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Research questions: The questions for this thesis are: How do the Swedish municipalities 

handle the environmental issues? In which way is the work with the 

environment policy documents followed up? In which way can 

Eskilstuna municipality improve their environmental work? 

Purpose:  The purpose is to describe and examine how Eskilstuna municipality 

and other Swedish municipalities’ uses environment policy 

documents or similar. The purpose of this thesis is also to examine if 

Eskilstuna municipality and other Swedish municipalities have 

environment policy available for the employees and if there is some 

follow-up on whether they are complied with or not. 

Method:  The theoretical frame of reference is based on studies about CSR and 

environmental responsibility. The qualitative study builds on two 

personal interviews and the respondents were suggested by 

Eskilstuna municipality. The quantitative study builds on a 

questionnaire survey that has been implemented by e-mail to 117 of 

Sweden's municipalities.  

Conclusion:  Environment policy documents or corresponding and a follow-up on 

these should be in each municipality. Most of the Swedish 

municipalities who were approached are environment aware and 

involved in environmental issues in one way or another. Companies 

and organizations would use CSR and all of the responsibility 

dimensions within CSR even though they were not forced to do it. It 

is important to transfer messages regarding environment thinking to 



 
 

 

the employees. The smaller municipalities do not have the same 

pressures from stakeholders regarding environmental issues as the 

bigger ones. Follow-up on whether the employee complies with the 

environment policy documents or not is important. Self-assessment 

process should be implemented in all organizations. The 

communication within Eskilstuna municipality, at least on 

Vuxenförvaltningen, must improve between the stages. With help 

from the annual reports, Eskilstuna municipality can give their 

employees response for the environmental work. Eskilstuna 

municipality should annually update the environment policy 

documents and also make these easier to access for the employees.  

 

 

 

  



Sammanfattning – ”Myndighetsutövning ur ett miljöperspektiv ” 

Datum:  8 januari 2013 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling HST,  

Mälardalens Högskola 

Författare:  Oliwia Lindblom Ahlin  Ellie Tang 

Titel: Myndighetsutövning ur ett miljöperspektiv 

Handledare:  Johan Grinbergs 

Examinator: Cecilia Lindh Thillenius 
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Frågeställning:  Studiens frågeställningar är följande: Hur arbetar svenska kommuner med 

miljöfrågor? På vilka sätt följs arbetet med miljöpolicydokumenten upp? 

Hur kan Eskilstuna Kommun förbättra sitt miljöarbete? 

Syfte:  Syftet är att beskriva och undersöka huruvida Eskilstuna Kommun och 

andra svenska kommuner använder sig utav miljöpolicydokument eller 

motsvarande. Studiens syfte är även att undersöka om Eskilstuna Kommun 

samt andra svenska kommuner har miljöpolicyer tillgängliga för de 

anställda och utifall det finns någon uppföljning på huruvida de efterlevs 

eller inte.  

Metod:  Den teoretiska referensramen är baserad på studier om CSR och 

miljömässigt ansvarstagande. Den kvalitativa studien bygger på två 

personliga intervjuer, och respondenterna var framtagna av Eskilstuna 

kommun. Den kvantitativa studien bygger på en enkätundersökning som 

genomförts via e-post till 117 av Sveriges kommuner.  

Slutsats:  Miljöpolicydokument eller motsvarande samt uppföljning av dessa bör 

finnas i varje kommun. De flesta av de tillfrågade svenska kommunerna är 

miljömedvetna och engagerade i miljöfrågor på ett eller annat sätt. Företag 

och organisationer skulle använda sig utav CSR även om de inte var 

tvungna, och då dessutom alla ansvarsdimensionerna inom CSR. Det är 

viktigt att överföra budskap gällande miljötänk till de anställda. De mindre 

kommunerna har inte samma påtryckningar från intressenter gällande 

miljöfrågor som de större. Även uppföljning på huruvida de anställda 

efterlever miljöpolicydokumenten eller inte är viktigt. 



 
 

 

Självutvärderingsprocessen bör implementeras i alla organisationer. 

Kommunikationen inom Eskilstuna Kommun, åtminstone på 

Vuxenförvaltningen, måste bli bättre leden emellan. Med hjälp av årliga 

rapporter kan Eskilstuna Kommun ge sina anställda respons för 

miljöarbetet. Eskilstuna Kommun bör årligen uppdatera 

miljöpolicydokumenten samt göra dessa mer lättillgängliga för de 

anställda. 

