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Abstract 
We need to take responsibility for environmental issues. Knowing that the various 

environmental problems must be handled has led to the application of environmental 

management systems. An environmental management system is a tool that requires a 

continuous and strategic approach to continuous improvement with respect to 

environmental issues. In Sweden usually applied five different environmental 

management system, but the question is what drives and avoids organizations to 

implement an environmental management system. 

 

The problem with the study is to answer the driving forces and barriers that occur when 

implementing an environmental management system from a management perspective 

and to analyze them. The analysis aims to create an understanding of how drivers can be 

recovered and the interventions needed to overcome the barriers. 

 

The aim is to contribute knowledge in Hofors municipality with respect to the drivers 

and barriers for the implementation of an environmental management system from a 

management perspective. To do this, twelve interviews with elected politicians and 

employees of management were carried out in Hofors municipality. The municipality 

has about 9,500 inhabitants. The municipal organization consists largely of the 

Municipal Executive, Children and Education, Social Services Committee and 

Hoforshus AB. 

 

The interviews first identify drivers from various categories. Knowledge and 

commitment, Economy, Procedures and structure as well as Lead and support the 

development are significant driving forces. Less significant driving forces are Image, 

Stakeholders, Reaching policy goals and the Environment. 

 

The interviews also identify barriers based on different categories. It identified that 

basically all look Knowledge and commitment, the Administration and the Extent and 

few rewards as barriers. About half said Stakeholders, Reaching policy goals and 

Economy as barriers. 

 

The discussion highlights there are both drivers and barriers in terms of policy 

objectives, economy, stakeholders and knowledge and commitment. While it is 

identified that better image, efforts to improve the environment, lead and support the 

development and create routines and structure is considered to be the driving forces. 

Administration and extent and few rewards perceived unambiguously as barriers. 

 

The conclusions results that the municipality must focus on freeing the significant 

driving forces by overcoming the considerable barriers. It is therefore important to focus 

on increasing knowledge and commitment in the area to satisfy a significant driving 

force and at the same time addressing a significant barrier. Otherwise operated the 

municipality especially to improve the economy, create routines and structure and lead 

and support development. This leads to rewards. To achieve this, the municipality need 

to overcome the administrative barriers. 

 

Through future studies, it may be interesting to do a study in a larger municipality or in 

an enclosed municipal field of responsibility, such as school. 

 

Keywords: Barriers, Drivers, Environmental Management, Management perspective, 

Municipality.  
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Sammanfattning 
Vi måste alla ta ansvar för miljöfrågorna. Vetskapen om att de olika miljöproblemen 

måste hanteras har medfört att tillämpandet av miljöledningssystem vuxit fram. Ett 

miljöledningssystem är ett verktyg som kräver ett kontinuerligt och strategiskt arbetssätt 

för ständiga förbättringar med avseende på miljöfrågor. I Sverige tillämpas vanligen 

fem olika miljöledningssystem, men frågan är vad som driver och hindrar aktörer att 

tillämpa ett miljöledningssystem.  

 

Problemet med studien är därför att besvara vilka drivkrafter och hinder som 

förekommer vid implementering av ett miljöledningssystem ur ett ledningsperspektiv 

samt att analysera dessa. Analysen syftar till att skapa förståelse för hur drivkrafterna 

kan tillvaratas och vilka åtgärder som krävs för att övervinna hindren.  

 

Syftet är att bidra till lärdomar i Hofors kommun med avseende på drivkrafter och 

hinder vid implementering av ett miljöledningssystem ur ett ledningsperspektiv. För att 

göra detta har tolv intervjuer med förtroendevalda och anställda ledningspersoner utförts 

i Hofors kommun. Fallkommunen har omkring 9500 invånare. Den kommunala 

organisationen består i stort av Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, 

Socialnämnden och Hoforshus AB.  

 

Intervjuerna identifierar först drivkrafter utifrån olika kategorier. Kunskap och 

engagemang, Ekonomi, Rutiner och struktur samt Leda och stötta en utveckling är 

betydande drivkrafter. Mindre betydande drivkrafter är Image, Intressenterna, Nå 

politikens mål samt Miljö. 

 

Intervjuerna identifierar även hinder utifrån olika kategorier. Det identifieras att i 

princip alla ser Kunskap och engagemang, Administration samt Omfattning och få 

belöningar som hinder. Ungefär hälften uppgav Intressenterna, Nå politikens mål och 

Ekonomi som hinder.  

 

Diskussionen belyser sedan att det finns både drivkrafter och hinder när det gäller 

politiska mål, ekonomi, intressenter samt kunskap och engagemang. Medan det 

identifieras att stärkt image, insatser för bättre miljö, leda och stötta en utveckling samt 

skapa rutiner och struktur endast anses vara drivkrafter. Administration samt omfattning 

och få belöningar uppfattas entydigt som hinder. 

 

Slutsatserna utmynnar i att kommunen måste fokusera på frigöra de betydande 

drivkrafterna genom att överbrygga de betydande hindren. Det gäller alltså att satsa på 

att öka kunskapen och engagemanget i området för att tillfredsställa en betydande 

drivkraft och på samma gång bemöta ett betydande hinder. Annars drivs kommunen 

särskilt av att förbättra ekonomin, skapa rutiner och struktur samt leda och stötta en 

utveckling. Detta leder till belöningar. För att nå dit måste administrativa hinder 

övervinnas.  

 

Genom framtida studier kan det vara intressant att genomföra en studie i en större 

kommun eller fördjupa sig i ett avgränsat kommunalt ansvarsområde, såsom 

skolområdet.  

 

 

 

Nyckelord: Drivkrafter, Hinder, Kommun, Ledningsperspektiv. Miljöledningssystem   
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Förord 
Jag vill genom förordet rikta ett stort tack till Hofors kommun som gav mig möjligheten 

att genomföra ett intressant examensarbete. Att de tolv ledningspersonerna som deltog 

visade intresse för studien känns oerhört lovande. För min del har resan genom 

examensarbetet varit utvecklande och jag hoppas att resultatet av studien blir lika 

givande. Avslutningsvis vill jag även tacka min handledare Kaisu Sammalisto och 

studiekamraterna som bidragit med konstruktiv respons i samband med seminarierna.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Vi måste alla ta ansvar för miljöfrågorna. Stockholm Resilience Centre (2015) har 

publicerat mätningar av Jordens gränsvärden sedan 2009 utifrån nio olika miljöaspekter, 

se figur 1 nedan. De menar att den biologiska mångfalden idag påverkas negativt då 

arter utrotas eller blir ovanligare. Även klimatförändringarna, förlusten av fosfor och 

kväve samt markförändringar såsom avskogningen är över Jordens gränsvärden.  

 

 
Figur 1. Här redovisas de nio miljöaspekterna. Vit färg innebär att ett gränsvärde ännu inte identifierats. 

Grönt är inom gränsvärdet. Gult innebär att det finns risker och rött innebär att det föreligger höga 

risker (Stockholm Resilience Centre, 2015).   

Vetskapen om att de olika miljöproblemen måste hanteras har medfört att tillämpandet 

av miljöledningssystem vuxit fram. Ett miljöledningssystem är ett verktyg som kräver 

ett kontinuerligt och strategiskt arbetssätt för ständiga förbättringar med avseende på 

miljöfrågor (Ammenberg, 2012).  

 

Miljöledningssystemen används både nationellt och internationellt, bland tjänste- och 

produktionsföretag samt privata och offentliga aktörer. Anledningen till att detta 

fungerar hos alla typer av aktörer beror på att miljöledningssystem tillåter flexibilitet när 

det gäller hur arbetet ska utföras då det är upp till den enskilda aktören att finna sina 

arbetsformer (Ammenberg, 2012).  

 

Vanligtvis förekommer fem olika miljöledningssystem i Sverige. Dessa heter EMAS, 

ISO 14 001, Miljödiplomering, Grön Flagg och Utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling. Dessa redogörs nedan genom beskrivningar av dessa samt genom 

exemplifieringar av vilka aktörer som använder respektive system och i vis mån hur de 

tillämpar ledningssystemen.     
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1.1.1. EMAS och ISO 14 001 

EMAS har sitt ursprung genom en EU-förordning som funnits sedan 1990-talet. EMAS 

används främst inom EU. ISO 14 001 är mer global, men samtidigt mer utbredd inom 

EU än EMAS. EMAS och ISO 14 001 är i princip helt lika. Alla krav som finns inom 

ISO 14 001 återfinns även i EMAS, sedan har EMAS ytterligare krav. EMAS ställer 

större krav på transparens genom årligt återkommande miljöredovisning som måste 

göras offentligt. Miljöredovisningen ska dessutom granskas av en självständig part. En 

annan noterbar skillnad är att EMAS har en logga som kan användas i 

marknadsföringen för den certifierade aktören. Eftersom likheterna med dessa två 

miljöledningssystem är slående finns aktörer som använder båda (Ammenberg, 2012). 

Miljöledningssystemen EMAS och ISO 14 001 har följande arbetsprocess med dessa 

delsteg som återkommer för att uppnå ständiga förbättringar;  

 

 Miljöutredning av olika miljöaspekter  

 Formulering av miljöpolicy och miljömål 

 Säkerställa resurser, organisation och kompetens 

 Arbeta fram rutiner och instruktioner 

 Övervakning, mätning och avvikelsehantering 

 Miljörevision och ledningens genomgång 

Genom en guide för olika miljö- och energiledningssystem lyfter Länsstyrelsen i 

Jönköping (2013) fram att EMAS är praktiskt. Den som är ansluten till EMAS får stöd 

med lagefterlevnad och administration av EU-kommissionen, medlemsstaterna samt 

betydelsefulla organisationer. EMAS framställs som det kompletta 

miljöledningssystemet genom kraven på offentlighet och detaljrikedom i arbetet med 

miljöfrågor. Styrkan med ISO 14 001 är att den erkänd över hela världen. De nämner 

även att både EMAS och ISO 14 001 generellt sett kräver relativt stora organisationer. 

 

Genom information av Svergies Kommuner och Landsting, SKL (2005) finns både 

EMAS- och ISO-kommuner i Sverige. En del har certifierat hela kommunen, medan 

andra certifierat delar av den. Exempelvis Uddevalla med strax över 50 000 invånare 

var Sveriges första EMAS kommun. Den viktigaste erfarenheten som lyfts fram där är 

att internrevisionen och ett starkt politiskt ledarskap har gjort att arbetet för ständiga 

förbättringar inte hamnat i skymundan. De hade ett synsätt om att miljöarbetet inte ska 

vara ett separat arbete, utan det ska in i vad de kallar kärnverksamheten. De lyfter även 

fram att arbetet med EMAS kräver att timmar sätts på exempelvis tjänster som en 

miljösamordnare.  

 

SKL lyfter även fram Eskilstuna kommun med ca 100 000 invånare. Där används ISO 

14 001 t.ex. hos det kommunala bolaget för Energi & miljö samt 

Stadsbyggnadsförvaltningen. De ser miljöfrågorna som en naturlig del i arbetet för en 

God och jämlik hälsa, Trygga och goda uppväxtvillkor, Sund och säker livsmiljö, God 

bebyggd miljö samt Mark, vatten och biologisk mångfald.  
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I SKL-informationen nämns det från Lidköping precis som i Uddevalla att det politiska 

engagemanget varit viktigt ihop med att en miljöstrateg har fått jobba med frågorna. De 

använder ISO 14 001 och har tagit många omtag innan de kom igång med sitt 

miljöledningssystem. Genom deras erfarenheter betonar de vikten av att 

miljöledningssystemet är en del av de befintliga styrsystemen i kommunen. Det är 

förödande om miljöledningssystemet lever vid sidan av. Några avslutande erfarenheter 

kommer från Jämtlands läns landsting som har ISO 14 001 för hela sin verksamhet. De 

menar att det är viktigt att inte drunkna i ett för stort arbete med för många mål. Det är 

viktigt att kunna avgränsa sitt miljöledningssystem.  

1.1.2. Miljödiplomering 

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som påminner om EMAS och ISO 14 001, 

det är dock inte lika omfattande och riktar sig därmed till mindre verksamheter. Att 

inneha Miljödiplom innebär att verksamheten följer Svensk Miljöbas krav 

(Länsstyrelsen i Jönköping, 2013). 

 

Svensk Miljöbas är en förening som tillhandhåller detta nationella miljöledningssystem 

som används av 650 företag och offentliga aktörer. Förenklat kan Miljödiplomering 

beskrivas precis som EMAS och ISO 14 001 bortsett ifrån lika tuffa krav på 

avvikelsehantering, dokumentstyrning och rutiner. Det Svensk Miljöbas värderar högt 

bland de diplomerade är att de påvisar konkreta miljöförbättringar och håller sin 

personal utbildad i miljöfrågor. Förutom Svensk Miljöbas kan även andra aktörer 

utfärda miljödiplom (Svensk miljöbas, 2014).  

 

Jönköpings kommun och Örebro kommun är två kommuner som miljödiplomerar. 

Jönköping (2015) motiverar företag och andra organisationer att en miljödiplomering 

ger konkurrenskraft gentemot andra då företaget får en bra marknadsföringsplattform 

samt ökade möjligheter att vinna upphandlingar där hållbarhetskrav ställs. De menar 

också att mindre organisationer kan våga använda miljödiplomering då det inte kräver 

för mycket tid och administration.  

 

I Örebro (2014) beskriver de miljödiplomering som ett bra första steg för den som på 

sikt vill tillämpa de internationella miljöledningssystemen. Att komma igång med en 

miljödiplomering innebär att ett arbetssätt sätts igång som följer de större 

miljöledningssystemens grunder. 

1.1.3. Grön Flagg 

Grön Flagg är ett kostnadsfritt och enklare miljöledningssystem som i Sverige är 

framtaget av organisationen Håll Sverige Rent (HSR) ihop med Naturvårdsverket. Grön 

Flagg är en del av ett internationellt nätverk kallat Eco-Schools som inkluderar omkring 

60 länder. I Sverige har nu över 2600 skolor anslutit sig till Grön Flagg (HSR A, 2016). 

