Stockholms läns landsting. Dag Fagerhem säger att styrande dokument från 
miljöprogrammet konkretiseras på lägre nivå och att denna anpassning görs genom 
miljöledningssystemet. 
 
Det har även framkommit under intervjuerna att implementeringen av miljöledningssystem i de 
stora processerna inom Stockholms läns landsting som t.ex. budgetprocessen varit viktigt och en 
förändring värd att nämnas. Resultatet blev att miljöprocesserna inte hamnade i en sidovagn från 
de övriga. Flera av respondenterna beskrev att det lätt kunde bli så i början när miljötänket skulle 
appliceras. Det ledde till att miljöfrågor nedprioriterades eftersom verksamheternas viktigaste mål 
var t.ex. vård eller kollektivtrafik. En förbättring skedde då miljöprocessen implementerades i de 
större övergripande processerna. Då kunde den inte längre ignoreras utan fanns med i alla de större 
frågorna. Monica Tietze Wirén, projektledare miljöledning, organisation och styrning Stockholms 
läns landsting hållbarhet säger att det inte finns någon specifik riktlinje som säger hur man ska 
jobba med miljömål, utan att man ska förhålla sig till ordinarie budgetprocess. Flera respondenter 
säger att ju mer separerad miljö blir i en organisation desto mer kommer den behandlas enskilt och 
därmed bli lidande. Denna förändring har skett som en effekt av ISO 14001 som säger att 
miljöarbetet ska implementeras i hela organisationen som är certifierad. Alltså har en lyckad 
implementering av ISO 14001 skett när miljöprocessen inte längre ses som en separat process att 
förhålla sig till. 
 
En annan förändring som lyfts fram från intervjuerna är det miljönätverk som skapats för att 
underlätta arbetet med miljöledningssystem. Nätverket består av anställda som jobbar med 
miljöfrågor på olika nivåer genom hela Stockholms läns landsting. Detta har lett till ett ständigt 
samarbete i miljöfrågor mellan de olika verksamheterna både lodrätt och vågrätt inom hela 
organisationen. Detta har skapat ett forum där de olika verksamheterna kan hjälpa och lära av 
varandras arbete inom miljö med miljöledningssystem som verktyg trots deras olikheter. Det stöd 
som nätverket representerar har varit till stort gagn för arbetet med miljöledningssystem menar 
många respondenter. Christl Kronfeld: 
 

Det har blivit effektivare, för ju längre man jobbar med ett ledningssystem, ju längre man har hjälp 
av varandra, så får man inte bara en slimmad organisation, man får även ett slimmat system. 
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Nätverken har också underlättat för små och/eller administrativa verksamheter som fått stöd i att 
skapa egna fungerande ledningssystem. I sin miljöredovisning skriver Stockholms läns landsting 
att de deltar i flera olika nätverk och samarbeten som ska bidra till att målen i miljöprogrammet 
nås. Det finns flera landstingsövergripande nätverk, där anställda från olika verksamheter utbyter 
kunskap och erfarenheter. Nätverken rör områden som t.ex. kemikalier, läkemedel, 
resurseffektivitet och energifrågor. Några exempel på andra nätverk utanför landstinget är 
Nationella nätverket för landsting och regioner om läkemedel och miljö, Näringslivets Miljöchefer, 
Health Care Without Harm, Miljörevisorer i Sverige och Nätverket för Socialt Ansvarstagande i 
Offentlig Upphandling. Även nätverk om läkemedel och kemikalier samt klimatpåverkan från 
sjukvårdsmateriel som organiseras under landstingens miljöchefer ingår (Stockholms Läns 
landsting a, 2016). 
 
Förtjänsten av att ha ett centraliserat miljöledningssystem är den lärdom som dragits av 
Stockholms läns landsting i arbetet med miljöledningssystem. I början av implementeringen av 
ISO 14001 i Stockholms läns landsting certifierades det på verksamhets och bolagsnivå, där varje 
resultatenhet hade sin egen certifiering. Dag uttalade sig så här “Det var skitjobbigt och dyrt”. Nu 
har en centraliseringsprocess av miljöledningssystem inom de administrativa verksamheterna 
påbörjats. Detta betyder att en gemensam certifiering för alla administrativa verksamheter inom 
Stockholms läns landsting, liknande Stockholms läns sjukvårdsområde skapats för att lättare 
uppifrån kunna styra miljöarbetet med miljöledningssystemet. I Stockholms läns landstings 
miljöredovisning står det att “Administrativa verksamheter inom landstinget har sedan 2014 ett 
gemensamt och samordnat miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001.” (Stockholms Läns 
landsting, 2016b). Detta sparar resurser och tid i verksamheterna vars primära mål inte är miljö. 
 
5.3 Miljökunskap och miljömedvetenhet 
Enligt flera respondenter har en implementering av miljöledningssystem gjort att medarbetare 
själva börjat fundera på vad som är miljö, vad på arbetsplatsen och i vardagen som har 
miljöpåverkan. Att den grundläggande miljöutbildningen av verksamheternas personal som krävs 
enligt miljöledningssystemet ökar miljömedvetenheten bland de anställda och på så sätt påverkar 
miljöarbetet positivt. Helena Josefsson säger: 
 

När miljöledningssystem kom handlade det om att man vaknade upp... Till och börja tyckte man inte 
att det fanns så mycket miljö hos oss, men sen så började man penetrera in i det där och såg att det 
var mycket kopplat till miljö och en ökad kunskap som följd. 

 
I Stockholms läns landsting miljöredovisning (Stockholms Läns landsting, 2016b) står det att 
kompetensutveckling sker bland annat genom miljöutbildningar, som genomförs regelbundet för 
såväl landstingets anställda som privata entreprenörer. Antalet centralt anordnade utbildningar 
2015 var 28 och sammanlagt deltog cirka 820 personer. De flesta anställda använder sig av en e-
utbildning som gjorts tillgänglig av Stockholms läns landsting vilken är obligatorisk för alla 
anställda. (Stockholms Läns landsting, 2016b). 
 