 

 

 

  



 
 

 

Förord 

Myndighetsutövning ur ett miljöperspektiv – En studie på miljömässigt ansvarstagande på 

Vuxenförvaltningen på Eskilstuna Kommun är ett examensarbete inom Företagsekonomi 

som gjorts på Mälardalens Högskola i Västerås och Eskilstuna. 

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt har hjälpt oss att utforma den här studien; Ulrika 

Gindemo, Lisa Jensen och samtliga personer på de övriga kommunerna som tog sig tid att 

svara på vår enkätundersökning. Vår handledare Johan Grinbergs för den vägledning vi fått 

under utformningen av studien. Även opponenterna som med nya ögon har kunnat se 

styrkor och svagheter, och som med konstruktiv kritik hjälpt oss framåt. 

Tack! 

 

 

 

        _______________________               ______________________ 

            Oliwia Lindblom Ahlin            Ellie Tang 
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Begreppsdefinitioner 

 

Corporate Social Responsibility - Corporate Social Responsibility översätts som företagens 

samhällsansvar (Grafström, Göthberg och Windell 2008, s. 27) och innebär att ett företag är 

skyldig att ta ansvar över sin påverkan på samhället (Grafström et al. 2008, s. 15; Bonn och 

Fisher 2005, s. 731). 

Miljöpolicydokument (vår definition) – Riktlinjer för hur organisationer och de anställda ska 

arbeta för att uppnå miljömål. 
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Inledning 

I inledningen redogörs bakgrunden för arbetet, vilket är Corporate Social Responsibility med 

inriktning miljö, och en problemdiskussion som ledde fram till ämnesvalet. Sedan behandlas 

frågeställningar, syfte samt avgränsning för studien. 

1.1 Bakgrund  

Corporate Social Responsibility, med inriktning på miljömässigt ansvarstagande, har länge 

varit ett hett ämne. Redan på 1970-talet uppstod den första gröna vågen och det blev en 

trend att leva miljömedvetet. På 1990-talet uppstod den andra gröna vågen och då blev det 

aktuellt att reducera den negativa miljöpåverkan människan orsakade genom att bland 

annat börja med återvinning, samt att minska utsläpp. Den tredje vågen, som vi idag 

befinner oss i, kom igång på allvar år 2006 och handlade till en början om främst utsläpp, och 

då främst växthusgaserna. I efterhand har den tredje vågen dock riktat in sig mer mot 

människans allmänna klimatpåverkan på jorden. (Grankvist 2012, s. 41)  

Kommuner, likt andra sociala institutioner, är i behov av legitimitet. Genom att handla 

ansvarsfullt efter samhällets förväntningar, normer och värderingar blir kommunerna mer 

legitima. (Johansen och Nielsen 2012, s. 434) De har därför en slags skyldighet att ha ett bra 

miljöarbete som andra kan inspireras av (Miljöpolicydokument 2010). Miljömässigt 

ansvarstagande bland svenska kommuner är stort och det fortsätter att växa allt eftersom 

miljömedvetenheten ökar. Det är fler kommuner som har någon form av miljödokument än 

de som inte har, och ungefär hälften som på ett eller annat sätt följer upp huruvida 

dokumenten efterlevs eller inte. (Enkätundersökning) Uppföljning är något som behövs då 

den fungerar som en motivationsfaktor (Tarí 2010, s. 22) samt att se hur 

miljöpolicydokumenten efterlevs på arbetsplatsen och hos de anställde eller inte (Hillman 

1994, s. 29).  

1.2 Problemdiskussion och problemformulering  

Kommunerna har specifika uppgifter gällande miljövård som bestämts genom lag, 

exempelvis ansvar för hantering av hushållsavfall (Ammenberg 2004, s. 57). Kommunerna 

gör dock mer än vad lagen kräver. Krav att tänka miljömedvetet kan komma både uppifrån 

och underifrån i hierarkin (Intervju, biståndshandläggare Gindemo). Kommunerna har 

miljöpolicydokument att följa, men dokumenten är endast en vägledning i hur miljöarbetet 

ska utföras och de är öppna för fri tolkning. Dessutom saknas uppföljning på hur väl 

miljöpolicydokumenten efterlevs på Eskilstuna Kommun. Det är upp till varje enskild individ 

hur denne vill arbeta med miljöfrågorna på arbetsplatsen. (Intervju, biståndshandläggare 