Med en Grön Flagg-certifiering erbjuds skolan olika tips på lektionsupplägg samt 

material och hjälpmedel som passar för skolans olika årskurser (HSR B, 2016).   
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Grön Flagg aktiverar elever, lärare, ledningen och politiken. Det kan användas i det 

dagliga skolarbetet från för- till gymnasieskolan. Skolor med Grön Flagg ska ha ett 

Grön Flagg-råd, vilket kan vara samma som elevrådet. Alla skolor har stort inflytande 

över hur arbetet läggs upp. Skolorna tar fram sina hållbarhetsområden att jobba med 

som kopplas samman till minst ett av de teman som Grön Flagg har. Dessa är:  

 

 Livsstil och hälsa 

 Närmiljö 

 Vattenresurser 

 Klimat och energi 

 Konsumtion 

 Kretslopp 

 

Arbetet sker sedan återkommande där skolorna med jämna mellanrum ser över och 

reviderar sitt arbete för att nå ständiga förbättringar där nyckeltal arbetas fram, en 

handlingsplan antas och utvecklingsområden identifieras. Det är viktigt att dokumentera 

vad som görs för att kunna rapportera till Håll Sverige Rent. Arbetet ska dessutom 

knytas samman med läroplanen. Sköts detta har skolan en Grön flagga att hissa. 

Processen tydliggörs genom figur 2 nedan (HSR C, 2016).  

 
Figur 2. Här beskrivs processen för en skola med Grön Flagg (HSR C, 2016).  

 

Säfström (2004) har fördjupat sig i olika erfarenheter av Grön Flagg. Sammanfattat 

kommer hon fram till att det fungerar bra på de olika nivåerna. En tendens är att 

eleverna på gymnasiet har stort driv, samtidigt som förskolebarnens föräldrars 

engagemang är stort. Många lärare upplever en tidsbrist i att jobba med 

hållbarhetsfrågor, men 4 av 5 uppger trots allt att de ser förbättringar genom 

miljöarbetet. Samtidigt uppger lärarna att de gärna skulle samarbeta mer med andra 

skolor. 
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Säfström lyfter även fram att det inte skiljer särskilt mycket mellan EMAS, ISO 14 001 

och Grön Flagg. Skillnaderna och likheterna lyfter hon fram i figur 3 nedan. Nämnvärda 

skillnader är sättet att jobba med målen, i Grön Flagg väljs teman, medan de andra två 

ledningssystemen utgår ifrån en miljöutredning där mål sätts utifrån organisationens 

relevanta miljöaspekter. Kraven på övergripande och detaljerade miljömål finns inte 

heller i Grön Flagg, precis som kraven på miljöpolicy och miljörevisioner. Annars 

påminner de olika miljöledningssystemen om varandra. 

 

  
Figur 3. Redovisar skillnader och likheter mellan Grön Flagg, EMAS och ISO 14001 

(Säfström 2004).  

 

Andersson (2009) påvisar att utbildning är ett användbart verktyg i arbetet för att nå en 

hållbar utveckling. Hon har studerat hur lärandet i skolor med Grön Flagg fungerar. Hon 

påvisar att elever hålls delaktiga både i och utanför skolan. Hon lyfter fram att det är 

tydligt att hemmen påverkas av att barnen är en del av Grön Flagg då barnen kommer 

hem och ställer frågor, skapar diskussioner och på så vis förändrar vanor hemma.  

1.1.4. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling kan ansökas av skolor som jobbar för en 

hållbar utveckling. Utmärkelsen tillhandahålls av Skolverket och fungerar för alla typer 

av skolor och hänger samman med läroplanen och ställer ett antal krav för få 

utmärkelsen (Skolverket A, 2013).  

 

Kraven som ställs är att den pedagogiska ledningen har kompetens för att leda ett 

hållbarhetsarbete. Det ställs även krav på årlig rapportering av vad som görs och att det 

finns rutiner för att ny personal ska kunna sätta sig in i arbete. För att kunna påvisa ett 

hållbarhetsarbete med ständiga förbättringar måste mål sättas där det dessutom finns 

åtgärder beskrivna för att nå de mål som eventuellt inte nåtts. Det betonas även att all 

personal och alla elever ska ha möjlighet att delta i arbetet att sätta mål, planera, 

genomföra och utvärdera.  Sköts allt riktigt får skolan Utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling under en treårsperiod (Skolverket B, 2009). 
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Piteå kommun (2015) är en av de kommuner som satsar på att alla skolor ska ha 

utmärkelsen. En majoritet av deras olika för- och grundskolor har fått utmärkelsen och 

fler är på väg att få. Erfarenheter från deras sida är att utmärkelsen skapar ett arbete som 

leder till fler positiva dimensioner. Med en ökad medvetenhet om miljö- och 

hållbarhetsfrågor stimuleras ett ökat intresse och engagemang både bland lärare och 

elever, vilket lett till att exempelvis mångfaldsfrågor blev en del av hållbarhetsarbetet. 

 

Likaså i Sala kommun (2014) ser de att mycket kan knytas samman med att ha ett 

hållbarhetsarbete i skolan utifrån Utmärkelsen. De har en vision som genomsyras från 

politiken till förskolebarnet att barn ska ha ”rätt att behålla den mångfald som finns i 

naturen av blommor, insekter, fåglar och djur” och ”rätt till en global miljö som värnar 

om allt liv på jorden”. Därför har de sett utmärkelsen som ett bra hjälpmedel att använda 

i arbetet för att nå visionen.     

1.2. Problem 

För att förstå motiven att tillämpa ett miljöledningssystem är det av intresse att 

identifiera vilka de bakomliggande drivkrafterna är för implementering av ett 

miljöledningssystem. På samma sätt är hindrena intressanta att studera. Problemet med 

studien är därför att besvara vilka drivkrafter och hinder som förekommer vid 

implementering av ett miljöledningssystem ur ett ledningsperspektiv samt att analysera 

dessa. Analysen syftar till att skapa förståelse för hur drivkrafterna kan tillvaratas och 

vilka åtgärder som krävs för att övervinna hindren.  

1.3. Syfte och mål 

Syftet är att bidra till lärdomar i Hofors kommun gällande drivkrafter och vad som 

hindrar dessa när det kommer till arbetet med miljöfrågor. På sikt är även ett mål att 

kommunen utvidgar sitt miljöarbete genom att implementera ett lämpligt 

miljöledningssystem i större omfattning.  

 

Målet är att genomföra en fallstudie av drivkrafter och hinder för implementering av ett 

miljöledningssystem i en kommun ur ett ledningsperspektiv.  

1.4. Omfattning 

Studien avgränsar sig till ett ledningsperspektiv med både ledande förtroendevalda och 

tjänstemän samt omfattar enbart en kommun. Fokus avgränsas även mot att endast 

studera och analysera drivkrafter och hinder med att arbeta utifrån ett 

miljöledningssystem. Litteraturstudien omfattar många typer av organisationer, medan 

resultatavsnittet endast fokuserar på en kommun.    

1.5. Målgrupp  

Målgruppen är tjänstemän och förtroendevalda med ledningsfunktioner i olika 

kommuner, eftersom de har ett ledande ansvar för ett miljöledningssystem. Det är 

viktigt att de medvetandegörs om drivkrafter och hinder för att lyckas jobba utifrån ett 

miljöledningssystem.  
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2. Metod och genomförande  
Studien inleds med en litteraturstudie för att sedan använda en fallstudie med intervjuer 

i resultatkapitlet. Användandet av metoderna förklaras och motiveras nedan. 

2.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudie är en etablerad metod som vanligtvis är en del av inledningen. 

Litterturstudien ger en bra överblick av andras studier och erfarenheter i ämnet. Vad 

som begränsar en litteraturstudie är att den enbart hämtar befintlig fakta och 

återupprepar andras resultat. Därmed kan den inte användas i inhämtandet av nya 

resultat, men passar bra vid skapandet av en teoretisk referensram (Murray och Hughes, 

2008).   

 

När drivkrafter och hinder identifierats i den teoretiska referensramen genomfördes 

litteraturstudien utifrån databaserna Discovery, Google Scholar, ScienceDirect och 

Springer Link. Information har hämtats från elva artiklar. Sökorden som gav 

användbara artiklar var följande; motives, drivers, barriers, management, ISO 14 001, 

environmental management och school. 

 

Artiklarna fokuserar på olika typer av organisationer runt om i världen. Detta anses 

relevant eftersom ett mångfasetterat underlag skapats i den teoretiska referensramen.  

2.2. Fallstudie 

En fallstudie är en vanlig metod för att jämföra om litteraturstudien överensstämmer 

med fallstudien, därmed kan ny fakta identifieras. I denna fallstudie används intervjuer 

med öppna frågor till utvalda ledningspersoner istället för frågor med givna 

svarsalternativ till slumpmässiga personer i organisationen. Intervjuer kan vara 

tidskrävande, men ger ofta nyanserade svar. En risk med intervjuer är att information 

läcks som påverkar den som intervjuas samt att den som intervjuas vill tillfredsställa 

frågeställaren genom att välja vilken information som delges och undanhålls. (Biggam, 

2015). När det gäller intervjuer är det även viktigt ur ett etiskt perspektiv att klargöra 

hur och varför svaren ska användas och vad syftet med studien är (Murray och Hughes, 

2008).    

 

Att ledningspersoner intervjuades ger givetvis en begränsning då dessa inte 

representerar hela organisationen, men samtidigt är det ledningspersonerna som jobbar 

strategiskt med ledningsfrågor. Därför upplevdes de relevanta att avgränsa sig mot. För 

att inte läcka information som styr tankarna för de som intervjuas genomförs 

intervjuerna individuellt där jag ber om att de inte ska prata med varandra förrän de 

olika intervjuerna är färdiga. 

 

Intervjuerna baserades på följande öppna frågor: ”Vilka drivkrafter upplever du vid att 

arbeta med miljöfrågor utifrån ett miljöledningssystem samt vilka hinder upplever du 

vid att arbeta med miljöfrågor utifrån ett miljöledningssystem?”. Öppna frågor väljs för 

att inte styra och begränsa tankarna. När följdfrågor tillämpades var även dessa öppna. 

Intervjuerna skedde under en fyraveckorsperiod. Varje enskild intervju var omkring 30 - 

45 min.  
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Detta bedömdes lämpligt för att kunna planera in tid för intervjuer med tolv 

ledningspersoner, som representerar både de förtroendevalda och tjänstemännen. Innan 

de intervjuades klargjordes syftet med studien samt hur och varför deras svar ska 

användas. Det klargjordes även att deras namn och funktion presenteras i studien. Under 

intervjuerna skrevs minnesanteckningar som sedan skrevs rent. Därefter fick de 

intervjuade läsa och godkänna den renskrivna texten för att säkerställa att inga 

missförstånd skett. Dessa texter finns i sin helhet under bilaga 1.  

 

En bearbetning av intervjuerna gjordes sedan för lyfta fram alla drivkrafter och hinder 

som finns i kommunen. Dessa sammanställdes därefter i olika kategorier eftersom vissa 

liknade varandra. Sedan fördes statistik utifrån kategorierna för att identifiera 

svarfrekvensen av de olika drivkrafterna och hindren.    

 

Innan studien genomfördes gav kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande 

klartecken till organisationens deltagande. Dessa bidrog även vid urvalet av 

ledningspersoner. Hofors kommun är en tillgänglig kommun då jag är bekant med 

organisationen och dess ledning. Att en relation förekommer innebär att jag som person 

och historiska samtal kan innebära ett bias på svaren.  
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3. Litteraturstudie 
Litteraturstudien redogör för olika drivkrafter och hinder vid implementeringen av ett 

miljöledningssystem utifrån litteraturstudier. Avslutningsvis sammanställs och 

tydliggörs de olika drivkrafterna och hindrena genom tabell 1 på sida 17.  

3.1. Drivkrafter 

Drivkrafterna till att arbeta utifrån ett miljöledningssystem varierar något. Mariotti, 

Kadasah och Abdulghaffar (2014) har kommit fram till att image är en viktig drivkraft 

bland aktörer i Saudiarabien. Med image menar de att ett miljöledningssystem ger status 

och företag framstår seriösa och samarbetsvilliga. Till viss del är även motivet att 

förbättra sin miljöprestanda en drivkraft. 

 

Massoud, Fayad, El-Fadel och Kamleh (2010) som fokuserat på matindustrin i Libanon 

menar att det finns en global trend att bry sig om vilken mat vi äter. Fler konsumenter 

kräver miljövänlig mat och det motiverar Libanons livsmedelsindustri att implementera 

miljöledningssystem, för då förbättras miljöprestandan, vilket leder till att företagens 

image stärks.   

 

Morrow och Rondinelli (2002) som samlat information om tyska företag bekräftar 

ovanstående slutsatser, men lyfter även fram fler drivkrafter. De har sett att drivkrafter 

kan knytas till effektiv användning av resurser, såväl ekonomiskt som energi- och 

miljömässigt. De ser även miljöledningssystem som ett verktyg att hitta arbetsformer 

som motiverar anställda, förbättrar den interna organisationen och skapar utrymme till 

innovationer som leder till förbättrade processer och produkter. 

 

Hillary (2004) har utrett drivkrafterna bland mindre- och medelstora företag i Europa. 

Drivkrafterna liknar i stort de som framkom i Tyskland. Hillary såg också att 

miljöledningssystem används som ett verktyg i företags interna kompetensutveckling.  

Företag som vill ta ett miljöansvar ser att ett arbete utifrån ett miljöledningssystem 

skapar förutsättningar för att veta hur miljöansvar kan tas. I denna artikel betonas också 

den ekonomiska aspekten, genom kostandsbesparingar, nöjdare kunder och bättre 

image.     