Flera av respondenterna tar upp att den ökande miljömedvetenheten som finns i samhället 
underlättar miljöarbetet inom verksamheten och att det numera finns en allmän syn att folk vill 
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göra gott för miljön. Förr var det inte lika självklart att miljö var något som Stockholms läns 
landsting skulle ägna sig åt. Monica Tietze Wirén säger: 
 

Det finns en ökad miljömedvetenhet i samhället generellt, som syns i Stockholms läns landsting 
också. Jag kan se att de chefer som jag träffade 2012 var inte alls lika medvetna som de jag träffar 
nu. De är mycket mer medvetna. 

 
Kamilla Svensson, miljö och arbetsmiljöhandläggare rättspsykiatrisk vård Stockholm utvecklar hur 
det var förr: 
 

Att ledningen skulle förstå att det här med miljöledningssystem hjälper till att ge en bättre vård, det 
var en kamp som David mot Goliat. 

 
Betydelsen av att ha kunskap inom miljöfrågor och lyckas att fokusera på rätt saker så att kunskapen 
appliceras på de områden i verksamheterna som har störst miljöpåverkan är stor. Monica Tietze 
Wirén beskriver att du måste ha en viss kunskap och medvetenhet som du sedan måste kunna 
omsätta utifrån den roll du har som chef och det ansvar för miljöarbetet som medföljer. Det är ett 
krav som senare kommer att följas upp. Monica Tietze Wiréns roll är bland annat att översätta 
kraven som ställs i standarderna till hennes chefer och få dem engagerade, medvetna samt att de 
har kunskap så de kan ta sitt ansvar för miljöarbetet mitt i den pressen som de har på sig från deras 
andra uppgifter. 
 

Jag tror att ledningssystem gör att vi blir mer medvetna och vi skaffar oss förutsättningar att göra 
rätt, men det är också så att det gäller att hålla fokus. (Dag Fagerhem) 

 
Det är viktigt att arbeta med dessa frågor hela tiden och inte en gång om året. I en organisation 
som Stockholms läns landsting är det lätt att byta fokus eftersom det är så många frågor som ska 
lösas på ledningsnivå. Dag tror att för de flesta av de över 11 000 anställda som arbetar inom 
Stockholms läns sjukvårdsområde har ledningssystemet och de handlingsprogram som finns 
underlättat och lärt dem att påverka vad som kan göras för miljön. Förtjänsten med att ha ett 
miljöledningssystem som är väl integrerat i den dagliga verksamheten fungerar som ett osynligt 
stöd och bidrar till en ökad miljömedvetenhet vilket skapar förutsättningar för ett bättre 
miljöarbete. 
 
5.4 Utfallet på miljöarbetet 
Resultatet från intervjuerna visar att en av de största effekterna på miljöarbetet är strukturen ett 
miljöledningssystem ger. Hela tiden används miljöutredningarna som är basen för ett 
miljöledningssystem och underlag för det fortsatta arbetet med miljö. När utredningarna 
genomförs på rätt sätt identifieras vilken miljöpåverkan verksamheten har och tydliggör vilka 
aspekter som bör prioriteras. Annika Skogvik, hållbarhetsstrateg inom Stockholms läns 
sjukvårdsområde säger “Vi bygger miljömål utifrån aspekterna och tänker på rätt sätt, så inget 
missas. Så det är en guide för att uppnå en effektivitet i miljöarbetet.”  Fler exempel från 
intervjuerna ges på hur sopsortering var något som många trodde var ett av de viktigaste områdena 
i början av implementeringen av miljöledningssystem i vårdverksamheter. Det visade sig dock att 
läkemedel hade den absolut största miljöpåverkan. Med denna nya kunskap skapades ett 
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styrdokument genom miljöledningssystem från ledningsnivå till vårdverksamheterna den så kallade 
”Kloka listan”. Den innehåller läkemedel som på ett eller annat sätt har mindre miljöpåverkan och 
ska därför vara ett förstahandsval vid förskrivning. En informationskampanj skapades också riktad 
till patienter som förklarade varför kassering av läkemedel endast ska ske vid apotek för minsta 
möjliga miljöpåverkan. Kamilla Svensson säger sammanfattande 
 

Enligt mig kan man jobba med miljö utan ett miljöledningssystem, men då jobbar man spretigt. Det 
är lite som när man städar lägenheten. Om man inte jobbar strukturerat är det jättesvårt att nå en 
uppfyllelse av ett mål eller till att förbättra en aktivitet, det är omöjligt. Det är det som 
miljöledningssystemet har hjälpt organisationen med, att kunna strukturera vårt jobb. 

 
Mätbara miljömål är något som respondenterna säger är en viktig effekt av implementeringen av 
miljöledningssystem. Det har blivit lättare att komma ut och prata miljö i verksamheterna eftersom 
ledningssystem tvingar dig till att sätta mätbara mål vilka ska säga vad det är du vill uppnå och 
under vilken tid. Denna formulering fanns inte tidigare, men förtydligandet har hjälpt till att göra 
miljöarbetet lättare att bedöma genom uppföljning. Kamilla Svensson fortsätter  
 

Uppföljningen som är inbyggd i miljöledningssystem gör att när vi kommer till slutet av året så vet 
vi att vi under hela året har följt vårt mål, vilket gör att det inte är någon överraskning att vi inte 
kunde nå det och det målet. Redan under första kvartalet kan vi veta vad tendensen är och redan då 
genomföra åtgärder. 