Gindemo) Det är trots allt ett viktigt ämne med tanke på hur stor miljömedvetenheten har 

blivit hos de flesta personer, företag och organisationer. Kommunerna kan ses som 
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förebilder gentemot andra organisationer samt invånare gällande miljöarbetet och bör 

därför föregå med gott exempel (Miljöpolicydokument 2010). Att ingen uppföljning sker på 

miljöarbetet är ett problem (Intervju, biståndshandläggare Gindemo) då påtryckning från 

olika håll kräver att arbete med miljöfrågor ska ske (Hazlett, McAdam och Murray 2007, s. 

670). Problemet anser vi är viktigt att undersöka för att kunna förstå varför inte miljöarbetet 

följs upp.  

1.3 Frågeställning 

Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur arbetar svenska kommuner med miljöfrågor? 

 På vilka sätt följs arbetet med miljöpolicydokumenten upp? 

 Hur kan Eskilstuna Kommun förbättra sitt miljöarbete?  

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva och undersöka huruvida Eskilstuna Kommun och andra svenska 

kommuner använder sig utav miljöpolicydokument eller motsvarande. Studiens syfte är även 

att undersöka om Eskilstuna Kommun samt andra svenska kommuner har 

miljöpolicydokument tillgängliga för de anställda och utifall det finns någon uppföljning på 

huruvida de efterlevs eller inte.  

1.5 Avgränsning 

Avgränsningen för studien avser det miljömässiga ansvarstagandet inom CSR. Avgränsningen 

har även gjorts till att intervjua personer på Vuxenförvaltningen på Eskilstuna Kommun 

angående hur de anställda inom Eskilstuna Kommuns Vuxenförvaltning arbetar med 

miljöfrågor. Det gjordes för att få en djupare bild och förståelse av problemet gällande 

uppföljning av miljöarbete. De övriga svenska kommunerna valdes slumpmässigt ut till att 

erfordra en enkät via e-post. Ett slumpmässigt val gjordes för att varken tid eller möjlighet 

fanns till att kunna intervjua personer och granska alla de 290 svenska kommunerna för att 

kunna göra en generell analys.  

1.6 Disposition 

Figuren nedan visar dispositionen för studien. Inledningen innefattar en problematisering 

som leder till studiens syfte och frågeställning. Metodavsnittet handlar om 

tillvägagångssättet för studien. Corporate Social Responsibility-avsnittet, som är den 

teoretiska referensramen, behandlar de teorier som är relevanta för studien. I empiridelen 

behandlas information om Eskilstuna Kommun och Vuxenförvaltningen, samt intervjuer och 

enkäten med respondenterna. I analys och diskussion diskuteras innehållet i teorin och 

empirin. Utifrån analysen och diskussionen kan slutsatser dras som är dispositionens sista 

del. 
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Figur 1. Egen bearbetning av studiens disposition. 

  



 
4 

 

2 

Metod 

Kapitelet ger en redogörelse för tillvägagångssättet som använts för att kunna besvara 

studiens syfte och problemformulering. Kapitlet innefattar bland annat val av ämne, 

insamlingsprocess av primära och sekundära data samt studiens trovärdighet. 

2.1 Val av ämne 

En diskussion fördes inom ämnet företagsekonomi med inriktning management och arbetsliv 

och dess olika delar. Genom diskussionen beslutades det att studien skulle behandla det 

miljömässiga ansvarstagandet som är en del av Corporate Social Responsibility. En 

uppsatsidé hos Eskilstuna Kommun blev då aktuellt gällande en myndighetsutövning ur ett 

miljöperspektiv på Vuxenförvaltningen. I uppsatsidén gavs förslag på nyckelpersoner som 

kunde intervjuas; biståndshandläggare, enhetschef och hemvårdspersonal. Då det var en 

uppsatsidé och inte ett uppdrag fanns möjlighet att utforma studiens syfte efter egna 

intressen.  