 

Iatridis och Kesidov (2015) som samlat insikter från den grekiska produktionsindustrin i 

en tid av ekonomisk kris har identifierat drivkrafter såsom att tillämpandet av ett 

miljöledningssystem skapar stolthet. Företag med miljöledningssystem får vara 

förebilder på en lokal marknad för att de gör bra insatser för miljön. De ser även 

miljöledningssystem som ett redskap att få legitimetet på en global marknad. Därmed är 

frågan om att ta ett miljöansvar också en fråga om ekonomisk överlevnad, då de känner 

stort tryck från kunder och politiken. Genom ett miljöledningssystem kan de möta 

kundernas, politikens och omvärldens mål och förväntningar. 

 

Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos (2011) studerar även drivkrafter bland företag i 

Grekland. De menar att miljöledningssystem används som ett verktyg för att nå de 

målen som politiken har satt upp på både sociala och miljömässiga krav. De ser att 

miljöledningssystem ger rutiner och strukturer som är önskvärt för ett hållbart 

företagande.  
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Avslutningsvis lyfter Ammenberg och Sundin (2005) fram att en drivkraft med 

miljöledningssystem är att dessa kan användas för att påverka flera att jobba med 

miljöfrågor då en implementering ger ringar på vattnet. Miljöledningssystem skapar en 

ny konkurrenssituation där en viktig aspekt blir miljöfrågorna kombinerat med 

ekonomi, kvalitet och sociala dimensioner. Detta påverkar relationer med omgivningen 

såsom media, myndigheter och förtroendevalda. Företaget blir då en del av en populär 

utveckling. 

3.2. Hinder 

Hindren till att arbeta utifrån ett miljöledningssystem varierar något. För att inleda med 

erfarenheter från Saudiarabien. Mariotti et al. (2014) ser hinder såsom incitamenten till 

att implementera ett miljöledningssystem är begränsade. Normalt sett är 

påtryckningarna relativt svaga från intressenter, men främst menar de att ett hinder för 

att implementera ett miljöledningssystem är kravet på all dokumentation och 

administration ihop med att miljöledningssystem bygger på frivillighet. De menar också 

att politiken i slutändan inte bryr sig nämnvärt, då det är den billigaste varan som i 

slutändan gynnas före ett miljöengagemang. Därför kan ett miljöledningssystem kosta 

mer än vad det ger menar olika företag. 

 

Wilson (2012) har identifierat att lärarutbildningen i Australien förhindrar att jobba med 

hållbarhetsfrågor eftersom att det inte vävs in i utbildningen. Därför upplever lärare inte 

miljö- och hållbarhetsfrågor som deras uppdrag att undervisa i. Samtidigt lyfter artikeln 

att det även är en fråga om tid. I dagens läge har lärarna ett pressat schema och därmed 

vill de inte jobba med mer än vad som tydligt förväntas i deras uppdrag. 

 

Bristen på tid bekräftas av Walker, Di Sisto och McBain (2008) som samlat erfarenheter 

från både privat och offentlig sektor. Författarna lyfter även fram andra hinder för att 

jobba med ett miljöledningssystem då det kostar och ställer krav på ett engagemang som 

aktörer inte ser som deras ansvar att jobba med. De menar också att bristen på 

engagemang inte bara är ett internt hinder, det är även ett externt. Offentliga aktörer 

upphandlar inte med ett miljöintresse och företagen ser inte att de vinner något på ett 

miljöengagemang gentemot olika typer av kunder. De menar att dessa hinder kan bero 

på kunskapsbrist, då varken privata eller offentliga aktörer har tillräcklig kunskap om 

miljöstyrning och reglering av upphandlingar.  

 

Hillary (2004) som fokuserar på små och medelstora företag i Europa identifierar hinder 

där företag fastnar redan i certifieringsfasen, då implementeringen är omfattande. 

Många gånger ska en värderings- och företagskultur förändras utöver kraven på 

administration och dokumentation. Samtidigt ger inte implementeringen någon direkt 

belöning, utan det upplevs mest som att komplicerade krav ställs. Dessa erfarenheter 

delas av Zhang, Bi och Liu (2009) som menar att ett av de största hindrena med en 

implementering är företagets storlek. Små företag har ingen intern organisation som kan 

jobba med miljöfrågor och de upplever sina insatser som små och betydelselösa i en stor 

och global värld av utsläpp. 
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Pinzone, Leffieri och Masella (2015) har studerat vad som hindrar sjukvården i Italien 

att jobba med miljöfrågor. Där lyfts en ekonomisk aspekt om att det inte finns ekonomi 

för att investera i långsiktiga miljöåtgärder som är oklara om de lönar sig under den 

långa tidshorisonten. De menar också att det är svårt att mäta, kontrollera och utvärdera 

resultaten av miljöåtgärderna. Även kompetensfrågan är ett hinder. Deras uppdrag är 

sjukvård, inte miljöfrågor. Både chefer och anställda ser inte hur och varför de ska bidra 

till miljönytta.  

 

Avslutningsvis är ett hinder målen och kraven med miljöledningssystem. Psomas et al. 

(2011) menar att det är oklart vad som är rimliga mål och åtgärder för att jobba utifrån 

ett miljöledningssystem. Detta bekräftas av Ammenberg och Sundin (2005) som 

utrycker att ett hinder är otydligheten med avseende på miljökrav. Miljöfrågor sägs vara 

viktiga, men det finns ingen större efterfrågan och miljönyttan gynnas inte politiskt. 

Olika aktörer ställer sig frågan varför ambitiösa miljömål ska sättas, som leder till 

omfattande åtgärder för ingenting.   
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3.3. Sammanfattning av litteraturstudie 

Under sammanfattningen förekommer inget nytt. Här sammanställs och diskuteras de 

identifierade drivkrafterna och hindrena utifrån litteraturstudien ovan. Tabell 1 nedan 

har olika underrubriker utifrån olika kategorier då vissa drivkrafter samt hinder 

påminner om varandra. 

 

Tabell 1. Sammanställer drivkrafter och hinder vid användning av miljöledningssystem 

utifrån litteraturstudien ovan. 

Drivkrafter Hinder 

Intressenterna Intressenterna 

Krav från intressenter Svaga påtryckningar från intressenter 

Legitimitet på global marknad  

Nå politikens mål Nå politikens mål 

Nå sociala & miljöpolitiska mål Politiken upphandlar främst ”billigaste 

varan”   

 Implementering bygger på frivillighet 

Kunskap och engagemang Kunskap och engagemang 

Skapa kompetensutveckling Brist på utbildning & kompetens 

Motiverande arbetsformer Kräver både internt & externt engagemang 

 Värderingar som prioriterar annat 

Ekonomi Ekonomi 

Ekonomisk resurseffektivitet Kostnader och ger ingen vinst 

Rutiner och struktur Administration 

Skapa rutiner och struktur Omfattande dokumentation & 

administration 

 Tidskrävande arbete 

 Omfattande certifieringsfas 

Leda och stötta utveckling Omfattning och få belöningar 

Produktutveckling & innovationer Begränsade incitament 

Påverka andra genom att skapa ringar på 

vattnet 

Ser inte miljöarbete som sitt uppdrag 

Ny konkurrenssituation där miljöansvar 

värderas 

Brist på belöningar 

Vara del av en populär utveckling Komplicerade mål att mäta, sätta & nå 

Image  

Stärka image  

Miljö  

Förbättra miljöprestanda  

Energi- & miljömässig resurseffektivitet  

 

Sammanställningen redogör att det finns två sidor av myntet när det gäller 

intressenterna, politiska mål, kunskap och engagemang samt ekonomi. Gällande 

politiska mål menar Iatridis och Kesidov (2015) att en drivkraft till implementering av 

ett miljöledningssystem är möjligheten att använda ett verktyg för att nå politikens 

uppsatta mål. Samtidigt menar vissa att politiken är hindret, eftersom politiken inte 

aktivt gynnar miljönytta (Ammenberg & Sundin, 2005). 
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På samma sätt skiljer sig uppfattningarna med avseende på de ekonomiska aspekterna 

med ett miljöledningssystem. Hillary (2004) menar att en drivkraft är 

kostnadsbesparingar, vilket även Morrow och Rondinelli (2002) bekräftar med 

drivkrafter såsom resurseffektivitet, förbättrade processer, produkter och innovationer 

som genererar ekonomiska vinster.  

 

Mariotti et al. (2014) identifierar istället att det är kostsamt och att det inte finns 

tillräckliga incitament till att implementera ett miljöledningssystem, då intressenternas 

påtryckningar är svaga. Samtidigt kan intressenterna vara motivet till att jobba utifrån 

ett miljöledningssystem (Massoud et al., 2010; Iatridis & Kesidov, 2015). 

 

Förhållningssättet till kunskap är även en aspekt som skiljer sig åt bland aktörer. Vissa 

menar att implementering av ett miljöledningssystem innebär att en kunskapsutveckling 

kommer ske ihop med den nya arbetsprocessen som skapar engagemang (Morrow & 

Rondinelli, 2002). Medan andra menar att engagemangs- och kunskapsbrist hindrar 

förmågan att jobba utifrån ett miljöledningssystem, då de inte ser hur och varför de ska 

jobba med miljöfrågor (Wilson, 2012; Pinzone et al., 2015). 

 

Avslutningsvis kan det identifieras att skapa rutiner och struktur, leda och stötta en 

utveckling, bättre image och miljö endast anses vara drivkrafter. Medan ökad 

administration samt miljöarbetes omfattning och brist på belöningar entydigt uppfattas 

som hinder.      

 

Litteraturstudien har begränsningar då den behandlar infallsvinklar från olika platser på 

jordklotet samt innefattar organisationer som nödvändigtvis inte påminner om 

exempelvis en kommun. Samtidigt är miljöledningssystemsverktyget globalt och passar 

många typer av organisationer. Detta medför att många olika perspektiv på drivkrafter 

och hinder är intressanta att beakta, då de säkert påminner om varandra oavsett 

organisation. Med tanke på att teorin inte gör ett nedslag i en kommun vore det av 

intresse att genomföra en fallstudie i en kommun. De förväntade resultateten är att 

drivkrafterna och hindrena i en kommun bekräftar litteraturstudien. 
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4. Resultat    
Resultatkapitlet baseras på de tolv intervjuerna. Intervjuerna i sin helhet med varje 

person återfinns under bilaga 1. Resultaten presenteras likt litteraturstudien. 

Resultatkapitlet kompletteras dessutom med en inledande beskrivning av 

fallkommunen. Därefter redogörs drivkrafterna och hindren. Avslutningsvis 

sammanfattas resultaten på sida 23 genom tabell 2 samt via två diagram på sida 24 som 

lyfter fram i vilken omfattning de olika kategorierna av drivkrafter och hinder nämns av 

de olika ledningspersonerna. 

4.1. Beskrivning av fallkommunen  

Enligt kommunchefen Ulf Strömstedt (2015) har Hofors kommun inget samlat 

miljöledningssystem för organisationen. Däremot förekommer det enklare 

miljöledningssystemet ”Grön flagg” på två förskoleavdelningar. Hofors kommuns 

(2016) årsredovisning för 2015 visar att Miljö är ett fokusområde som innehåller det 

kommunövergripande målet: ”Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar 

till hållbar utveckling.” Det kommunövergripande målet styckas sedan ner till olika mål 

för nämnderna och bolagen. Årsredovisningen beskriver att resultatet inte är helt 

uppnått jämfört med de uppsatta målen.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Dangardt (2015) beskriver att Hofors 

kommun är en relativt liten kommun med omkring 9500 invånare där huvuddelen av de 

kommunala skattepengarna går till Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden, 

i dessa nämnder återfinns verksamheter såsom skolorna och äldreomsorgen. Resterande 

del av resurserna går till kommunstyrelsens ansvarsområde som främst leder och 

samordnar kommunens arbete. Kommunen är även ensam ägare i bolag som äger och 

förvaltar fastigheter, vattenkraft och elnät.  I övrigt ingår kommunen i olika samarbeten.  

 

Avfallshanteringen sköts av Gästrike återvinnare där arbetstagarna främst utgår från 

Gävle. Fjärrvärmeanläggningen äger kommunen i minoritet då en privat ägare har 

majoritet i bolaget Hofors Energi AB. Vatten och avlopp drivs av Gästrike vatten där 

viss del av driftpersonalen är stationerad i Hofors, medan kontorspersonalen sitter i 

Gävle. Under våren 2016 kommer även alla tjänstemän som ansvarar för miljö- och 

byggfrågorna att utgå från Sandviken. Samtidigt tillsätts en samhällsstrateg av Hofors 

kommun under 2016 som strategiskt kan tänkas jobba med miljöledningsfrågor 

(Dangardt, 2015). Den kommunala ledningsorganisationen beskrivs i figur 4 nedan 

genom ett organisationsschema.    
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Figur 4. Redogör den kommunala ledningsorganisationen som intervjuas i studien. De med grön 

bakgrundsfärg är ledande förtroendevalda och de med orange bakgrundsfärg är ledande tjänstemän.  

4.2. Drivkrafter 

Nio ledningspersoner menar att en drivkraft är att värna om kommunens image och 

relationer med omgivningen. Det handlar om att kommunen ska vara ett föredöme på 

området. Samtidigt vill åtta personer föregå kritik från intressenter genom att 

tillfredsställa deras förväntningar, samtidigt som kommunen ska hänga med omvärldens 

snabba utveckling i miljöområdet. 

 

En annan drivkraft som beskrivs av sex personer är viljan att agera miljövänligt, 

eftersom miljöfrågan i sig ska värderas utifrån ett egenvärde. Det är allas intresse att 

miljön vårdas. Många beskriver även att de vill påverka inställningen till ett 

miljöengagemang både internt och externt. Alla beskriver en drivkraft att stimulera ett 

nytt tänk, skapa motivation och involvera flera. Drivkrafter som att kommunen kan 

stötta mindre företag och bidra till innovationsutveckling nämns.   