 
Miljöledningssystem har alltså gett Stockholms läns landsting ett verktyg att både planera sitt 
miljöarbete effektivare men också att se det ske i realtid och då ingripa om nödvändigt. Detta är 
en väldig styrka. Att inte behöva vänta med åtgärder på grund av att uppföljning sker årsvis utan 
att kunna påverka det så fort som möjligt för att nå bästa resultat i hänsyn till miljömålen. I 
Stockholms läns landstings miljöredovisning (2016) står det att samtliga förvaltningar och bolag 
årligen redovisar miljöarbetet i samband med årsbokslut och kompletteringar av olika uppgifter 
som krävs för att sammanställa landstingets miljöredovisning. Detta visar också på hur ett 
strukturerat och implementerat miljöledningssystem blir ett ovärderligt verktyg för den årliga 
miljöutredning som ligger till grund för de nya miljömålen för landstinget. Annika Skogvik 
beskriver: 
 

Det som är lite speciellt i landstinget är att det miljöpolitiska programmet grundar sig så klart på en 
miljöutredning. Så landstinget har gjort en utredning på hela landstinget, även för oss (Stockholms 
läns sjukvårdsområde). Då har man tagit fram de betydande miljöaspekterna och målsatt dem. Så det 
är egentligen klart för mig att plocka vad just Stockholms läns sjukvårdsområde ska arbeta med 
utifrån vår miljöpåverkan. Det är ett sätt för mig att styra verksamheterna och för landstinget att 
styra hela Stockholms läns sjukvårdsområde. 

 
Miljökrav vid upphandlingar är en effekt av implementeringen av miljöledningssystem. Stockholms 
läns landsting kräver idag att det ställs relevanta miljökrav och sociala krav i samtliga upphandlingar 
där också uppföljningar genomförs (Stockholms Läns landsting a, 2016). En uppförandekod för 
leverantörer skapades av Stockholms läns landsting 2008 som alla landsting nu gemensamt 
använder sig av (Stockholms Läns landsting b, 2016). Detta har haft en betydande roll för den 
indirekta miljöpåverkan som Stockholms läns landsting har. Genom kravet vet verksamheterna 
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vilka de får handla av samtidigt som det fungerar som en kvalitetsgaranti. Så fort inköp ska göras 
så vet medarbetarna att det ställs miljökrav. Detta underlättade för chefer som Helena Josefsson 
att ta rätt beslut om vad som skulle köpas in utan att hon själv behövde ta tid från verksamhetens 
huvuduppgift som är vård. En intern slogan som många respondenter har nämnt är “det ska vara 
lätt att göra rätt” vilket Stockholms läns landsting säger sig ha lyckats med i det här fallet. Många 
respondenter säger att enligt dem är det få av alla anställda som faktiskt vet vad ett 
miljöledningssystem är och hur det påverkar verksamheterna. De ser dock detta inte som ett 
problem eftersom implementeringen av miljöledningssystem redan genomsyrar alla verksamheter, 
både direkt och indirekt. Mer direkt för de som faktiskt jobbar med miljöledningssystem, mer 
indirekt för de som har andra arbetsuppgifter. Utan att medarbetarna är medvetna om det så har 
miljöledningssystemet hjälpt dem att öka sitt engagemang. Sättet att se på och lösa ett problem 
hjälper miljöledningssystemet i och med riskanalysen som är inkluderad. 
 
Kamilla Svensson fortsätter med ett exempel från sin arbetsplats:  
 

En vanlig sjuksköterska som jobbar på en avdelning, hon är inte min vän, vi pratar inte varje dag. I 
mejlet som var skickat till cheferna på hennes avdelning skickades som kopia till mig stod det att det 
finns ett visst läkemedel hos oss nu och tänk på att det är en miljöbelastande läkemedelssubstans. 
Då tänkte jag, det här är inte sant. Det är en konsekvens av implementeringen av själva 
miljöledningssystem på verksamheten. Om du frågar henne om hon vet vad ett ISO 14001 
miljöledningssystem är kanske hon svarar: vad pratar du om? Är det kinesiska eller? Men det som 
hon gjorde var en konsekvens av vår konsekventa implementering av miljöledningssystem inom 
verksamheten. Med det exemplet kan jag bilda min åsikt. Osynligt har det hjälp otroligt mycket, det 
jag övertygad om. 

 
Flera respondenter håller med Kamilla Svensson i det här fallet och att det visar att kunskap om 
själva miljöledningssystem inte är det viktigaste utan implementeringen av de policys och riktlinjer 
som kommer med det. Har den skett så fungerar miljöledningssystem som det skelett som stadgar 
upp hur miljöarbetet genomförs. 
 
5.5 Spridningseffekter och framtida tankar om miljöledningssystem 
Implementeringen av miljöledningssystem har även lett till spridningseffekter inom områden som 
inte är direkt miljörelaterade. Efter att Stockholms läns sjukvårdsområde hade arbetat några år 
med ett certifierat ledningssystem inom miljöområdet såg de det som ett naturligt steg att även 
titta på andra områden. Detta ledde till att Stockholms läns sjukvårdsområde idag är certifierad 
enligt ISO 9001s kvalitetscertifiering samt OHSAS 18001 arbetsmiljöcertifiering, trots att det 
endast fanns krav på ISO 14001 certifiering från den centrala ledningen. 
 

Att ha ett certifierat miljöledningssystem har inget värde i sig.  Visionen är att vi har ett så bra 
ledningssystem totalt där vi integrerar och har sån kontroll på vårt miljöarbete med andra 
certifieringarna, så vi behöver ingen särskild certifiering, för vi har ett tryggt system. (Monica Tietze 
Wirén) 

 
Användningen av miljöledningssystem som verktyg för att få bäst effekt på miljöarbetet innebär 
att man måste anpassa det efter det område och den medarbetare som ska använda det. Det är 
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även viktigt att inse att miljöarbete inte är Stockholms läns landstings huvudsakliga fokusområde 
och att det är en av många frågor som chefer och medarbetare ska ta hänsyn till, men att de flesta 
områden har en miljöpåverkan. Att då kunna kommunicera vilka krav som ställs i de olika 
standarddokumenten via ledningen till verksamheterna är av stor vikt och måste kunna göras 
begripligt och hanterbart. Ett led i att öka effekten av miljöarbetet inom verksamheten vore enligt 
Charlotte Thorén att arbeta mer smart och pedagogiskt när det kommer till att kommunicera 
miljöarbetet. Att öka förståelsen för att arbeta med ledningssystem gör miljöarbetet mer tillgängligt 
för medarbetarna och chefer inom organisationen. 
 