Anledningen till att uppsatsidén valdes var dels för att det handlade om miljö som enligt oss 

båda är ett intressant och viktigt ämne. Det är ett ämne i tiden. Dels var det för att vi båda 

bor i Eskilstuna Kommun. Att se hur kommunen vi bor och lever i arbetar mer ingående med 

miljömässigt ansvarstagande var en stor motivationsfaktor till varför uppsatsidén valdes som 

ämne till kandidatuppsatsen.  

Ett generellt syfte och frågeformulering för studien valdes för att kunna analysera på en 

generell nivå. Valet av att göra en generalisering grundades dels i att kommunerna som 

tillfrågades gav ett positivt gensvar och feedback gällande hur uppföljning av miljöarbete kan 

gå till. Dels finns det kommuner som har miljöpolicydokument men inte någon form av 

uppföljning av miljöarbetet. Dessutom finns det även kommuner som saknar 

miljöpolicydokument men tänkt upprätta sådana, som gett önskemål på att få förslag på hur 

andra kommuner går till väga med hantering av dessa dokument. På grund av saknaden av 

miljöpolicydokument eller uppföljning av miljöarbetet ansåg vi att en sådan här studie 

angående kommuners miljöpolicydokument och dess uppföljning behövdes.  

2.2 Metod för framtagning av primära data 

Då respondenterna redan var framtagna av Vuxenförvaltningen i Eskilstuna Kommun 

behövdes inte en egen sökning av respondenter genomföras. Istället kunde fokus läggas på 

att utforma relevanta intervjufrågor utifrån syfte och problemformulering i samband med 

teorierna. Frågorna användes sedan till intervjuer med respondenterna; 

biståndshandläggaren och en enhetschef.  

Kontakt togs först med biståndshandläggaren, Ulrika Gindemo, via e-post för att få mer 

information angående uppsatsidén samt att boka en intervjutid med personen i fråga. En 
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personlig intervju blev då aktuell och intervjufrågorna e-postades i förväg för chans till 

förberedelse. Intervjun utfördes av oss båda på Mälarsjukhusets myndighetsavdelning. 

Intervjun tog ungefär 30 minuter och hela samtalet spelades in. Under intervjun erhölls 

kontaktinformation till en enhetschef, Lisa Jensen, som kontaktades via e-post för att boka 

en personlig intervju även med henne. Även här e-postades intervjufrågorna i förväg till 

Jensen för möjlighet till förberedelse. En personlig intervju med Jensen gjordes av oss båda 

på myndighetskontoret i Fröslunda. Intervjun tog ungefär 25 minuter och spelades in. 

Ytterligare kontakt har tagits med Gindemo i efterhand via e-post då fler frågor och 

funderingar kring miljöpolicydokumenten, som erhölls under intervjun, har dykt upp.  

När sammanställningen av intervjuerna skulle genomföras granskades allt som sades under 

intervjuerna och sedan granskades även de teorier som införskaffats för att se vilka 

kopplingar som fanns. Det som var intressant för studien markerades dels för att det skulle 

bli enklare att kunna välja ut det väsentliga och dels för att det även skulle kunna användas i 

analysen samt diskussionen.  

Även kontakt har tagits med 194 slumpmässigt utvalda svenska kommuner via e-post då en 

enkät bifogades som de kunde svara på. Det var 117 kommuner som svarade. Kontakten 

med andra kommuner i Sverige togs för att kunna få ett generellt perspektiv. Empirin har 

sedan utformats parallellt med informationsinsamlingen.  

Då det var många svar att sammanställa från enkätutskicket var det lättast att börja med att 

rada upp svaren, kommun för kommun, i ett och samma dokument. Sedan skapades en 

tabell med två ja- och nej-kolumner per fråga som fylldes i beroende på svaren. Då inte alla 

svaren erhölls samtidigt fick tabellen uppdateras successivt. Med tabellen kunde en 

sammanställning göras och det var då enkelt att räkna ut hur stor del av kommunerna i 

procent som svarat ja respektive nej på de två frågorna. Därefter skapades ytterligare en 

tabell med staplar som visade ännu tydligare hur andra svenska kommuner förhåller sig till 

miljöpolicydokument och dess uppföljning. Vi valde att göra en mindre tabell som användes i 

den flytande texten i studien då det ansågs mer stilrent och gav en snabb överblick. Den 

långa sammanställningen av kommunerna användes sedan i bilagan för att läsaren skulle ges 

möjlighet till att se kommunernas olika svar.  