 

Samtidigt pekar tio på drivkraften att vara resurseffektiv. Möjligheten att sänka 

driftkostnaderna, spara pengar och hålla sig inom de ekonomiska ramarna lyfts som 

positivt. Då ger miljöengagemanget ett faktiskt resultat.  

 

En annan drivkraft som alla nämner är att stärka och tillvarata kompetensen som finns 

bland olika personer i organisationen. Att öka medvetenheten är värdefullt, vilket 

möjliggör att tjänstemännen kan arbeta fram bättre underlag som leder till att bättre 

beslut kan tas. Vissa beskriver att de vill kunna integrera ett miljöarbete i vardagsarbetet 

och samtidigt stycka ner miljömålen till delmål. Detta för att tydliggöra arbetet och fira 

framgångarna.  

 

Elva beskriver möjligheten att nå ett mer långsiktigt tänkande, samordning, systematik, 

organisering och mer struktur som drivkrafter. Att använda de inarbetade årshjulen och 

processerna för att sätta rimliga mål och synliggöra allt bra organisationen redan gör är 

positivt. Det är även attraktivt med ett verktyg som syftar till att göra ständiga 

förbättringar och förebygga problem. 
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Drivkrafter med ett miljöarbete enligt tio personer är även att påverka flera genom att 

skapa ringar på vattnet, utveckla kommunen och skapa framtidstro. Ett miljöarbete 

stärker möjligheterna att vara en populär och attraktiv kommun att bo i. Samtidigt kan 

det kombineras med arbetet att nå sociala mål såsom fler arbetstillfällen. Att jobba 

aktivt med miljöfrågor kan medföra att kommunen bidrar till att skapa en hållbar 

marknad. Samtidigt kan det öka självförtroendet i organisationen.  

 

Sju personer varav fem är tjänstemän beskriver även drivkraften att ett arbete utifrån 

miljöledningssystem kan ge ett verktyg för att nå kommunens och andra myndigheters 

uppsatta miljömål, vilket är svårt nu. På samma vis möjliggörs ett arbetssätt för att möta 

framtidens ökade krav inom området. 

4.3. Hinder 

Sju ledningspersoner menar att ekonomin är ett hinder vid miljöarbete. Miljöarbete 

uppfattas dyrt eftersom höga investeringskostnader med långa avbetalningstider är 

vanligt vid valet av miljövänligare alternativ. De beskriver att de även måste förhålla sig 

till ekonomiska mål och ramar.   

 

Alla beskriver hindret med att komma igång med arbetet. Det gäller att komma över en 

tröskel då det krävs mer planering och jobb vid en uppstartsfas. Ett miljöarbete kräver 

samordning, uthållighet och tid. Någon måste dessutom leda arbetet. Idag präglas 

arbetet av ett kortsiktigt tänkande. Det är svårt att motivera något som bedöms vara 

lönsamt långt fram. Att komma över denna tröskel är ett stort hinder då 

ledningsorganisationen i kommunen är hårt åtstramad och ingen har möjlighet att ta tag 

i frågan och leda arbetet.  

 

Sedan menar alla att det finns kompetens- och kunskapsbrister samtidigt som 

medvetenheten är skiftande mellan olika människor. Många vittnar om att miljöarbetet 

är lågt prioriterat i organisationen. Engagemanget varierar, men är generellt sett lågt. 

Miljötänket är sällan integrerat i beslutsfattandet såsom budgeten. 

 

Några menar även att ett hinder är att det inte är lagstadgat att jobba kontinuerligt med 

miljöfrågor. Ingen kräver att kommunen ska jobba med ständiga miljöförbättringar. 

Bortser kommunen från miljöarbetet kommer inga sanktioner uppstå. Kommunen 

prioriterar främst den lagstadgade verksamheten.   

   

Ett annat hinder som elva beskriver är att resultaten av ett miljöarbete upplevs oklara. 

Miljöfrågorna är stora, abstrakta och många gånger hypotetiska. Det är svårt att se 

konsekvenserna av ens agerande och belöningarna är få eller obefintliga vid ett 

miljöarbete. En del beskriver dessutom att det finns personer som förnekar 

miljöproblemen. Då är det svårt att skapa motivation. Dessutom kan det vara svårt att 

identifiera vem som äger ansvaret för miljöfrågorna.   

 

Ytterligare ett hinder som nämns av sju personer är att olika intressenter och omvärlden 

prioriterar annat. Till exempel revisorerna prioriterar främst ekonomin och Skolverket 

bryr sig i första hand om skolresultaten. När kommunen satsar på att minska resandet 

genom att ha teknik för digitala möten krävs det att andra också satsat på den tekniken. 

Om inte omvärlden prioriterar miljöfrågan, blir det svårt för kommunen att göra det.   
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En del ledningspersoner beskiver att självförtroendet är lågt i organisationen. Det finns 

rädsla för att misslyckas och ta risker. Istället för att försöka görs ingenting för att 

undvika kritik. Det är jobbigt att möta intressenter som hävdar att man är dålig och inte 

gör tillräckligt även fast kommunen försöker. Dessutom upplever vissa att Hofors ofta 

behandlas negativt av omvärlden oavsett vad som görs, då vill man inte sticka ut hakan 

och höra mer negativt.   

 

Avslutningsvis beskriver några även svårigheter att kommunicera i organisationen. 

Budskap fastnar lätt på ledningsnivå. Sedan finns ett stuprörstänk i organisationen, 

vilket gör att fler måste uppfinna hjulet istället för att arbetet samordnas. Miljöarbetet 

tenderar även att hamna mellan stolarna, då det är oklart vem som ansvarar för 

miljöarbetet.    
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4.4. Sammanfattning av resultat 

Här sammanställs de identifierade drivkrafterna och hindrena i Hofors kommun i Tabell 

2. Tabellen har olika underrubriker utifrån olika kategorier då vissa drivkrafter samt 

hinder påminner om varandra. Nedanför tabellen återfinns två diagram (figur 5 samt 

figur 6) som tydliggör svarsfrekvensen av de olika drivkrafterna och hindren utifrån 

tabellens kategorier. 

  

Tabell 2. Sammanställer drivkrafter och hinder för implementering av 

miljöledningssystem i Hofors kommun. 

Drivkrafter Hinder 

Intressenterna  Intressenterna 

Föregå kritik från intressenter Intressenterna värderar annat högre 

Nå politikens mål Nå politikens mål 

Nå miljömål & krav, nu och i framtiden Måste följa ekonomiska mål & ramar 

 Inte krav enligt lag 

Kunskap och engagemang Kunskap och engagemang 

Skapa motivation & involvera flera Generellt låg & varierad kunskapsnivå 

Stärka & tillvarata kompetens Miljöfrågan är lågt prioriterad 

Bättre beslutsunderlag Miljötänk ej integrerat i vardagsarbetet 

Integrera miljöarbetet i vardagen Beslutsprocesser saknar miljöperspektiv 

 Vissa förnekar miljöproblemen 

 Rädsla att misslyckas/lågt självförtroende 

Ekonomi Ekonomi 

Resurseffektivitet & sänkta driftkostnader Miljöalternativ medför höga 

investeringskostnader 

 Kortsiktigt ekonomiskt tänkande 

Rutiner och struktur Administration 

Nå ett strategiskt & långsiktigt tänkande Kräver tid, planering & uthållighet 

Systematisera & synliggöra arbetet Åtstramad ledningsorganisation 

 Stuprörstänk med budskap som fastnar på 

ledningsnivå 

Leda och stötta utveckling Omfattning och få belöningar 

Påverka andra att arbeta hållbart Miljöfrågorna är stora & abstrakta 

Hänga med i en populär utveckling Ser ej konsekvenser av frånvarande arbete 

Företagsstöd & innovationsutveckling Svårt att finna belöningar 

Ständigt förbättra & utveckla kommunen 
Oklart vem som bär ansvaret för 

miljöproblemen 

Skapa framtidstro & höja självförtroendet  

Vara en attraktiv boendekommun  

Bidra till en hållbar marknad med flera 

arbetstillfällen 

 

Image  

Värna image & relationer med omvärlden  

Vara ett föredöme   

Miljö  

Miljön har ett egenvärde att skydda  
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Figur 5. Diagramet tydliggör svarsfrekvensen av de olika drivkrafterna utifrån kategorierna i tabell 2. 

I figur 5 framgår det att tio eller fler ser Kunskap och engagemang, Ekonomi, Rutiner 

och struktur samt Leda och stötta en utveckling som drivkrafter. Nio personer eller färre 

uppgav Image, Intressenterna, Nå politikens mål samt Miljö som drivkrafter.  

 

 
Figur 6. Diagramet tydliggör svarsfrekvensen av de olika hindrena utifrån kategorierna i tabell 2. 

I figur 6 framgår det att i princip alla ser Kunskap och engagemang, Administration 

samt Omfattning och få belöningar som hinder. Sju personer uppgav Intressenterna, Nå 

politikens mål och Ekonomi som hinder.  
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5. Diskussion 
Diskussionen följer inte strukturen av rapporten. Identifierade drivkrafter och hinder 

hålls inte separat, utan diskussionen skär igenom denna uppdelning. Detta görs på grund 

av att det finns intressanta motsatser att diskutera, eftersom vissa aspekter tenderar att 

vara både drivkrafter och hinder.  

 

Intervjuerna genomfördes med både förtroendevalda och anställda ledningspersoner i 

kommunen. Ledningspersonerna har en nyckelroll för att ett miljöledningssystem ska få 

effekt, men de kan ha en begränsad bild av hela organisationens drivkrafter och hinder. 

En styrka med urvalet av ledningspersoner är samtidigt deras breda representation av 

den kommunala organisationen.  

 

Med tanke på att ledningspersonerna i studien består av både förtroendevalda och 

tjänstemän är det intressant att notera en viss variation i hur de ser på drivkrafter och 

hinder i förhållande till de olika rollerna. Förtroendevalda behöver tjänstemän som kan 

leverera bra beslutsunderlag samt ett verktyg för att sätta och nå politiska mål vilket ger 

bekräftelse, samtidigt vill tjänstemännen ha ett verktyg för att verkställa politikens 

miljömål. (XGW) beskriver ”att väva in miljötänket gör att vi får en till dimension som 

kan leda till bättre beslut.” och (US) menar att ”förtroendevalda vill glänsa, eftersom ett 

bra miljöarbete ger bra image.”.  

 

Behovet av att visa resultat kan samtidigt hindra det långsiktiga och strategiska 

miljöarbetet. Sociala och ekonomiska mål går ofta före då exempelvis ett uteblivet 

socialt arbete ger snabba och negativa effekter, (SH) beskriver: ”Vad som är högst 

prioriterat i socialnämndens verksamheter är brukarna och arbetet präglas ofta av 

kortsiktighet. En stor del av tiden består av brandsläckningar, vilket gör att tiden för att 

arbeta mer systematiskt saknas i viss mån.”.  

  

När litteraturstudiens och resultatkapitlets tabeller jämförs utifrån de olika kategorierna 

framgår det att drivkrafterna och hindren enligt litteraturstudien stämmer väl överrens 

med resultatet baserat på intervjuerna ur ett kommunledningsperspektiv i Hofors 

kommun.  

 

Fallstudien redogör precis som litteraturstudien att det finns två sidor av myntet när det 

gäller politiska mål, ekonomi, intressenter samt kunskap och engagemang. Gällande 

politiska mål menar Iatridis och Kesidov (2015) att en drivkraft till implementering av 

ett miljöledningssystem är möjligheten att använda ett verktyg för att nå politikens 

uppsatta mål. Samtidigt menar vissa att politiken är hindret, eftersom politiken inte 

aktivt gynnar miljönytta (Ammenberg & Sundin, 2005).  

 

Detta fångar även (HE) genom följande; ”Idag finns visserligen miljöfrågan på 

dagordningen, men den är lågt prioriterad. Av alla kommunens övergripande mål är 

miljömålet längst ner. På samma vis känns det när frågan tas upp på möten. Det är den 

frågan som läggs kl. 17 på fredagar, när alla vill hem.”. 
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På samma sätt skiljer sig uppfattningarna med avseende på de ekonomiska aspekterna 

med ett miljöledningssystem. Hillary (2004) menar att en drivkraft är 

kostnadsbesparingar, vilket även Morrow och Rondinelli (2002) bekräftar med 

drivkrafter såsom resurseffektivitet, förbättrade processer, produkter och innovationer 

som genererar ekonomiska vinster. Gällande resurseffektivitet och förbättrade processer 

menar (MA) att ”osystematiska strukturerar är resursslöseri.”. 

 

Mariotti et al. (2014) identifierar istället att det är kostsamt och att det inte finns 

tillräckliga incitament till att implementera ett miljöledningssystem, då intressenternas 

påtryckningar är svaga. Samtidigt kan intressenterna vara motivet till att jobba utifrån 

ett miljöledningssystem (Massoud et al., 2010; Iatridis & Kesidov, 2015). I Hoforshus 

AB är kunderna viktiga att tillfredsställa. Resurseffektivitet medför lägre hyror, men 

alla uppskattar inte sänkt temperatur i lägenheterna. (CR) beskriver att ”kunderna har 

sin subjektiva bild av vad som är ett behagligt inomhusklimat.”.  

 

Förhållningssättet till kunskap är även en aspekt som skiljer sig åt. Vissa menar att 

implementering av ett miljöledningssystem innebär att en kunskapsutveckling kommer 

ske ihop med den nya arbetsprocessen som skapar engagemang (Morrow & Rondinelli, 

2002). I Hofors kommun förekommer drivkrafter och hinder som berör självförtroendet, 

vilket är tätt sammankopplat med kunskaps- och engagemangsnivån. (US) beskriver att 

arbetet med miljöfrågor kan leda till att ”en framtidsanda kan byggas, som skapar ökat 

självförtroende. Satsningar på miljöåtgärder kan driva en kompetensutveckling.”.  