Miljöledningssystem kan också vara ett redskap till att skapa en förståelse för att miljöarbetet kan 
hjälpa till i verksamheternas huvuduppdrag. Kamilla Svensson “att få dem att förstå hur en bättre 
miljö kan bidra till att ge en bättre vård. Att miljö och hälsa är så nära relaterat.” Genom sin 
organisatoriska styrka har miljöledningssystem hjälpt anställda direkt och indirekt att förstå att 
miljö påverkar även kunderna. Helena Josefsson ger ett exempel på hur miljötänket inom 
verksamheterna påverkat patientsäkerheten positivt då man tog bort mindre miljövänliga handskar 
som tidigare användes. 
 
5.6 Utmaningar och problem 
Något som varit återkommande hos flera av respondenterna är svårigheter med det språk som 
används i standarden. Charlotte Thorén, handläggare för Stockholms läns landstings 
sjukvårdsområde ledningssystem “Än idag när man läser ISO 14001 är det inte glasklart vad det 
står där.” Denna åsikt har alla respondenter på något vis yttrat på liknande sätt. Språket är väldigt 
tekniskt ibland och svårkonkretiserat. Att då lyckas översätta det till ett språk som är mer 
applicerbart på just den aktuella verksamheten samt att anpassa det till sina medarbetare är viktigt 
för att standarden ska ge önskad effekt på miljöarbetet. Att en mer lättläst och förenklad version 
skulle underlätta arbetet med standarderna överlag är det fler som uppger. Dock säger många att 
de har en viss förståelse för varför språket är utformat som det är och säger att standarderna ska 
fungera över hela världen så därför är de skrivna som de är. 
 
Att Stockholms läns landsting har arbetat med miljöledningssystem under en längre tid blir tydligt 
då fler av respondenterna uppger att det till en början var motigt och tungt att implementera i 
verksamheterna. En orsak till detta var den tid då implementeringen skedde från 2000 och några 
år framåt när hela Stockholms läns landsting certifierades. Miljöfrågor var inte på agendan hos 
många verksamheter och tog därför längre tid att bli medvetna om till en början. När ett nytt 
ledningssystem ska integreras i en verksamhet kommer det alltid finnas en omställningsperiod. 
Under den perioden kommer det uppstå problem som verksamheterna måste hantera. 
Respondenter säger också att det har blivit lättare med tiden att jobba med miljöledningssystemet. 
 
Att använda sig av ett centraliserat miljöprogram som Stockholms läns landsting har sina fördelar 
då alla verksamheter kan arbeta mot samma mål, men sättet som det används på missar ett led 
enligt vissa. Det klargör vilka mål som ska uppnås vilket kommuniceras ut till alla nämnder och 
bolag, men det definieras inte vad varje aktör utifrån deras egna förutsättningar ska bidra med för 
att på bästa sätt uppnå målen. Konsekvenstänket inom miljöledningssystemet gällande vad som är 
mest relevant för enskilda aktörer inom området miljö kan förbättras och det finns inte alltid en 
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röd tråd i arbetet. Att överliggande nivå inom verksamheterna följer upp och kontrollerar att det 
som ska göras faktiskt blir gjort är något som kanske inte heller alltid prioriteras. Dag Fagerhem: 
 

Vi skickar ut saker och sen är det upp till de under att ordna upp det. Görs det inte så pekar man 
finger och glömmer att det är en själv som yttersta ansvaret för att de ska genomföras…att det varit 
ganska enkelt att sitta här, sen har vi i de centrala funktionerna inte tänkt att vi måste stötta dem där 
ute, så att det genomförs som vi vill. Det är nackdelen med den centraliserade organisationen, att det 
ibland blir alldeles för lättsamt att vara central funktionär. 

 
Att endast certifiera sig inom miljö räcker inte för att bedriva ett bra miljöarbete, det är innehållet 
och utförandet som är av största vikt. Dag Fagerhem beskriver “Att certifiera sig när det gäller det 
här med miljö eller kvalitet, det är som att få körkort på bara teoriprovet. Du har läst på men du 
har inte visat på att du kan köra.”. Det Dag Fagerhem säger är något som många av respondenterna 
också beskriver. Ett miljöledningssystem som bara implementeras för certifiering kan ha väldigt 
liten effekt på det faktiska miljöarbetet eftersom ingen av de internationella standarderna har 
miljökrav utan endast kravet på en ständig miljöförbättring. Detta betyder att de miljömål som 
sätts inom miljöledningssystem kan vara obetydliga och ändå godkännas för certifiering. 
Konsekvensen av detta kan bli något som Annika Skogvik tar upp: 
 

Eftersom Sverige är det mest ISO 14001 certifikat täta landet i världen, så blir det mer ett hygienkrav 
idag. Om ISO 14001 inte sätter någon ribba så är det hur lätt som helst att bli certifierad. Hotet är 
då att det är för lätt att bli certifierad. 

 
Om certifiering är för lätt att uppnå, menar Annika Skogvik att den kvalitetsstämpel som det en 
gång var har börjat urlakas. Att det idag mer visar på en sund struktur inom miljöarbetet, inte 
kvaliteten på miljöarbetet. Annika Skogvik tillägger att det kanske skulle vara bra att införa någon 
typ av åtaganden i certifieringen för att på så vis nå bättre kvalitet på miljöarbetet, men att det kan 
vara svårt att nå konsensus om det eftersom ISO standarderna är internationella och ska vara 
applicerbara överallt. 
 
 
 
 

6. Analys  
I denna del av uppsatsen analyserar vi resultatet utifrån de teoretiska begreppen och den forskning 
som presenterats tidigare. Detta för att kasta nytt ljus över resultatet och analysera det från olika 
perspektiv som kan vara intressanta för det vidare arbetet med miljöledningssystem.  
 