2.3 Metod för framtagning av sekundära data 

Teoridelen har tagits fram genom litteraturläsning i utvalda böcker, samt ett flertal artiklar 

som ansågs relevanta för studien har använts. Litteraturen och artiklarna var även ett sätt 

att se vilken slags forskning som gjorts i ämnet tidigare för att på så sätt se vad som saknades 

och vad vi skulle kunna bidra med.  

Artikelsökning gjordes med sökorden CSR, environmental responsibility, stakeholder, follow-

up, institutional theory, legitimacy och self-assessment i Google Scholar samt Mälardalens 

Högskolas databaser;  
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 Emerald 

Information gällande Eskilstuna Kommun söktes upp på deras webbplats. Den var 

informationsrik och kunde därmed användas som underlag för empiridelen om Eskilstuna 

Kommun samt Vuxenförvaltningen.  

2.4 Analysmetod 

Både en kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod har genomförts i studien. Den 

kvalitativa information som samlats in genom intervjuerna valdes att struktureras upp 

genom att kategorisera svaren utifrån frågorna som ställts. Kategoriseringen valdes för att få 

en översikt över eventuella olikheter och likheter som kunde vara väsentliga för analysen. 

Även den kvantitativa informationen kategoriserades, men utifrån hur kommunerna hade 

svarat på de två frågorna. Kategoriseringen för den kvantitativa informationen valdes för att 

kunna få en översikt och kunna räkna ut hur stor procent av kommunerna som svarade ja 

respektive nej på frågorna och sedan analysera resultaten.  

I analysprocessen tillämpades teorin på empirin för att se om det fanns några samband, och 

reflektionerna går att läsa i analysavsnittet. En tolkning har gjorts gällande informationen 

som införskaffades under intervjuerna samt enkätundersökningen. Utifrån tolkningarna och 

kopplingen till teorin har sedan en analys förts. Rubrikerna i analysen är till för att 

strukturera upp och underlätta för läsaren. Avslutningsvis i analysen tas konkreta förslag till 

Eskilstuna Kommun, och andra svenska kommuner, gällande uppföljning upp. Analysen 

ledde i sin tur fram till tio slutsatser.  

2.5 Studiens trovärdighet 

Teorin i studien är hämtad från ett flertal källor för att styrka teorin och därigenom ge en så 

tillförlitlig bild som möjligt. Empiridelen om Eskilstuna kommun och Vuxenförvaltningen är 

hämtad från deras webbplats; www.eskilstuna.se. Vi ansåg att källan var tillförlitlig då de 

delar av webbplatsen som användes inte handlade om att försöka ge en förfinad bild av 

Eskilstuna Kommun, utan det handlade om att ge en bild av hur Eskilstuna Kommun, och 

mer specifikt Vuxenförvaltningen, är uppbyggd. 

Det fanns en risk att respondenterna ville ge en förskönande bild under intervjuerna och 

därför intervjuades biståndshandläggaren och en enhetschef samt en enkät skickades ut till 

194 kommuner. Genom att skicka ut en enkät till kommunerna gick det att få en generell 

uppfattning om huruvida det ser ut hos övriga kommuner gällande miljöarbete. Då en så 

pass stor del av de svenska kommunerna kontaktade ansåg vi att vi fick en ökad trovärdighet 

i vår studie.  

Biståndshandläggaren och en enhetschef rekommenderades tillsammans med 

hemvårdspersonal som bra nyckelpersoner att intervjua av Vuxenförvaltningen på Eskilstuna 

Kommun i samband med uppsatsidén. Dock ansåg vi att endast biståndshandläggaren och en 

http://www.eskilstuna.se/
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enhetschef var relevanta för studien. Vi ansåg att de skulle kunna ge väsentlig information 

gällande uppsatsidén då dessa personer arbetar aktivt med myndighetsutövningen. 

De två personliga intervjuerna med biståndshandläggaren och enhetschefen spelades in. 

Inspelningen gjordes för att ingen viktig information skulle gå förlorad och det gav möjlighet 

till att lyssna på intervjun upprepade gånger om det skulle behövas. Enkäten till de övriga 

kommunerna gjordes via e-post, vilket innebar att skriftliga svar sparades på vår e-post så 

möjlighet till att läsa dem flera gånger fanns. 