 

Andra studier som på lärarutbildningen i Australien och sjukvården i Italien menar att 

engagemangs- och kunskapsbrist hindrar förmågan att jobba utifrån ett 

miljöledningssystem, då de inte ser hur och varför de ska jobba med miljöfrågor 

(Wilson, 2012; Pinzone et al., 2015). Detta hinder förekommer även i Hofors kommun 

som delvis organiserar verksamheten i ett stuprörsperspektiv. I barn- och 

utbildningsnämnden är det tydligt att skolverksamheten prioriteras, vilket (L-MA) 

beskriver genom följande; ”Miljöfrågorna är inte en del av nämndens systematiska 

kvalitetsarbete som idag främst genomsyras av måluppföljning utifrån elevernas betyg 

och skolans uppsatta krav från Skolverket. Det känns inte som att Skolverket och 

liknande intressenter tycker vi primärt ska syssla med miljöfrågor helt enkelt.”  

 

I övrigt kan det identifieras att image, miljö, leda och stötta en utveckling samt skapa 

rutiner och struktur endast anses vara drivkrafter. Medan administration samt 

omfattning och få belöningar entydigt uppfattas som hinder. Till sist beskriver (MA) 

drivkraften att skapa struktur i kommunens miljöarbete, men att det gäller att ta sig 

igenom implementeringen då ”Själva implementeringen kan vara ett hinder”. 

 

Avslutningsvis bör fokus läggas på vad som mer samt mindre betydande drivkrafter och 

hinder utifrån figur 5 och 6 på sida 24. I Hofors kommun framgår det att en klar 

majoritet ser Kunskap och engagemang, Ekonomi, Rutiner och struktur samt Leda och 

stötta en utveckling som drivkrafter. När det gäller betydande hinder är det stor samsyn. 

I princip alla ser Kunskap och engagemang, Administration samt Omfattning och få 

belöningar som hinder.  

 

Mindre betydande drivkrafter är Image, Intressenterna, Nå politikens mål samt Miljö. 

På samma sätt är Intressenterna, Nå politikens mål och Ekonomi mindre betydande 

hinder.  
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6. Slutsatser 
Det finns entydiga drivkrafter, på samma sätt som det identifierats klara hinder. 

Samtidigt är frågan varken svart eller vit. Vad som uppfattas som en drivkraft kan 

dessutom vara ett hinder, vilket tydliggörs med avseende på politiska mål, ekonomi, 

intressenter samt kunskap och engagemang. Att dessa faktorer har ett brett spektrum 

känns rimligt då synen på vad som är kommunens uppdrag kan variera på samma sätt 

som synen på vinst, besparing och kostnader varierar. Att intressenter har olika 

uppfattningar och därmed skilda viljor kan hänga samman med kunskap och 

engagemang både internt och externt. 

 

Med tanke på att kommunens övergripande miljömål inte nås kan det antas att hindren 

överskuggar drivkrafterna i dagsläget. För att överbrygga hindren och dra nytta av 

drivkrafterna bör fokus ligga på att ta sig an de betydande hindrena och fokusera på att 

frigöra de betydande drivkrafterna för att på sikt kunna utvidga kommunens miljöarbete 

utifrån ett miljöledningssystem. 

 

Det är intressant att kunskap och engagemang är en betydande drivkraft, men samtidigt 

ett betydande hinder. Därför bör åtgärder vidtas för att öka kunskapen och 

engagemanget då det utifrån sådana insatser kan finnas en enorm förändringskraft.  

 

Samtidigt finns betydande drivkrafter såsom ekonomi, skapa rutiner och struktur samt 

leda och stötta en utveckling. Att implementera ett miljöledningssystem innebär att 

kommunen kommer ha ett verktyg för att nå rutiner och struktur. Därför bör det vara 

prioriterat att verka för en implementering. Miljöledningssystem syftar till ständiga 

förbättringar med avseende på miljöfrågor. Det framgår att resurseffektivitet leder till 

ekonomisk nytta, vilket också är en drivkraft. Därmed måste kommunens fokus vara att 

förena miljönytta och ekonomisk nytta för att på så vis leda och stötta en hållbar 

utveckling. 

 

Genom att agera som det beskrivs ovan kan betydande hinder såsom omfattning och få 

belöningar övervinnas. Utöver detta finns ett behov av att motverka kommunens 

administrativa hinder för att introducera ett mer strategiskt och långsiktigt arbetssätt för 

att systematiskt leda kommunen in i framtiden.  
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7. Framtida studier  
Studien har begränsningar då den endast fokuserar på en kommun av relativt liten 

storlek samt enbart intresserar sig av ett kommunledningsperspektiv.  

 

I framtiden skulle det därför vara av intresse att undersöka drivkrafter och hinder för 

implementering av ett miljöledningssystem i en större kommun med ledningspersoner 

som har specialiserade tjänster och uppdrag inom miljöområdet. 

 

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie i ett avgränsat kommunalt 

ansvarsområde, såsom skolområdet. Skolområdet är intressant med anledning av att det 

finns anpassade miljöledningssystem som avgränsar sig mot skolan. 
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Bilaga  

Bilaga 1 – Intervjuer i Hofors kommun  

 

Marie-Louise Dangardt, kommunstyrelsens ordförande, 2016-04-13. 

 

Drivkrafter  

Marie-Louise inleder med att berätta engagerat om en miljöbil som kommunen köpt in, 

närmare bestämt en hybridbil som går på el och bensin. Anledningen till att 

miljöåtgärder såsom inköp av miljöbilar tidigare vidtagits var på grund av att tidningen 

Miljöaktuellt årligen placerade Hofors kommun i botten av deras kommunranking. Det 

kändes inte bra och därför var drivkraften att förbättra kommunens image genom att 

klättra på rankingen. Just investeringar i miljöbilar var en betydande aspekt i deras 

ranking. Vi ville föregå deras årliga kritik.  

 

Sedan var ett annat motiv att Marie-Louise verkligen ville göra något åt miljöfrågorna 

och påverka inställningen till dessa. Hon ville att fler fick upp ögonen att miljöfrågor 

inte var så komplicerat. Hon menar vidare att en investering i ett miljöalternativ ofta är 

en bra investering som ger sänkta driftkostnader, vilket också är en drivkraft. Att 

hushålla med de ekonomiska resurserna.  

 

En drivkraft att jobba med miljöfrågorna är också att det stärker kompetensen bland 

personalen. Alla som kör kommunens bilar ska ha gått en kurs i ecodriving nu tror hon. 

Då börjar människor agera miljövänligare av sig själva och ser inte miljöengagemang 

som en extra arbetsbelastning. Det är viktigt. Där ser Marie-Louise ytterligare en 

drivkraft med att utvidga kommunens befintliga ledningssystem till att innefatta 

miljöfrågor i större utsträckning, då når vi en systematik och struktur i miljöarbetet, 

vilket vi saknar nu. Det är värdefullt. Då blir vi medvetna om vad som ska göras och att 

vi gör bra saker. Därför ser jag fördelar med att få in miljöfrågorna i årshjulet avslutar 

Marie-Louise.  

 

Hinder 

Marie-Louise beskriver att hon ofta uppfattar det miljövänliga valet som det dyra valet, 

av ekonomiska skäl hindras därför miljöalternativet. Vi har ekonomiska ramar och mål 

att förhålla oss till, menar Marie-Louise. Samtidigt beskriver hon att hon ser en 

utveckling där miljöalternativet blir mer prisvärt, vilket gör att det ekonomiska hindret 

minskat den senaste tiden. Ett annat hinder som hänger samman med att 

miljöalternativet kräver investeringar gör att miljöengagemang kräver planering och 

uthållighet. Det är omöjligt att göra alla insatser på en gång som man ibland önskar.  

 

Sedan är även ett hinder frågan om kompetent personal och tid. Organisationen behöver 

ha en person som faktiskt kan jobba aktivt med frågor såsom miljöledning. Jag upplever 

att vi har en åtstramad organisation idag, och då är många inte villiga att ta på sig mer 

arbetsuppgifter, man slår bakut om någon kommer med ännu mer. Då behövs en strateg 

som får oss att jobba miljövänligt utan att det känns belastande. Det ska vävas in i det 

dagliga och rutinmässiga.  
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Vi har länge önskat ha en anställd person för dessa frågor, men när det blivit skarpt läge 

i budgetarbetet har vi inte haft råd. Då har helt enkelt resurser till vård, skola och 

omsorg prioriterats först. Därmed är det övergripande hindret ekonomin, för om vi hade 

ekonomi för detta så skulle vi kunna väva in det i exempelvis skolan på ett annat vis. 

Detta är ett problem för den lilla kommunen, vi kan inte ha en massa olika experter och 

strateger när det kommer till sådant som inte krävs av oss enligt lagen.   Vi måste 

dessutom hela tiden ta idéer från andra, men det är svårt när ingen kan bevaka vad andra 

gör som är bra med miljöfrågorna.  

 

Sedan kan miljöfrågorna kännas stora och diffusa, vad kan vi göra på vår kammare 

liksom. "Elefanten är så stor att det inte är någon idé att försöka äta den", beskriver 

Marie-Louise. Hon har funderat i 13 år menar hon på hur ett bra miljöarbete kan 

bedrivas och har en överhängande känsla att när det kommer till miljöfrågorna så finns 

det inga lättplockade frukter, utan det krävs pengar, kompetens och engagemang.  

 

Samtidigt finns ett sista hinder, hon menar att det finns miljöintressenter som kan ha så 

stora ambitioner att alla andra känner sig otillräckliga. Om vi gör något bra, kommer 

ständigt sådana personer säga att det inte var tillräckligt bra och då växer en rädsla för 

att misslyckas och en känsla av att man inte kan bidra. Man får inte bli negativ av att 

göra bra saker, därför får inte de allra mest engagerade ta för mycket ton. Det krävs 

balans.  

 

Xamuel Gonzalez Westling, kommunstyrelsens vice ordförande, 2016-04-19.  

 

Drivkrafter 

Xamuel ser möjligheter att satsa i Hofors kommun, kommunen äger vattenkraftverk, 

fastigheter och infrastruktur. Att utveckla dessa med ett miljötänk kan generera 

ekonomiska resurser. På samma vis beskriver han att kommunen har goda möjligheter 

till samordning som ger vinster. Hemtjänsten är i egen regi, alltså åker exempelvis inte 

tre olika hemtjänstföretag till samma hyreshus. Därmed finns goda förutsättningar att 

väva in ett effektivitetstänk för oss som kommun. Vi kan planera och få resultat.  

 

Han ser utöver detta en drivkraft att integrera miljö- och klimattänket i eventuella 

nybyggnationer. Vet vi vad som är bäst ur miljöhänsyn. Är det fler små skolor eller en 

stor och är det kanske bättre att bygga ett nytt äldreboende. Att väva in miljötänket gör 

att vi får en till dimension som kan leda till bättre beslut. Han ser också en ökad 

integrering av miljöfrågan på ledningsnivå som viktigt. Att kunna sätta mål och väva in 

det i årshjulet vore bra. Idag höftar vi fram små mål, som i bästa fall leder till små 

åtgärder. Det behövs ett samlat grepp. Vilket kan leda till att alla involveras i 

miljöarbetet. På ledningsnivå kan vi dessutom bli medvetna om de större lösningarna 

såsom hur vi kan möjliggöra en hållbar pendling till och från kommunen istället för om 

en korridor med små avfallsmängder ska förses med avfallssorteringskärl.  

 

Sedan ser Xamuel en drivkraft med ett arbetssätt som leder till ständiga förbättringar. 

Får vi kommunen och bolagen att utvecklas genom ett miljöarbete kan vi skapa ökad 

framtidstro. Att ständigt jobba med frågorna gör att vi kan bli medvetna om vad vi gör 

och kan göra. Sedan menar Xamuel att miljö- och klimatfrågan är så viktig att vi måste 

engagera oss i frågan. Det gör att vi kan se investeringar som leder till effektiviseringar 

på ett annat sätt. Lönsamheten måste inte vara snabb, den är dessutom på många sätt 

sekundär, för det finns andra värden med att investera i miljöförbättrande åtgärder.  
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Han ser också att ett fokus på miljöfrågan kan skapa större kunskap och medvetenhet. 

För vissa är ett miljöengagemang en självklarhet, men det behöver bli en självklarhet 

för fler. Nu kan vissa tycka det är svårt och obekvämt, det kan vi övervinna genom ett 

ökat arbete med frågorna. Xamuel beskriver sedan att kommunens budget skulle kunna 

ha en klimatbudget, där det beskrivs hur besluten påverkar klimatet. På samma sätt kan 

vi möjliggöra detta i andra beslutsunderlag, där vi alltid har en motivering till beslutets 

miljöpåverkan. Alla ska kunna ta beslut utan att ha en miljöutbildning. När vi alla börjar 

tänka på frågorna blir vi mer kunniga. Han beskriver själv att han alltid har det sociala 

perspektivet med sig i beslutsfattandet, och då måste man dessutom kunna lära sig att 

väva in miljöaspekten i större utsträckning.  

 

Hinder 

Vi saknar kunskap, redan när vi pratar om klimat och miljö kan en begreppsförvirring 

uppstå. Som politiker kan man inte allt, det är omöjligt att vara expert i alla områden. 

Samtidigt finns inte tiden och resurserna för tjänstemännen att vara dom experterna som 

vi politiker behöver. Tjänstemännen behöver få bättre styrning och resurser för att 

kunna jobba strategiskt. Idag sker det många bra saker, men det är inget samlat grepp, 

främst små punktinsatser som bygger på enskilda individers lust och engagemang.  