6.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning säger att när väl ett miljöledningssystem är implementerat är den allmänna 
uppfattningen att det fungerar som ett förtjänstfullt verktyg i verksamhetens miljöarbete. Detta 
gäller även för Stockholms läns landsting enligt vår studie. von Malmborg (2003) nämner vikten 
av att införa grundläggande etiskt miljövänliga värderingar för att kunna bedriva ett förtjänstfullt 
miljöarbete. Även detta har Stockholms läns landsting lyckats skapa genom den mainstreaming av 
hållbarhetstänk som skett i organisationen (se mer i 6.2). 
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Emilsson & Hjelm (2005) argumenterar för att miljöledningssystem är dåligt anpassade för 
offentliga verksamheter och Norén & von Malmborg (2004) säger i sin undersökning att vård och 
sociala tjänster inte alltid passar för miljöledningssystem. Om detta kan vår studie säga att det till 
viss del fortfarande stämmer. Vår studie säger att de nya versionerna av ISO 14001 har blivit bättre 
men att det fortfarande märks att det tagits fram för industrin och att det lätt kan bli lite 
”fyrkantigt”. Vad vi dock inte finner stöd för är att vård skulle vara sämre anpassade för en 
implementering av ett miljöledningssystem. Om något, pekar vår studie på att det är just 
vårdverksamheter som dragit störst fördel av en implementering av ett miljöledningssystem. 
Genom den noggranna miljöutredningen som leder till certifiering av ISO 14001 har 
vårdverksamheter skapat en förståelse för deras miljöpåverkan och samtidigt skapat ett verktyg för 
att minska den. Flera respondenter som har erfarenhet av att arbeta med miljöledningssystem inom 
just vård uttrycker en stor positiv inverkan på både miljöarbetet, men även för patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Hur dessa resultat kan skilja sig kanske kan förklaras med att när Norén & von 
Malmborg (2004) gjorde sin studie var det en äldre version av miljöledningssystem som var i bruk. 
Det kan också bero på tiden som miljöledningssystem har arbetats med i respektive studie, våra 
respondenter har uppgett att det blir lättare med tiden att använda sig av ett miljöledningssystem. 
Tyvärr framgår det inte hur länge respondenterna i studien av Norén & von Malmborg (2004) har 
arbetat med miljöledningssystem. Det Norén & von Malmborg (2004) har undersökt är 
kommuner, som de refererar till som lokala myndigheter. Kommuners arbetssituation kan se 
annorlunda ut än landstings men det bör sägas att även landsting är lokala myndigheter med många 
likheter. Dock krävs det mer forskning på området för att säkert uttala sig om varför 
respondenterna svar skiljer sig vilket visar på en svaghet i denna studie. 
 
Resultatet av vår fallstudie bekräftar också fler saker som t.ex. att implementering av ett 
miljöledningssystem till en början är ett omfattande arbete, med stor arbetsbörda gällande t.ex. 
administration, dokumentation samt att integrera miljöfrågor i den övergripande 
verksamhetsplanen. Resultatet pekar här åt samma håll som den tidigare forskningen, dock finner 
vi även exempel i vår fallstudie som inte blivit belyst i tidigare forskning. Vad vår studie ger är ett 
tidsperspektiv som är unikt i svensk forskning inom offentliga aktörers arbete med 
miljöledningssystem. De respondenter som har varit med sedan uppstarten av ISO 14001 
certifieringen håller med om att det i början av implementeringen var svårt och tungt men att de 
nu ser arbetet som vardag. Att under tiden som de har jobbat med miljöledningssystem har både 
de själva blivit mer erfarna samtidigt som ISO standarden har blivit lättare att applicera. Ofta är 
det så att ju längre någon arbetar med något desto bättre blir man på det. 
 
Det vi dock vill säga är att alla typer av förbättrat miljöarbete, vilken form det än tar, kommer att 
vara tungt och svårt i början. Implementering av ett miljöledningssystem eller någon form av 
likvärdig miljöpolicy bör inte vara oproblematiskt, är de det så görs det kanske inte seriöst. För 
den struktur ett miljöledningssystem ger i miljöarbetet kräver tid och energi, dock är det något som 
blir lättare med tiden enligt vår studie. Enligt våra respondenter fungerar ett implementerat och 
genomarbetat miljöledningssystem som ett osynligt skelett genom organisationen för miljöarbetet. 
Mindre tid och resurser behöver läggas på dokumentation och administrativa delar och ett större 
fokus på det faktiska miljöarbetet. Vår studie säger att det fungerar som en kom-ihåg-lista i sin 
styrning och stöd av verksamheternas miljöarbete i Stockholms läns sjukvårdsområde. 
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Verksamheternas egna miljöarbete har även underlättats genom att de inte längre själva behöver 
tänka på hur de ska uppfylla landstingets miljömål utan att allt finns som riktlinjer satta genom 
miljöledningssystemet för miljöarbetet. Så över tid, enligt vår studie, har det blivit lättare att jobba 
med miljöledningssystem. Det ska också sägas att när tidigare forskning på miljöledningssystem i 
offentliga verksamhet i Sverige gjordes, som vi tagit del av, var det ett annat utgångsläge för många 
verksamheter. Idag finns det en större miljömedvetenhet generellt i samhället och det kan ha 
påverkat inställningen till miljöledningssystem hos de undersökta verksamheterna. Miljöfrågor 
fanns på agendan men kanske inte i den form och med de krav som allmänheten ställer på politiskt 
styrda aktörer idag. Dock var Stockholms läns landstings implementering tidigare än många av de 
studier som gjordes senare vilket lyfter frågan varför inte fler offentliga aktörer gjorde det samtidigt 
eller iallafall senare? 
 
6.2 Mainstreaming och hållbar utveckling 
Att implementera ett miljöledningssystem kan liknas med att mainstreama något i en organisation. 
En viktig aspekt i ett miljöledningssystem är att det har som mål att mainstreama den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling inom en verksamhet. Den miljöprocess som har integrerats i 
exempelvis budgetprocessen ger hållbar utveckling en tydlig legitimitet i organisationens agenda 
på ett trovärdigt och fortgående sätt. För att bli mainstreamat behöver det också vara inkluderat i 
policyutveckling vilket det är genom miljöprogrammet. Prestandamätare finns inbyggt i ISO 14001 
genom kravet på revision och beslutsfattande processer genom att de integreras i ordinarie 
processer. 
 