2.6 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde att inte kontakta hemvårdspersonalen trots att de var 

rekommenderade i samband med uppsatsidén var för att vi inte ansåg att de kunde bidra 

med relevant information gällande studiens syfte. Utifrån studiens problemformulering 

utformades ett syfte som avser att ta reda på huruvida andra kommuner i Sverige följer upp 

miljöpolicydokumenten eller inte. Därför ansågs intervjuer med hemvårdspersonal inte 

relevant för studien. Istället skickades en enkät ut till 194 kommuner i Sverige för att kunna 

få en generell bild. Anledningen till att 194 kommuner valdes var för att vi ansåg att de skulle 

kunna ge en trovärdig statistik för att basera vår analys och diskussion på. Kommunerna i sig 

valdes ut slumpmässigt.  

Då inte alla kommuner som tillfrågats svarade på enkäten funderade vi på eventuella bortfall 

och hur det kunde påverka studien. Svaren vi har fått har varit varierande och de har varit 

från både stora och små kommuner. Skulle det exempelvis endast ha varit stora eller små 

kommuner som svarat, eller endast kommuner som svarat ja på båda frågorna skulle studien 

kunnat anses som tvivelaktig. Dock ansåg vi utifrån de varierade svaren och varierade storlek 

på kommunerna att bortfallet inte påverkade statistiken angående kommunerna avsevärt 

mycket i studien. Dessutom fortsatte svar att komma in från kommuner ändå fram till 

inlämning, vilket kan betyda att fler kommuner möjligtvis kommer att svara även efter 

inlämningen. Därför är det svårt att uppskatta hur stort bortfallet verkligen blir i slutändan.  

Problemet gällande saknaden av uppföljning klarnade under intervjun med 

biståndshandläggaren, Ulrika Gindemo. Det blev då lättare att förstå vilken information som 

behövdes få ut av den andra personliga intervjun med enhetschefen, Lisa Jensen. Då lades 

två frågor till inför intervjun med Jensen för att få hennes uppfattning av deras miljöarbete 

och uppföljning av det. Svaren på dessa två frågor erhölls vid intervjun med Gindemo även 

om frågorna i sig aldrig ställdes.  

I efterhand insåg vi att enkätens fråga 2; ”Är det någon som följer upp och tittar så att 

miljöpolicyerna efterlevs bland de anställda, eller är det upp till varje enskild individ?”  till de 

svenska kommunerna borde ha varit tydligare. Frågan borde ha delats upp och formulerats 

om då det är två frågor i en och som dessutom kan besvaras med endast ja respektive nej. 

Dessvärre kunde vi inte åtgärda problemet när enkäten väl var utskickad. Dock anser vi att vi 

fick tillfredsställande svar från kommunerna, då de svarade utförligt på frågan trots 
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oklarheten som frågan kan ha lett till. De utförliga svaren kan ha berott på att det endast var 

två korta frågor vi ställde, vilket kan ha bidragit till att respondenterna ändå tog sig tid att 

fundera och svara trots den eventuella oklarheten.  

Anledningen till att vi valde att ange resultaten från enkätundersökningen från kommunerna 

i procent var för att vi båda ansåg att det gav en mer överskådlig och lättförståelig bild av 

hur stor del av kommunerna som svarade ja respektive nej. 
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3 

Corporate Social Responsibility 

Här presenteras teorier gällande Corporate Social Responsibility och dess delar som är 

relevanta för studiens utförande. 

3.1 Vad är Corporate Social Responsibility? 

Förespråkare menar att Corporate Social Responsibility (CSR) kan frammana ett stärkt 

företagande, en bättre marknad och ett mer välmående samhälle (Grafström et al. 2008, s. 

14). I takt med att media i olika former har blivit allt större har även aktiviteter rörande 

företagens samhällsansvar ökat radikalt (Grafström et al. 2008, s. 36). 

Trots att CSR-konceptet funnits i flera decennier är det inte förrän på senare år som antalet 

organisationer som bedriver sådana beteenden och aktiviteter ökat markant. Det nuvarande 

fokuset kring miljöarbete drivs av fem krafter; förändrade förväntningar hos anställda, 

påtryckning från kunder, statliga lagar och påtryckning, uppkomsten av socialt ansvarsfulla 

investeringar samt förändringar i verksamhetens inköp. (Hazlett et al. 2007, s. 670)  

Trots att individuellt engagemang är viktigt kan inte CSR implementeras av ensamma 

individer. Det krävs en gemensam delad tolkning av CSR-kunskap och en utvecklad kollektiv 

kompetens för att implementeringen ska fungera. (Asif, Searcy, Zutshi och Fisscher 2011, s. 