 

När det gäller miljöfrågan är det svårt att skapa motivation när det ska bygga på olika 

individers engagemang. Det är omöjligt att se effekterna av ett sådant engagemang. Då 

är det lätt att känna sig liten och betydelselös som individ, i en liten kommun, i ett litet 

land som finns i en stor värld av miljöproblem. Vad är då meningen med att sopsortera 

lite bättre. Den mentaliteten finns i viss mån i Hofors kommun. Detta hinder kan bero 

på Hofors historia, där jobb under lång tid försvunnit ihop med en 

befolkningsminskning, det gör att självförtroendet blir lågt och varje budgetprocess 

innebär ett enormt arbete att undvika alldeles för drastiska beslut. Man begränsas då av 

en oro och får svårt att se långsiktigt, vilket miljöfrågan kräver. Den som haft ett 

långsiktigt och visionärt engagemang kan ha tappat lusten på vägen genom de mer akuta 

nedskärningarna. Det är viktigt att få snabba pengar, det går inte att vänta, för om inte 

resurser finns kommer det bli tufft socialt för olika människor. Smällen är inte lika hård 

om man prioriterar bort miljötänket. Detta har dessutom gjort att många i kommunen är 

rädda för investeringar, man ser oftast mer risker än möjligheter.  

 

Den ekonomiska prioritering märks tydligt när exempelvis revisorerna granskar oss. De 

är oerhört ekonomiskt orienterade. Till exempel Hoåns Kraft AB hade ett kämpigt år 

ekonomiskt på grund av de låga elpriserna. Då vill revisorerna att vi ska fundera på att 

skriva ner värdet av bolaget, då beaktas inte de andra värdena som bolaget medför 

genom förnyelsebar energi samt att detta var ett unikt år som inte är representativt ur ett 

längre perspektiv. Detta gäller inte bara revisorerna, utan samhället i stort präglas av ett 

marknadstänk, det som inte är lönsamt för stunden prioriteras ofta bort. Detta är ett 

hinder för miljöengagemanget som sällan är ekonomiskt lönsamt på kort sikt.  
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På samma sätt präglas vi mycket av ett stuprörstänk, vilket hindrar oss att jobba på 

bredden. Det är vanligt att man enbart ser sin verksamhet och inte sätter den i ett större 

perspektiv. Därför krävs det mycket arbete för att väva in miljöperspektivet och bygga 

upp medvetenhet och kompetens. Samtidigt finns det människor som förnekar 

miljöproblemen, då krävs ett arbetssätt som innebär att vi gör bra saker utan att det är 

ansträngande för att motivera dessa människor. Miljöproblemen är också svåra att ta på, 

det är som på film. Det går inte att ta till sig konsekvenserna. Medan visar förnekar allt, 

så prata andra om att vi står inför jordens undergång. Alltså kan miljöfrågan kännas 

svart eller vit, och så blir det lätt när det inte går att se konsekvenserna och vilka 

åtgärder som ger positiva samt negativa effekter. Därför behövs tjänstemän som kan 

komma med konkreta förbättringsförslag, vilket gör att vi får verktyg att ta bra beslut i 

miljöfrågorna.  

 

Ziita Eriksson, kommunstyrelseledamot, 2016-04-25. 

 

Drivkrafter 

Ziita ser en drivkraft att nå ett medvetet tänkande kring miljö- och framtidsfrågor. Idag 

formuleras mål, men vi har inte tänkt och diskuterat tillsammans. Idag känns det som vi 

höftar fram mål. Ziita som vill arbeta fram en framtidsplan för Hofors kommun ser att 

miljöfrågorna kan integreras i det arbetet. Hon menar att miljöfrågorna är viktiga för 

kommunens image. Om kommunen ligger i framkant kan det leda till att fler vill bo i 

Hofors kommun. Samtidigt kan en kompetent kommun vara med och underlätta för 

företagare som jobbar med innovationer. Att öka medvetenheten i miljöfrågorna är 

viktigt och kommer bli ännu viktigare i framtiden. 

 

Att ta vara på den lilla kommunens styrkor är möjligt när arbetet med miljöfrågor sker 

på ledningsnivå. Vi kan lätt föra ut budskap i få och korta kanaler. Vi har stora 

möjligheter att planera, sätta mål, utvärdera och skapa motivation. Det är viktigt att 

människor i organisationen känner att det är något bra på gång. Att vi hela tiden strävar 

efter att bli bättre.  

 

Hinder 

Miljöarbetet är inte prioriterat idag. Ziita funderar hur många som kan kommunens mål 

inom miljöområdet, det är nog väldigt få konstaterar hon. Hon tror det kan bero på att 

målen inte är inarbetade, de känns tagna. Kommunen behöver engagera sig i vad vi vill 

uppnå för att känna ett ägande och ansvar över målen. Att många inte är medvetna om 

målen tyder också på engagemanget är lågt för miljöfrågorna.  

 

Det är nog vanligt att du som individ inte ser vad du kan göra och vad dina insatser 

betyder. Ziita menar att vi inte ser hur vi sparar på jordklotet, det medför att det kan 

vara svårt att skapa ett engagemang kring något vi inte kan relatera till. Vad betyder 

exempelvis en investering i miljöbilar, det kan vara tillräckligt svårt att räkna på 

ekonomiskt, att dessutom räkna på miljön är nästintill omöjligt. Där finns nästa hinder, 

det långa tidsspannet på ett miljöarbete. Kommunen jobbar alldeles för kortsiktigt i 

dagsläget för att tillåtas tänka långsiktigt. Ett miljöarbete kan kräva ett perspektiv på 5-

10 år, ibland 50 år, så långt sträcker sig inte budgeten som är kommunens viktigaste 

dokument. 
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Ulf Strömstedt, kommunchef t.o.m. 31 mars 2016, 2016-04-19. 

 

Drivkrafter 

Ulf inleder med att beskriva att han känner mycket för miljöfrågorna, han läser om 

dessa och följer debatten. Han menar att en drivkraft är viljan att ta stegen och förbättra 

kommunens miljöarbete. Han vill dessutom bättre ta till vara på den kompetensen han 

ser att vissa medarbetare har i dessa frågor, särskilt nu när kommunen anställt en strateg 

för frågor som dessa. Samtidigt ser han en drivkraft att exempelvis förtroendevalda vill 

glänsa, eftersom ett bra miljöarbete ger bra image.  

 

Genom olika exempel beskriver Ulf hur ett miljötänk finns bland individer i 

organisationen och att miljötänket stimuleras av ekonomiska drivkrafter såsom 

resurseffektivitet. ”Follow me print” som går ut på att minska pappersanvändning är ett 

bra bevis på detta. Genom implementeringen av ”Follow me print” kan kommunen gå 

ifrån att ha 450 skrivare till 80 skrivare. Genom den implementeringen kan kommunen 

spara omkring 2 miljoner kronor per år. Ett miljötänk är därmed ofta smart ekonomiskt 

påpekar Ulf. På samma sätt ser han på investeringarna som görs i kommunen för 

pappersfria möten och de tekniska lösningarna som medför att fler möten kan ske utan 

resor. Om resor krävs har även kommunen investerat i miljöbilar. Andra investeringar är 

exempelvis åtgärder i Hoforshus för att göra fastigheter mer energieffektiva.  

 

Genom att våga satsa ser Ulf att pengar kan tjänas, ibland är det rätt att anställa och 

bygga, med ett integrerat miljötänk i dessa frågor kan synen på nybyggnationer bli 

annorlunda. En framtidsanda kan byggas, som skapar ökat självförtroende. Satsningar 

på miljöåtgärder kan driva en kompetensutveckling. Det vore önskvärt om Hofors blev 

mer av en kunskapsstad, en sådan utveckling kan gå hand i hand med ett miljöarbete, 

beskriver Ulf.  

 

En drivkraft med att utöka arbetet utifrån andemening med ett miljöledningssystem är 

att få ett samlat grepp, det behövs ett mer strukturerat arbete och en spindel som håller 

ihop nätet. Det kan synliggöra allt vi redan gör och göra oss mer medvetna om vad vi 

kan göra för att utveckla ett ständigt miljöarbete. En annan aspekt Ulf beskriver är att 

det ställs ökade krav på miljömedvetenhet och att det i framtiden säkert kommer hårdare 

krav. Då är det lämpligt att redan nu nå ett medvetet arbetssätt som leder kommunen in i 

framtiden. Han beskriver att kommunen exempelvis kan börja göra miljöbokslut.   

 

Hinder  

Hinder som Ulf ser är att kommunens tunna bemanning i strategiska funktioner vilket 

medför att de saknat någon som tydligt kan planera och samordna ett miljöarbete. Han 

har länge försökt ordna en strategtjänst, men det har i slutändan prioriterats bort av 

ekonomiska skäl. Ett ökat miljöarbete som exempelvis konkurrerar med resurser till 

äldreomsorgen är svårt att motivera. Kommunen har dessutom ett stort svart hål att 

finansiera för stunden, det måste sparas på många håll för att komma i balans. Det gör 

att långsiktigt tänk hämmas till förmån för kortsiktiga ekonomiska lösningar. 

Miljöinvesteringar innebär ofta ett hypotetiskt kalkylerande med avseende på 

lönsamhet, det har vi inte tid med nu, beskriver Ulf.  

 

Detta gör att kompetens saknas i organisationen för ett samlat och strategiskt 

miljöarbete. Om vi exempelvis ska göra miljöbokslut måste vi ha kompetens för det. 

Även om viss kompetens finns i organisationen kan kunskapsnivåerna vara olika från 

person till person, om inte alla har förståelse uppstår sannolikt hinder.  
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Ett annat hinder med ett miljöarbete är svårigheten att se när något bra gjorts. Vi 

behöver veta när vi ska slå oss för bröstet. Det behöver vi göra mer i Hofors, då det 

många gånger finns ett dåligt självförtroende, vilket gör att man inte vågar satsa och ta 

risker. Många upplever att Hofors ofta möts negativt av omvärlden och vill inte riskera 

mer negativt. Då är det lätt att vända sig inåt och bli försiktig. Att våga satsa på ett 

miljöarbete som ger oklara resultat är inte självklart.  

 

Mimmi Abramsson, Kommunchef, 2016-04-28. 

 

Drivkrafter 

Mimmi börjar hänvisa till det kommunövergripande miljömålet. Det ska följas, på 

samma sätt som nationella och länsövergripande mål. Vi ska visa att vi också drar vårt 

strå till stacken. På samma sätt sker arbetet i kommunen just nu, många drar ett strå till 

stacken, men det sker inte särskilt organiserat. En stark drivkraft Mimmi beskriver är 

möjligheten att skapa struktur i kommunens miljöarbete. Mimmi menar att 

osystematiska strukturer är resursslöseri. Skapar kommunen medvetenhet och tydlighet 

kan ett långsiktigt och hållbart tänk stimuleras. Idag har kommunen ett kontinuerligt 

ekonomi- och arbetsmiljöarbete. Därför finns vana att jobba utifrån ledningssystem och 

årshjul, vilket gör att kommunen har goda möjligheter väva in miljöarbetet. Då kan en 

miljöpolicy formuleras och miljöredovisningar göras för att visa vägen och göra 

uppföljningar. 

 

Andra nyttigheter Mimmi ser med ett miljöarbete är att synliggöra allt bra som sker. 

Hon beskriver exempelvis arbetet som görs med Grön Flagg via Håll Sverige Rent på 

några förskolor. När vi engagerar oss får vi stöd och hjälp av andra viktiga nätverk. Då 

ökar vår kompetens och vi får lättare att integrera miljöarbetet i vardagen. Hon hänvisar 

till två mål i kommunen, att en viss andel mat ska vara ekologisk och att kommunen ska 

ha en viss andel miljöbilar. Dessa två mål ökar inte belastningen för individen, 

åtgärderna vävs in i vardagen. Mimmi avslutar med att kommunen måste få in ett 

gemensamt miljötänk. Detta för att vi på ett effektivt sätt ska styra/arbeta åt samma 

håll/mål. Vi gör det bäst systematiskt, steg för steg.  

 

Hinder 

Mimmi beskriver att hon ser få hinder. Själva implementeringen kan vara ett hinder, att 

helt enkelt komma igång. Idag är det ingen särskild resurs som driver ett sådant arbete i 

kommunen. Det är lätt att det fastnar på ledningsnivå på grund av bristande 

kommunikation, utbildning eller tid. Många kan känna att de har en tung 

arbetsbelastning, då är det viktigt att skapa delaktighet och inte lägga mer axlarna. Det 

kan vara svårt att integrera ett nytt arbete om det upplevs svårt.  

 

Gällande ekonomin tror inte Mimmi att ekonomin i sig är hindret, däremot är det lätt att 

skylla på ekonomin när blicken inte orkar lyftas. När vi har kortsiktiga problem att 

hantera är det lätt att bli rädd för något nytt som vi saknar kunskap om.  
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Håkan Eck, samhällsstrateg, 2016-04-28. 

 

Drivkrafter 

Efter många år av besparingar ser Håkan att det börjar ljusna. Att satsa på stärkt 

administration kan bana väg för att kommunen på allvar börjar jobba strategiskt med 

miljöfrågorna på ledningsnivå. Då kan vi få in ett nytt tänk som skapar förståelse för 

miljöproblematiken, vilket gör att vi kan bli medvetna om vilken miljöbelastning 

kommunen står för. Miljöfrågan är viktig i sig själv att arbeta med, men samtidigt 

menar Håkan att kommuner är skyldiga att ta ett stort ansvar. Kommuner måste vara 

goda exempel som stöttar mindre företag att komma igång med ett miljöarbete och visar 

allmänheten vad som går att göra. Är kommunen engagerad smittar det av sig på 

omgivningen, på så vis kan kommunen bidra till att skapa en ny hållbar marknad.  

 

Samtidigt ser Håkan att det går att göra ekonomiska vinster med ett kontinuerligt 

miljöarbete, om tänket får vara mer långsiktigt än kvartalsrapporten. Givetvis behöver 

politiken visa att arbetet är prioriterat för att ihop med ledningsgruppen kunna visa 

vägen. Håkan ser att miljötänket kan vävas in i ekonomin. På samma sätt ser han att 

miljötänket kan vävas in i utformningen av framtidens samhälle med avseende på 

boende, resande och teknikutveckling. Idag går teknikutvecklingen snabbare än vi 

hinner planera, därför är det viktigt att bygga upp ett medvetet och strategiskt arbete för 

hänga med. Samtidigt är det viktigt att ha en rimlig ambitionsnivå. Den nivån är lättare 

att hitta om kommunen implementerar ett miljöledningssystem eller väver in 

miljöfrågorna i kommunens nuvarande ledningssystem.  