Som vår studie klargör finns inte några specifika riktlinjer för hur Stockholms läns landsting ska 
förhålla sig i miljöfrågor, utan att de endast ska förhålla sig till ordinarie budgetprocess. Att hållbar 
utveckling även påverkar det dagliga arbetet genom mainstreaming är tydligt. Detta visar på att 
Stockholms läns landsting försöker integrera miljö i alla delar i organisationen. Som följd av detta 
hamnar inte miljöfrågorna i den sidovagn som många av våra respondenter varnade för att de 
tidigare lätt kunde göra. Att miljöfrågor implementerats i hela organisationen, långt ut i de olika 
verksamhetsområdena ges exempel på från studien då det dagliga arbetet påverkats i en mer 
miljövänlig riktning. Allt detta måste ske för att hållbar utveckling ska anses vara mainstreamat i 
organisationen, vilket studien visar på att det är. Det är också målet med hållbar utveckling, att 
finnas överallt i alla processer, som en ständig faktor som måste respekteras. ISO 14001 har också 
hjälpt att mainstreama hållbar utveckling på ett relevant och lämpligt sätt i Stockholms läns 
landsting, genom de olika miljöutredningarna, definition av miljöaspekter, miljöpåverkan, miljömål 
och revision. 
 
De obligatoriska utbildningarna inom miljö för anställda i Stockholms läns landsting ger en 
kunskap om miljö. Eftersom denna kunskap är något alla anställda måste ha mainstreamas 
hållbarhetstänket. Genom att mainstreama det i organisationen har Stockholms läns landsting 
skapat ett forum där miljöfrågor får ta plats och diskuteras. Detta tar sin form i bland annat de 
olika nätverk inom och utanför organisationen som Stockholms läns landsting deltar i. Det syns 
även i att från ledning ner till golvet på verksamheterna finns en röd tråd genom miljöarbetet. Alla 
kanske inte är medvetna om att det är miljöledningssystemet de jobbar igenom men de är medvetna 
om hållbarhetsfrågor och kan jobba mot en hållbar utveckling ändå. Mainstreamingen av hållbar 



22 
 

utveckling har även gjort det svårare att fatta dåliga miljöbeslut inom organisationen eller att 
ignorera frågan. Eftersom en utbredd kunskap om miljö finns inom organisationen finns det fler 
kritiska ögon öppna som kan motverka detta. Dessutom kan anställda inte längre skylla på 
okunskap inom miljö, vilket gör dem direkt ansvariga för det miljöarbete de utför. 
 
6.3 Top-down och bottom-up teori som ledningsmodell 
Tittar vi på resultatet utifrån top-down teorin som ledningsmodell blir det tydligt att 
implementeringen av miljöledningssystem i Stockholms läns landsting har varit och kommer i 
framtiden bli ännu tydligare en top-down modell. ISO 14001 som Stockholms läns landsting är 
certifierat mot är redan en typ av top-down modell och kallas också därefter ett ledningssystem. 
Om vi tittar på bekymmer med vad tidigare forskning säger om top-down teorin så kan vi säga att 
många av dem kompletteras av ISO 14001 standardens egna riktlinjer för att bli certifierad. 
Bekymret att ledare inte följer de policys som de driver nedåt går att hänvisa till ISO 14001 där 
både intern och extern revision görs av hela Stockholms läns landsting som lägger grund för 
certifiering. Effekten av policyn över tid går även det att mäta enkelt med hjälp av ISO 14001 där 
mätbara mål måste sättas, följas upp och revideras årligen. Vad som påverkar effekten av policyn 
är däremot svårare att svara på. I vår studie har det under intervjuerna framkommit att ett visst 
engagemang kring frågor om miljöledningssystem och miljöfrågor är viktigt men hur stor påverkan 
det engagemanget har på effekten av policyn i jämförelse med miljömål eller allmän 
miljömedvetenhet är svårt att svara exakt på. Här finns en svaghet i vår studie som bör undersökas 
vidare. 
 
Enligt tidigare forskning är top-down en ledningsmetod som förlitar sig kraftigt på effektiv 
kommunikation nedåt genom beslutskedjan (Gau & Gains, 2012). Även våra respondenters 
berättelser understryker hur viktigt tydlig kommunikation uppifrån är. Respondenter beskriver att 
språket i ISO 14001 är en svårighet, att det är tungt, tekniskt och svårt att konkretisera ibland. 
Detta kan leda till att top-down som ledningsmetod försvårar miljöarbetet eftersom 
kommunikation kan bli lidande på grund av svårförståeligt språk. Alltså är det väldigt viktigt att 
kommunikationen nedåt genom beslutskedjan fungerar på ett förtjänstfullt sätt för att önskat 
resultat ska nås. Därför krävs det också en förståelse av miljöledningssystem från ledningsnivå som 
sedan kan drivas nedåt i organisationen. Detta är något som våra respondenter tycker blivit bättre 
genom åren av arbete med miljöledningssystem. Här kan man tänka sig att en mer bottom-up 
liknande organisation skulle kunna minska beroendet av effektiv kommunikation genom att ett 
större handlingsutrymme ges till underliggande verksamheter. Detta skulle kanske resultera i att 
mellanchefer självständigt tog större initiativ för att identifiera specifika åtgärder för att nå mål 
inom Stockholms läns landstings egna bredare miljömål. Dock ska man vara försiktig med att dra 
förhastade slutsatser. Eftersom de absolut flesta verksamheter i Stockholms läns landsting inte har 
miljö som huvudsakliga uppgift kan det möjligen påverka prioriteten av miljöfrågorna om ett för 
stort handlingsutrymme ges. Vårt resultat pekar dessutom på att en top-down modell är det som 
fungerar bäst. 
 