2) För att ha en betydelsefull påverkan måste CSR implementeras på alla plan av 

organisationen, samt bli sedd som en organisatorisk nödvändighet (Asif et al. 2011, s. 1).  

Debatten kring CSR har nyligen ändrats, vilket innebär att det inte längre handlar om hur 

stort engagemanget är till CSR. Utan det handlar om implementering samt förbättring och 

upprätthållning av CSR praxis. (Asif et al. 2011, s. 2) I allmänhet har uppfattningen om 

företagens samhällsansvar fått en betydelse som påverkat företagens lönsamhet eller 

”framgång”. Då deras arbete och bidrag blivit allt mer sammanfört till miljö och social 

välfärd, vilket kan ses i många företags årliga rapporter. (Shaw 2006, s. 113)  

3.1.1 De tre ansvarsdimensionerna  

CSR kan delas in i tre ansvarsdimensioner; ekonomiskt ansvarstagande, socialt 

ansvartagande och miljömässigt ansvarstagande (Grankvist 2012, s. 15). Alla tre 

dimensionerna är viktiga, men genom forskning kan det definitivt påstås att den 

miljömässiga dimensionen sätter ramarna då det utan ett hållbart ekologiskt system inte 

spelar någon större roll vad som sker inom den ekonomiska eller sociala dimensionen 

(Ammenberg 2004, s. 41).  

Långsiktigt gäller det att på ett optimalt sätt balansera de tre ansvarsdimensioner. Att 

ignorera ett eller två av dem och endast fokusera på de/det andra är inte hållbart i längden. 

Ett företag som endast fokuserar på det ekonomiska ansvarstagandet och enbart är ute efter 

att optimera sin egen vinst utan hänsyn till omvärlden kommer att se attraktionskraften för 
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både organisationens och dess produkters attraktionskraft minska över tiden. Eftersom 

organisationen riskerar att uppfattas som girigt. Om en organisation enbart fokuserar på det 

miljömässiga ansvarstagande finns risken att de glömmer bort att säkra de anställdas trivsel. 

Ett företag som endast har det sociala ansvarstagandet i fokus riskerar att förlora fokus på 

att dess produkter även ska gå att sälja. (Grankvist 2012, s. 16) 

 

Figur 2. De tre ansvarsdimensionerna (Egen bearbetning; Ammenberg 2004, s. 42)  

Miljömässigt ansvarstagande 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att på ett miljövänligt sätt driva en verksamhet. 

Med det menas att verksamheten inte får bedrivas på ett sätt som påverkar naturresurserna 

eller vår planet negativt på lång sikt. (Grankvist 2012, s. 15) Det som driver organisationer till 

miljömässigt ansvarstagande är dels de miljölagar som finns och dels konsumenters krav. 

Idag är hälsosamma produkter i många fall ett måste för att få ett positivt mottagande av 

konsumenter. (Grankvist 2012, s. 42-43) Att använda färre resurser samt använda de 

tillgängliga resurserna på ett välbetänkt sätt gynnar både miljön och organisationernas 

ekonomi (Grankvist 2012, s. 49). Exempel på resursbesparing är att minska belysningen, byta 

till nya och energieffektivare produkter samt att leta resursslöseri (Grankvist 2012, s. 50-52).  

Ett företags miljöansvarstagande när det kommer till produktanvändning är att välja 

produkter som inte påverkar vår hälsa och vår miljö negativt (Grankvist 2012, s. 60).  

En annan viktig miljöaspekt är minskningen av växthusgasutsläpp. Organisationer kan minska 

utsläppen genom att se över sina resepolicyer. Dels bör de välja det miljövänligaste 

transportmedlet när en resa ska genomföras och dels bör de se över om resan är nödvändig. 

Kanske finns det möjlighet att ha andra former av möten, exempelvis tele- och videomöten. 

(Grankvist 2012, s. 67) Det vanligaste felet ett företag gör när de definierar sitt miljömässiga 
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ansvarstagande är att glömma de ekonomiska fördelarna och endast se till miljöeffekterna. 