 

Bygger kommunen upp ett medvetet arbete ser Håkan att det blir lättare att vara uthållig 

och sätta delmål. Delmålen är viktiga för att kunna veta när något bra gjorts, han 

beskriver ett tidigare arbete med enskilda avlopp. Det arbetet var enormt, men tar man 

avlopp för avlopp når man tillslut fram. Det är viktigt att fira både del- och slutmål. 

Med tanke på miljöfrågornas komplexitet är det därför viktigt med tydliga mål och att 

åtgärderna planeras steg för steg. Vi behöver få veta när något bra gjorts för att kunna 

bygga vidare på en positiv utveckling. Många bra saker görs redan nu, men det sker 

utan sammanhang. Den kraften bör kunna organiseras. Då kan vi lyfta fram det goda 

arbetet både internt och externt.  

 

Hinder 

Håkan beskriver att kommunen är administrativt fattig. Personer med 

ledningsfunktioner orkar inte med ytterligare arbetsuppgifter. Kommunen har länge 

varit inne i en besparingsperiod som lett till färre chefer per anställd. Detta har medfört 

att cheferna tappar förmågan att leda och styra. I det dagliga arbetet görs bara det som 

måste göras, tiden att tänka fritt och framåt är nästintill obefintlig.  Alla år med det tuffa 

ekonomiska läget har varit ansträngande, vilket gjort att människor blivit rädda att göra 

något nytt. Ingen vill riskera att misslyckas. Ska ett arbete utifrån ett 

miljöledningssystem lyckas krävs det att personer får utrymme att jobba med det.  

 

När ingen aktivt arbetar med frågorna är det svårt att integrera det i vardagen. Samtidigt 

måste det finnas en morot att jobba för med miljöfrågorna. För att nå dit krävs tålamod 

och förståelse för att ett miljöarbete sällan ger effekt dag ett. På samma vis som effekten 

tar tid är miljöfrågorna abstrakta. På vilket sätt ser individen skillnaden av att välja ett 

annat drivmedel till bilen, frågar sig Håkan. Han beskriver att jordklotet inte är 

tillräckligt hett och ännu inte hamnat i någons knä.  
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Sedan är det även viktigt att politiken visar att frågan är viktig och avsätter pengar för 

miljöinvesteringar. Idag finns visserligen miljöfrågan på dagordningen, men den är lågt 

prioriterad. Av alla kommunens övergripande mål är miljömålet längst ner. På samma 

vis känns det när frågan tas upp på möten. Håkan upplever att det är den frågan som 

läggs kl. 17 på fredagar, när alla vill hem. Idag är ekonomin prio ett, allt annat kommer 

sedan. Miljöfrågan blir därför utanför. Anledningen kan bero på komplexiteten att tänka 

att allt hör ihop. Om inte annat kan det bero på att ekonomin inte tillåter alltför långa 

utsvävningar. I ekonomiområdet finns kvartalsrapportstänket, i det tänket är det svårt 

för miljöfrågan att få utrymme. Särskilt om vinsten kräver mer än ett år att räkna på.  

 

 

Kenneth Axling, socialnämndens ordförande, 2016-04-18. 

 

Drivkrafter 

Kenneth inleder med att prata om arbetsmiljö. När det kommer tuffare krav från 

myndigheter måste kommunen bli bättre på dessa frågor, på samma sätt är det med 

miljöfrågorna. En tydlig drivkraft att kontinuerligt jobba med dessa är för att kunna leva 

upp till de krav som ställs från myndigheter. Utöver att följa kraven ser han ett 

miljöledningssystem som ett bra sätt att skapa rutiner kring miljöfrågorna och dessutom 

kunna definiera vad som är ett miljöarbete. Det är viktigt att kunna jobba strategiskt 

utifrån mål som följs upp för att hela tiden bli bättre. Då blir prioriteringen av 

miljöfrågorna tydligare och mer integrerat i kommunens verksamhet, då dessa frågor 

idag inte upplevs vara en del av den kommunala kärnverksamheten.  

 

Sedan är det även en värderingsfråga, jag vill ha ett verktyg där vi strategiskt kan vara 

miljövänliga och exempelvis skapa arbetstillfällen med närproducerad mat för 

människor som är arbetslösa. Det är en stor vinst både socialt och ekonomiskt om 

människor har jobb, att det dessutom är hållbara jobb är ännu mer positivt. Visserligen 

är det sociala och ekonomiska de största drivkrafterna, men den positiva inställningen 

till miljötänket finns där. Det vore bra om miljöengagemang innebär lokala projekt som 

utmynnar i jobb.  

 

Utöver detta ser Kenneth att en drivkraft är att ha ett verktyg som gör att man kan finna 

roten till resursslöseri såsom matsvinnet. När man studerar orsakerna kan också rätt 

åtgärder vidtas för att bli mer effektiv med resurserna.  

 

Hinder 

Kenneth beskriver genast att organisationen är åtstramad, det är svårt att ta på sig mer 

arbetsuppgifter än vad som absolut krävs. På så vis saknas kraft och förmågan att arbeta 

med miljöfrågorna. Samtidigt kan detta vara en fråga om kompetens också, om man inte 

vet vad som ska göras är det givetvis krävande. Sedan upplever Kenneth att man sällan 

utgår ifrån miljöfrågan. Oftast betraktas den som en bieffekt som är positiv om den 

uppstår, men det känns sällan medvetet.  

 

Miljöfrågan tenderar att vara diffus, vad kan egentligen vi i Hofors kommun göra är nog 

en ganska vanlig fråga i organisationen. Där behöver vi definiera vad vår roll är och 

vilka åtgärder vi kan göra samt ringa in vilka aktiviteter vi nu gör som påverkar miljön, 

där saknas medvetenhet. Kenneth drar sedan en liknelse mellan kultur och miljö. Om 

jag frågar någon vad kultur är så kommer alla ha sina subjektiva bilder av det, vissa 

säger dans medan andra säger konst, miljöfrågan är likadan.  
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Det är dessutom otydligt vem som bär ansvaret för miljöarbetet, men kanske främst vem 

som jobbar med utvecklingsfrågor och ledning. Kommunens ledande tjänstemän skulle 

behöva mer stöd för att kunna jobba mer övergripande istället för administrativt. Idag är 

det mycket akuta frågor vilket medför brandsläckningar och arbete med detaljfrågor för 

de personer som dessutom förväntas jobba övergripande. Därmed blir det ett stort 

hinder när den övergripande nivån inte får arbetsro för det övergripande arbetet. Detta 

medför att arbetet med dagens ledningssystem ofta känns onaturligt och ofullständigt, 

därför känns det komplicerat att väva in ännu mer såsom miljöfrågor i det 

ledningssystemet. 

 

Susanne Holmgren, socialchef, 2016-04-26. 

 

Drivkrafter 

Susanne ser möjligheter att utveckla organisationen. Idag arbetar man med att ta fram 

ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och grunderna för det systematiska 

kvalitetsarbetet anges i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9). Genom 

det skrivs patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser. Att utvidga det befintliga arbetet 

genom att väva in miljöledning bör ge positiva effekter såsom utbildad och drivande 

personal i dessa frågor. Andra drivkrafter är att vara effektiv med resurserna, nå ett 

systematiskt arbetssätt och att miljöarbetet integreras i vardagen. Hon vill se mer 

renodlade roller, där personer med kompetens leder utvecklingen för att kunna följa de 

satta målen. Samtidigt är det en drivkraft att följa omgivningens utveckling, som att 

vara en del av ett Resfritt Gävleborg. 

  

Att jobba med miljöfrågor på ledningsnivå kan knyta ihop kommunen genom att arbetet 

sker mer horisontellt. Samtidigt kan avgränsningar göras för att tydliggöra vilka 

åtgärder som ska vidtas för att göra ständiga förbättringar, istället för att var och en ska 

komma på det. Att jobba med frågorna på ledningsnivå kan även medföra att befintliga 

resurser och kravbilderna harmoniserar med varandra.  

  

Hinder  

Susanne börjar beskriva att ett miljöarbete prioriteras långt bort. Vad som är högst 

prioriterat i socialnämndens verksamheter är brukarna och arbetet präglas ofta av 

kortsiktighet. En stor del av tiden består av brandsläckningar, vilket gör att tiden för att 

arbeta mer systematiskt saknas i viss mån. Detta medför att ett förebyggande tänkande 

blir lidande. Hon känner därför ett behov av att någon med tid och kompetens leder ett 

utvecklingsarbete med miljöfrågorna. Idag finns ett övergripande miljömål i 

kommunen, men Susanne känner att hon inte vet vad som ska göras för att nå målet. 

Hon undrar exempelvis vad bakgrunden till målet är, hur det mäts och ser inga direkta 

belöningar med att jobba utifrån målet. På samma vis uppstår inga direkta konsekvenser 

om miljöarbetet uteblir. Därför kan ett miljöarbete vara svårt att förstå och motivera.  

  

Utifrån tidigare erfarenheter beskriver Susanne att det krävs noggrann planering innan 

personalen får fler arbetsuppgifter. Alla åtgärder kräver att rollerna klargörs. Det kan 

vara tidskrävande att organisera miljöinsatser. Hon beskriver avfallssortering som 

exempel, om vi bestämmer att avfall ska sorteras på äldreboendena måste det även 

klargöras vem som ska stå för tömningen av kärlen. Annars riskeras en dålig arbetsmiljö 

med tunga lyft uppstå.  
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För att jobba med ledningssystem krävs det att någon uppifrån visar vägen och 

samordnar arbetet. Det räcker inte med att krav ställs, det känns onödigt om alla måste 

uppfinna hjulet själva. Sedan är det svårt att arbeta på nuvarande vis som präglas av ett 

stuprörstänk, där olika grupperingar jobbar på utifrån sina öar. Susanne beskriver att 

framför allt inom äldreomsorgen finns svårigheter att samla personalen till en 

arbetsplatsträff. Med skiftgången i äldreomsorgen är det oftast möjligt att exempelvis 

träffa 3 av 17 anställda vid en arbetsplatsträff. Ytterligare ett hinder är att även 

omvärlden måste vara med på tåget. Susanne beskriver exemplet med digitala 

mötesformer. Det räcker inte att tekniken är utbyggd i Hofors kommun, den måste vara 

utbyggd hos de vi ska kommunicera med också.  

 

 

Linda-Marie Anttila, barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2016-04-19.  

 

Drivkrafter 

Jag ser att det finns ett tänk i samhället att hushålla med resurser, det tänket vill jag att 

vi tar vara på. Nyheterna beskrev nyligen att vi i Hofors pantar mest brukar och flaskor i 

länet, samtidigt ser jag att många arrangerar loppis och engagerar sig i återbruk. Linda-

Marie beskriver även att hon genom sitt privata arbete kom i kontakt med en lovskola 

som jobbade med att skapa i skräp. När övriga samhället tycker detta är viktigt måste vi 

vara en del av det. Dels är det en fråga om att stärka vår image. Det är också en fråga för 

oss som kommun, i och med vårt utbildningsansvar. Barnen i våra skolor ska få 

förståelse och bra vanor med sig från skolan som de tar med sig resten av livet. Barn är 

även duktiga på att påverka vuxna att göra rätt. Därför är det exempelvis viktigt att ha 

sorteringskärl för avfallet i skolans korridorer, det handlar om att det ska vara integrerat 

i vardagen. Är avfallssortering inte en del av vardagen i hemmet, så kan skolan visa 

vägen. Det är en drivkraft, att skapa möjligheter att göra rätt tillsammans.  

 

Linda-Marie ser även en drivkraft med att väva in miljöfrågorna i det systematiska 

kvalitetsarbetet i Barn- och utbildningsnämnden, då blir miljöfrågorna en del av det 

strategiska och stående arbetet. Då blir vi mer medvetna om vad vi gör och kan göra 

framöver. Det behövs ett verktyg som följer upp, analyserar och synliggör vad som görs 

i kommunen. Ett sådant arbete skulle göra att vi hela tiden vet hur vi kan gå vidare.  

 

Hinder 

Känns inte som att nämnden jag representerar äger miljöfrågorna. Det har hänt att vi fått 

miljömål att jobba med som någon annan bestämt att vi ska göra, men vi vet varken hur 

eller varför. Vi har inte kompetensen att jobba med dessa frågor. Då blir resultatet att 

målen ej verkställs och vi fastnar i ett organisatoriskt strul. Miljöfrågorna känns stora 

och komplicerade att arbeta med samtidigt som många känner att dessa frågor är något 

som någon annan får ta tag i, men vem någon annan är, det har vi aldrig definierat. Vi 

har nog antagit att det legat på kommunstyrelsens eller miljö- och byggavdelningens 

bord. Miljöfrågorna är inte en del av nämndens systematiska kvalitetsarbete som idag 

främst genomsyras av måluppföljning utifrån elevernas betyg och skolans uppsatta krav 

från Skolverket. Det känns inte som att Skolverket och liknande intressenter tycker vi 

primärt ska syssla med miljöfrågor helt enkelt.  
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Linda-Marie berättar att de tidigare hade viljan att mäta energiförbrukningen på 

skolorna och följa upp den, arbetet kom aldrig igång och nämnden tröttnade därmed på 

att försöka jobba vidare med energifrågorna. Det kändes inte som om det var vårt 

ansvars- och kompetensområde, beskriver Linda-Marie. Om ett miljöarbete ska lyckas 

behövs hjälp och uppbackning i hela organisationen så att vi på ett bra sätt kan göra 

uppföljningar, analyser och ta bra beslut. Linda-Marie beskriver också att tid saknas att 

jobba med strategiska framtidsfrågor. Det finns inte rätt förutsättningar att hålla fler 

bollar i luften, miljöbollen blir då svår att fånga och hålla levande.  