Trots bred konsensus om att implementeringen av miljöledningssystem underlättat miljöarbetet i 
Stockholms läns landsting så är systemet inte felfritt. Kanske kan i alla fall ett av dessa mindre 
perfekta områden förklaras av top-down modellens egna svagheter. I studien har det framkommit 
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att det ibland har varit dålig uppföljning nedåt i organisationen från ledningshåll och att det kan 
förbättras. Tidigare forskning säger att i många top-down fall misslyckas organisationer att 
inkludera ledares roll i hur policys utförs på lägsta nivån (Gau & Gains, 2012). Trots det 
ansvarsförtydligande som finns i ISO 14001 har landstinget inte lyckats med det hela vägen. Därför 
överensstämmer också vår studie med förekommande problem hos organisationer med en tydlig 
top-down modell. I en bottom-up organisation kan man tänka sig att egna initiativ på 
underliggande nivåer tas för att motverka just denna svaghet med top-down modellen. 
 
Tidigare forskning säger att vissa villkor är viktiga i en top-down organisation för att en policy ska 
implementeras effektivt. En policy måste bland annat vara grundad på en tillräcklig teoretisk bas 
så att både basen och policyn kan bli testade för effektivitet. Applicerar vi detta på Stockholms 
läns landstings implementering av miljöledningssystem så kan vi säga att detta finns. När ISO 
14001 skulle implementeras hade miljöledningssystem redan funnits länge och blivit 
implementerat i verksamheter runt om i världen där effektiviteten hade undersökts. Dessutom 
hade ISO 14001 redan inbyggt i sitt system ett sätt att mäta effektiviteten genom skapandet och 
uppföljningen av miljömål genom obligatorisk revision. 
 
Ledare måste vara tillräckligt utbildade och engagerade för att förverkliga policyns när direktiv ges.  
Detta ses som ett andra villkor för att en lyckad implementering ska ske i en top-down 
ledningsmodell. Här kan vi använda respondenternas åsikter för att skapa oss en bild. Flera har 
uppfattningen att engagemang och kunskap är viktigt för miljöledningssystem. Vad de också säger 
är att engagemanget har blivit bättre med åren beroende flera olika orsaker som t.ex. en allmän 
ökad miljömedvetenhet i samhället och på arbetet, utbildningar av anställda inom miljöfrågor och 
implementering av miljöledningssystem i de stora processerna. Trots detta saknar vissa fortfarande 
engagemang i ledningsroll. Vad effekten kan bli i en top-down organisation som Stockholms läns 
landsting är att om en ledare inte är engagerad får det en större effekt på de som arbetar under 
dem än om en annan organisationsstruktur fanns. Detta skulle en mer bottom-up ledningsmetod 
möjligtvis motverka eftersom ett större handlingsutrymme ges till anställda under ledningen av 
verksamheten vilket kan väga upp för oinspirerade chefers påverkan. 
 
6.4 Greenwashing 
Att kommunicera ut sitt miljöarbete på ett transparant sätt är något som är viktigt för 
verksamheter. Som vi har sett i tidigare forskning har miljöcertifiering liknande ISO 14001 
standarden ofta varit målet för verksamheter som vill visa dess intressenter att de tar ansvar för 
sin miljöpåverkan. Något som lyfts upp flertalet gånger under intervjuerna är att ISO certifieringen 
och miljöledningssystem i sig inte är en garanti för att en verksamhet är miljövänlig. Exempel på 
det från fallstudien är när miljöledningssystem beskrivs att endast vara ett skal som måste fyllas 
med innehåll för att ge effekt och att ISO 14001 certifieringen i sig inte är ett kvitto på att ett bra 
miljöarbete bedrivs, eftersom de krav som ställs endast är att ständiga förbättringar gällande 
miljöarbetet ska ske. Om man inte håller sig kritisk i sin analys om den faktiska miljöpåverkan kan 
alltså en verksamhet som har en stor negativ miljöpåverkan men marginellt förbättrar sitt 
miljöarbete utan större ansträngning ses som miljövänlig i och med ISO 14001 certifieringen. 
Diskussionen om greenwashing blir därmed högst relevant och intressant. 
 



24 
 

Som vår studie visar riskerar ISO 14001 certifieringen att förlora sin legitimitet om det inte införs 
krav på resultat, och att ISO 14001 certifieringen idag mer ses som ett hygienkrav. Detta kan få 
följden att ISO 14001 används just i syftet att föra intressenter bakom ljuset med certifieringen. 
Samtidigt är det en svår nöt att knäcka eftersom standarden ska kunna vara applicerbar 
internationellt och inom så pass många olika typer av verksamheter. Det är även något som studien 
lyfter fram, att certifiera sig är som att få körkort på bara teoriprovet, du har läst på men du har 
inte visat att du kan köra. Utförandet och uppföljningen är därmed av största vikt och kanske inte 
alltid är av största prioritet hos överliggande nivå i verksamheten och därmed kan något som ser 
bra ut i ett policydokument riskera att förlora i kvalitet. 
 
En skillnad mellan motiven av att implementera ett miljöledningssystem i privat respektive 
offentlig verksamhet visar sig vara att det i den privata sektorn i större utsträckning uttrycks 
vara konsumentens ökade miljömedvetenhet som påverkat beslutet. Att då som företag framstå 
som miljövänlig blir följaktligen av stor vikt. En internationellt erkänd certifiering som ISO 14001 
kan därmed vara till fördel för att vinna kundernas förtroende. Men en oaktsam kund med ett 
mindre kritiskt öga kan därför ledas till att tro att en certifiering av typen ISO 14001 automatiskt 
betyder miljövänliga produkter eller tjänster. När det gäller Stockholms läns landsting utformas 
miljömålen med en top-down styrning, tydliga mål för hela verksamheten som är beslutade av 
folkvalda politiker i landstingsfullmäktige. Likt den betydelsen ett gott omdöme och kunders 
förtroende har för ett företag, lika viktigt är det för en demokratiskt vald organisation som 
landstinget är att bibehålla medborgarnas förtroende med den verksamhet man bedriver. Därför 
bör risker med greenwashing vara lika relevant för landstinget som aktörer i den privata 
sektorn.  Medvetenheten om detta är något som kommer fram under intervjuerna då flera av 
respondenterna lyfter fram vikten av att fokusera på rätt saker när det kommer till miljö. Att man 
är tydliga med att inte lägga allt för mycket fokus på att återvinna papper på kontoret när den 
största miljöpåverkan verksamheten har är de läkemedel som används eller utsläppen från de 
fordon som körs. 
 