 

Sedan beskriver Linda-Marie hindret att det ofta är svårt att se kopplingen mellan 

handlingen och resultatet av vårt agerande i miljöfrågorna. Det är svårt att motivera 

något som ej leder till synbara resultat. Hon beskriver ett exempel där Gästrike 

återvinnare förut hade jordförsäljning till privatpersoner. Då kunde jag lätt se 

kopplingen mellan mitt komposterande och den färdiga jorden.  

 

Katarina Ivarsson, skolchef, 2016-04-22. 

 

Drivkrafter 

Katarina vill kunna organisera det engagemang som finns bland olika pedagoger. Hon 

ser att vissa lärare och exempelvis förskolor gör ett oerhört bra arbete med 

miljöfrågorna. Anledningarna till att göra ett mer organiserat arbete knyter an till att 

miljöfrågorna är viktiga. Det behövs sätta tydligare mål på vad kommunen ska göra. 

Sedan finns kommunövergripande mål med avseende på miljö, som hon vill kunna leva 

upp till. Människor är flockdjur, vi vill ta vårt ansvar och göra det korrekta. Genom att 

följa den allmänna debatten framgår det att ett miljöengagemang är korrekt, beskriver 

Katarina.  

 

Sedan är en drivkraft att öka kunskapen genom att integrera ett tänk i skolan där vi lär 

barnen att ta hand om vår gemensamma miljö. Det krävs ett solidariskt vi-tänk för att 

kunna jobba med miljöfrågorna. Det är också en fråga som handlar om att fostra 

kommande generationer, men samtidigt nuvarande generationer. Barnen ska kunna ta 

med sig kunskaper hem till föräldrarna. Samtidigt är det viktigt att vi lär oss att hitta de 

bekväma och ekonomiskt hållbara vägarna. Vi behöver få upp ögonen för att ett 

miljöengagemang kan leda till ekonomisk stimulans, menar Katarina. Vad som också är 

en drivkraft är att ta vara på allt arbete och forskning som görs inom miljöområdet, 

kommunen kan dra nytta av andras erfarenheter. Förutom att dra nytta av detta internt 

kan kommunen bli bättre i externa samarbeten, genom att exempelvis stötta företag som 

vill engagera sig i miljöfrågor. Ytterligare en drivkraft är att skifta fokus från det 

kortsiktiga tänket. Att ge mer tid till att arbeta med framtidsstrategi, långsiktighet och 

hållbarhet behövs.  

 

Hinder 

Katarina beskriver att andra frågor överskuggar ett miljöarbete inom hennes 

ansvarsområde. Styrningen i Barn- och utbildningsnämnden är mot ämnena svenska, 

engelska och matematik. Där ligger störst fokus på uppföljning och åtgärder. Fokuset på 

miljömål är sekundärt och inte särskilt integrerat. Hon menar att miljöfrågan brottas 

med frågor där konsekvenserna syns snabbt och dramatiskt. Vilket leder till att 

kommunens insatser görs kortsiktigt, bränderna måste släckas nu. Vi tillåts inte ha ett 

arbetssätt som tänker långsiktigt och strategiskt. Nu måste kommunen hantera 

ekonomin och integrationsinsatser. Att kommunen hindras från att arbeta långsiktigt och 

strategiskt beror även på en anorektisk ledningsorganisation, menar Katarina.  
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Ett annat hinder Katarina beskriver är att konsekvenserna av miljöproblemen är svåra att 

se och ta på. Eftersom att inget dramatiskt sker i vår närhet, likt kärnkraftsolyckan i 

Japan blir det svårt att förstå problemen och veta hur vi ska hantera dessa. Ta ozonlagret 

tillexempel, om inte jag ser hur jag personligen påverkas är det svårt att motivera ett 

engagemang. På samma sätt beskriver Katarina hindret med vad hon kallar "Allas 

ansvar är ingens ansvar". Att kombinera detta ansvar med den individualism som finns i 

samhället är svårt. Samtidigt tror hon många ifrågasätter vem miljöboven faktiskt är, om 

vi känner oss små och betydelselösa i vårt engagemang blir våra insatser svåra att skapa 

motivation kring.  

  

Sedan är det även en fråga om personer och pengar. Vi behöver personer som har 

kunskap att jobba strategiskt med miljöfrågorna. Samtidigt får inte miljöinsatserna vara 

för dyra. Vi har mål för ekologiska livsmedel till exempel, vi hindras från att vara för 

ambitiösa av ekonomiska skäl. På samma sätt beskriver hon att elbilar är dyra att 

investera i. Höga kostnader hindrar möjligheterna att jobba med miljöfrågorna. 

 

 

Kjell Höglin, ordförande Hoforshus AB, 2016-04-11.  

 

Drivkrafter 

Kjell börjar med en historisk tillbakablick när det kommer till drivkrafter. Han menar att 

kommunens engagemang genom Hofors Energi symboliserar flera drivkrafter. När 

Hofors Energi satsade på spillvärme från stålindustrin såg de ekonomiska vinster. Det 

krävdes en viss investering för att ta reda på spillvärmen, men när investeringen var 

gjord blev det genast lönsamt, då spillvärmen var det den billigaste energin. Samtidigt 

kunde hushållen ställa om sin uppvärmning ifrån individuella lösningar såsom 

oljepannor. Det var en drivkraft att finna en gemensam lösning för att komma bort från 

oljan som blev allt dyrare. Som ringar på vattnet såg vi miljönytta och samhällsnytta, 

men främsta drivkraften var faktiskt den ekonomiska aspekten.  

 

Samtidigt handlade det om att bygga goda relationer med det lokala näringslivet. 

Industrin fick tuffare miljökrav och hade svårt att följa tillstånden, därmed behövde de 

minska sin miljöbelastning, genom gemensamt engagemang med kommunen kunde de 

minska belastningen samtidigt som de kunde sälja spillvärmen. Det blev bra för 

kommunen, industrin samt fastighetsägarna. När det handlar om relationer ser Kjell 

även att ett arbete med miljöfrågor kan stärka kontakterna med Gästrike vatten och 

Gästrike återvinnare. I dessa organisationer finns kompetens som är till nytta för oss. 

 

För att fokusera mer på Hoforshus är drivkraften att hålla nere de onödiga utgifterna. 

Bostadsbeståndet är generellt sett gammalt och byggt under en tid med låga 

energipriser. Idag ser kostnaderna annorlunda ut. Därför var en drivkraft att vidta 

åtgärder för att behålla värmen i fastigheterna, vilket medförde märkbara ekonomiska 

vinster när energiförlusterna minskade. På samma sätt ser Kjell en drivkraft att ha en 

bättre avfallssortering bland fastigheterna, bättre sorterat avfall av hyresgästerna ger 

minskade utgifter för avfallshanteringen.  
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Avslutningsvis ser Kjell en annan drivkraft med ett bättre miljöarbete. Det har att göra 

med skollokalerna. På senare tid finns önskemål om mer yta för undervisning, det 

innebär mer yta att försörja med energi. Ett miljötänk skulle kunna skapa effektivare 

användning av lokalerna. Det är full rörelse i skolorna kl. 8-14, men sen står de tomma, 

behöver de verkligen mer yta kan man då fråga sig. Det kanske är ett effektivare 

nyttjande av den befintliga lokalytan som krävs istället.  

 

Hinder 

De hinder Kjell ser är främst av ekonomisk karaktär. Miljöengagemang kräver ofta 

investeringar. I Hofors har det under en längre tid rivits bostäder. Det är komplicerat att 

investera i sådant som rivs, särskilt med avseende på miljöfrågor. Vissa investeringar 

lönar sig snabbt, andra tar längre tid medan vissa investeringar är osäkra.  

 

Ett annat hinder är inställningen och kompetensen bland vissa i organisationen. 

Inställningen kan bero på ett annat hinder, nämligen oklarheten vem som egentligen 

äger arbetet med miljöfrågorna. Det är svårt att se sitt ansvar. Såsom ansvaret för 

avfallshanteringen, det äger inte vi. Det kan skapa en inställning att miljöfrågorna inte 

är något för Hoforshus att syssla med och därmed överlåts arbetet till andra. 

 

På liknande vis gäller detta hyresgästerna, vi har skapat förutsättningar fysiskt att 

sortera sitt avfall, men inte kunskapsmässigt. Om hyresgästerna visste att osorterat 

avfall kostar mer och därmed belastar deras hyra kanske de agerade annorlunda. Detta 

gäller även vatten- och energiförbrukningen. Kopplingen är svår att se, vi är oftast inte 

medvetna om vad vårt agerande kostar på varken miljön eller ekonomin. Hyresgästerna 

ser bara hyran de betalar, men inte vad som gömmer sig bakom siffrorna på fakturan. 

Ett annat hinder är att samarbete kräver bra parter att samverka med som har förståelse 

och kunskap. Det kan ibland saknas. Ett miljöarbete kräver planering och långsiktighet 

som kan vara svårt att motivera för organisationen.  

 

Christian Rickardsson, VD Hoforshus AB, 2016-04-22. 

 

Drivkrafter 

Christian inleder med ett ord på frågan om vilka drivkrafter han ser med att ständigt 

jobba med miljöförbättrande åtgärder i Hoforshus, det ordet är pengar. Han beskriver att 

gamla fastigheter med eftersatt underhåll inte är särskilt energieffektiva, de såg att 

underhållsbudgeten ständigt ökade. Att göra miljöinvesteringar ledde till minskade 

driftkostnader. De har även sett en ökad driftsäkerhet med mindre utryckningar. Under 

tiden de jobbat med miljöinvesteringar på Hoforshus har de gått över från att tänka på 

hur många kronor de sparar till att börja räkna på hur många megawattimmar de sparar. 

Detta har bland annat lett till investeringar i nya och effektivare tvättmaskiner.  

 

Med det tänket har ett miljötänk vuxit fram. Han menar att vissa investeringar inte varit 

säkra ur ett ekonomiskt perspektiv, men då har en annan vilja funnits i organisationen 

som tänkt på mer än ekonomin. Han beskriver till exempel övergången från elvärme till 

fjärrvärme, där var inte pengar drivkraften, utan då fanns andra intressen. I slutändan 

visade det sig trots allt att det var lönsammare, men det var som sagt inte drivkraften.  
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Sedan är ett miljöarbete även en fråga om organisationens image beskriver Christian. 

Att slå sig på bröstet och säga att Hoforshus är fossiloberoende medför givetvis en 

positiv bild både utåt och inåt i organisationen. Detta leder till att en annan drivkraft 

tillfredsställs, nämligen kunderna. Att göra de investeringar vi gjort medför att 

hyresgästerna slipper betala för de annars ökade driftkostnaderna. När vi fått in 

miljötänket har en till drivkraft blivit att satsa på att kunskapen ökas bland 

driftpersonalen, men också hos hyresgästerna. Om vi tillsammans jobbar med att 

hushålla med resurserna kommer vi nå längre. Därför informerar Hoforshus om hur 

bostäderna ska möbleras för att inte täcka element och ventiler, det gör dessutom att 

hyresgästerna får ett trevligare klimat i sina bostäder.  

 

Gällande kunskap ger Christian ett exempel som ett ständigt miljöarbete är bra för. Om 

vi blir medvetna kan vi jobba mer förutsägbart, vi slipper vara reaktionära. Han 

beskriver ett exempel där en fastighet fick problem med Legionella. Ingen kunde något i 

organisationen om detta och de fick lära sig allt i stundens hetta, samtidigt som de 

skulle vidta åtgärder. Med ett strategiskt tänk hade situationen med Legionella möjligen 

förebyggts, åtminstone hade Hoforshus kunnat hantera situationen snabbare och 

smidigare. Med ett sådant tänk ser Christian även att eventuella nya och hårdare krav på 

miljöarbetet från myndigheterna kan hanteras bättre. 

 

Hinder 

Ett hinder med att jobba resurseffektivt är att kunderna har sin subjektiva bild av vad 

som är ett behagligt inomhusklimat. Christian beskriver att kunderna är allt ifrån barn 

och ungdomar till åldringar som är uppemot 100 år gamla. För att spara på energi har de 

sänkt temperaturen i lägenheterna från 23 till 21 grader, då reagerar vissa äldre negativt. 

På äldreboendena har de högre temperatur än i lägenheterna, då blir värmen istället 

negativ för personalens arbetsmiljö.  

 

Ett förebyggande och strategiskt arbetssätt kan även vara svårt att motivera beskriver 

Christian. Han utvecklar ett resonemang att det är lätt att motivera akuta utryckningar 

där faktiska fel jagas. Att exempelvis ronderna och förebygga fel är givetvis positivt, 

men om fel slutar uppstå kan det börja ifrågasättas om ronderna behövs. Det är ungefär 

som städning, behovet av städerskor ifrågasättas enbart när allt är rent.  

 

Ytterligare ett hinder är att kostnadsnivåerna kan vara höga vid miljöinvesteringar. 

Långa återbetalningstider kan hindra miljöarbetet då lån krävs som medför 

räntekostnader under en lång period. Det är få ekonomichefer som tillåter 

återbetalningstider på 10-15 år. För att räkna hem en miljöinvestering krävs ofta 

beräkningar på den tekniska livslängden.  

 

Sedan är ett hinder att kunskapen om miljöfrågor inte är tillräckligt utbredd. Det krävs 

en del av organisationen för att åstadkomma bra åtgärder. Christian återkommer till 

Legionellaerfarenheterna. Kompetensen byggdes i stundens hetta, att jobba med 

miljöfrågor är inte integrerat i det dagliga arbetet. På samma sätt saknas förståelsen att 

se vad ens insats för miljön betyder. Det är svårt att motivera insatser som ger oklara 

resultat. Vad betyder min insats när jag släcker lampan, säger Christian frågande. Det 

finns visserligen teknik som kan mäta hur mycket energi som sparas, men betydelsen av 

besparingen är osäker och sådan mätteknik kostar dessutom.  

 



 

 

 

 