 
 
 

7. Slutsats och avslutande diskussion 
Den första avsikten med studien var att undersöka hur implementeringen av ett 
miljöledningssystem påverkat miljöarbetet inom Stockholms läns landsting. Studien visar att 
implementeringen av miljöledningssystem inom Stockholms läns landsting har påverkat 
miljöarbetet på en mängd olika sätt både direkt och indirekt. Genom att upprätta ett 
ledningssystem har förutsättningar skapats att på ett strukturerat sätt arbeta mot att uppnå målen 
i miljöprogrammet för alla verksamheter. Stockholms läns landsting har gjort stora framsteg i sitt 
miljöarbete utifrån de mål som satts genom miljöledningssystemet vilket redovisas i 
miljöredovisningen (2016). Dock är det viktigt att understryka att det även framgår i studien att ett 
miljöledningssystem inte per automatik leder till ett bra miljöarbete. 
 
Den andra avsikten med studien var att utröna vilka orsakerna var till de förändringar som skett. 
Vår studie visar att genom implementering av ett miljöledningssystem har Stockholms läns 
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landsting fått en kunskap som inte fanns tidigare om organisationens miljöpåverkan. Denna ökade 
miljömedvetenhet har sedan hjälpt att skapa mätbara miljömål som landstinget ska arbeta emot. 
Införandet av miljö i de ordinarie processerna tillsammans med ett ansvarsförtydligande i 
miljöfrågorna har även hjälpt att skapa en legitimitet i miljöfrågorna som inte fanns tidigare. Det 
har även skapats en miljövänlig företagskultur inom organisationen genom de olika nätverk som 
skapats där miljöfrågor diskuteras samt de obligatoriska miljöutbildningarna för all personal. 
 
Ändå måste man fortsätta vara kritisk eftersom en så pass omfattande verksamhet som Stockholms 
läns landsting oundvikligen har en väldigt stor miljöpåverkan. Det finns många förbättrings-
områden innan en hållbar utveckling är nådd. Vägen dit kan verka lång men Stockholms läns 
landsting har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete och visar att användandet av 
miljöledningssystem inom offentlig verksamhet kan fungera som ett verktyg för att uppnå 
hållbarhet. För att utveckla miljöarbetet än mer är det viktigt att verksamheten i framtiden styrs av 
ett fortsatt starkt engagemang från ledning och i nedåtgående linjeorganisation. Detta är viktigt för 
att ambitiösa mål ska formuleras så att en hållbar utveckling till slut nås inom verksamhetens alla 
områden. 
 
En begränsning med studien är att den till stor del bygger på en fallstudie där endast en verksamhet 
har studerats. Intressant vore att göra en liknande studie i större omfattning där fler liknande 
verksamheter jämförs. Däremot kan lärdomar dras av liknande verksamheter som möter 
utmaningar i arbetet med miljöledningssystem. Att göra en liknande studie inom den privata 
sektorn som bedriver samhällstjänster som liknar landstingets vore intressant. Eftersom bägge 
sidor är finansierad av skattebetalare kan ett intresse finnas hos medborgare att veta just skillnader 
och likheter i verksamheternas miljöarbete genom miljöledningssystem. 
 
Frågan varför inte fler offentliga aktörer har implementerat och certifierats enligt ett 
miljöledningssystem kan denna studie inte svara på. Här tycker vi att en större studie borde 
undersöka hur detta kommer sig. Om Sverige som land påstår sig vara i framkant i miljöområdet, 
då krävs det att man visar det tydligare från politiskt håll genom offentliga aktörers arbete med 
miljö. 
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9. Bilagor 
Intervjuguide 

  
Förtydliganden: Stockholms läns landsting (SLL) Miljöledningssystem (MLS) 
 
Ämnen som behandlas under intervjuerna: 
Miljöledningssystemet tillämpning, planering, organisation, påverkan på miljömål och det dagliga 
arbetet: 
  
Följande frågor har funnits som stöd under intervjuerna. Följdfrågor har även ställts där det varit 
relevant. 
  

• Lite kort presentation om intervjupersonens arbetsbeskrivning och sitt dagliga arbete 
  

• Vad är bakgrunden till att SLL använder sig av MLS? 
  

• Vilken är din roll i arbetet med miljöledningssystem inom SLL? 
  

• Vilken typ av MLS används inom SLL? 
  

• Hur används det? 
  

• Har organisationen förändrat sig som konsekvens av implementeringen av MLS? 
• På vilket sätt? 

  
• Har SSLs miljömål påverkats som en konsekvens av implementeringen av MLS? 
• På vilket sätt? 

  
• Har det dagliga arbetet och rutiner i verksamheten påverkats av implementeringen av 

MLS? 
• På vilket sätt? 

  
• Har förändringar av planering och beslutsfattande i verksamheten uppstått som en 

konsekvens av MLS? 
• På vilket sätt? 

  
• Har miljömedvetenhet inom organisationen påverkats som konsekvens av MLS? 
• På vilket sätt? 

  
• Har MLS påverkat miljöarbetet? 
• På vilket sätt? 

  
• Har implementeringen av MLS påverkat arbetet inom verksamheten på andra områden 

än miljöområdet, sk. spillover effekter? 
  

• Hur upplever du att MLS har fungerat på ett generellt plan? Styrkor, svagheter, hot, 
möjligheter, framtida perspektiv och summerande frågor av effekten av MLS. 
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