Att till exempel minska på resor är inte bara bra för miljön utan även bra för organisationens 

ekonomi. (Grankvist 2012, s. 41) 

CSR definieras som ett "koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna på frivillig grund" (Johansen et al. 2012, 

s. 436). Det finns antaganden angående att om konsumenter informerades om följderna 

deras beteende har på miljön skulle de engagera sig och börja bete sig på ett sätt som inte 

skadar miljön. Dock verkar dessa antaganden inte alltid vara sanna.  Oro för miljön i 

allmänhet leder inte automatiskt till specifika beteenden som skyddar miljön, som till 

exempel återvinning. (Crane 2010, s. 375-376) 

3.2 Intressenter 

Intressenter är en organisation eller person som på ett eller annat sätt kommer beröras, 

berörs eller har berörts av ett företags verksamhet (Grafström et al. 2008, s. 22). CSR:s 

teoretiska rötter kommer från intressentteorin (Asif et al. 2011, s. 2). Intressentteorin har sin 

utgångspunkt i att organisationer inte bara har skyldigheter gentemot aktieägare, utan även 

andra intressentgrupper som till exempel anställda, kunder och leverantörer (Grafström et 

al. 2008, s. 22; Asif et al. 2011, s. 2). Att tillmötesgå intressenternas krav är nödvändigt för 

att upprätthålla en fortsatt tillgång till resurser, samt för legitima skäl. På grund av 

skyldigheten mot intressenterna gäller det att alla tillvägagångssätt gällande CSR fokuserar 

på deras krav. (Asif et al. 2011, s. 2) 

En organisations verksamhet kan styras av både tvingande och frivilliga regler som utformas 

av olika intressenter. Tvingande regler kan vara bland annat arbetsmiljö och miljöutsläpp. 

Frivilliga regler kan vara rekommendationer, uppförandekoder och riktlinjer som sträcker sig 

utöver vad lagen kräver. (Grafström et al. 2008, s. 22) Om en organisation bryter mot 

tvingande regler, som är direktiv och lagar, följer rättsliga sanktioner. Om en organisation 

däremot bryter mot frivilliga regler, som är frivilliga att följa, leder det inte till rättsliga 

sanktioner. Dock kan det däremot leda till illegitimitet. Det är främst staten som arbetar med 

tvingande regler medan många andra intressenter främst arbetar med frivilliga regler. Då 

särskilt de intressenter som intresserar sig för frågor som rör miljömässigt och socialt ansvar. 

(Grafström et al. 2008, s. 91-92) 

3.3 Legitimitet 

Organisationer har en strävan efter att uppfattas som legitima av de samhällen de verkar i. 

Genom att handla ansvarsfullt söker organisationer legitimitet, vilket innebär att handla 

efter samhällets normer, värderingar och förväntningar. (Johansen et al. 2012, s. 436) 

Organisationer är en avspegling av fältets egenskaper och de strävar främst efter legitimitet. 

Det är en ständigt pågående process då organisationer medverkar till att skapa fältet 

samtidigt som de blir skapta av det. (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 77) Legitimitet behövs för 
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att organisationer som är sociala institutioner ska kunna överleva (Johansen et al. 2012, s. 

434).  

Organisationer möter ökade förväntningarna och påtryckningar från sina intressenter då de 

bidrar till samhället genom CSR-aktiviteter och då framstår som goda samhällsmedborgare. 

Organisationers legitimitet kan förändras genom att undersöka samhälleliga värderingar och 

normer. Genom undersökningen får de reda på de krav och förväntningar som de kan agera 

utifrån. Men kraven kan vara olika beroende på vilka lokala och globala samhällen 

organisationen tillhör. (Johansen et al. 2012, s. 435) 

3.4 Självutvärdering och uppföljning 

Utvärdering är en process som används för att analysera en organisation utifrån en modell 

för att ständigt kunna förbättras. Med modellen blir organisationen belyst om vad som har 

uppnåtts och vad som behöver förbättras. Hillman (1994) beskriver 

självutvärderingsprocessen som en utvärdering av en individs arbetsprestation och 

individens utvecklingsplaner.   

Självutvärderingsprocesser utvecklas i den offentliga sektorn världen över då 

genomföranden av processen har blivit tydligare, vilket beror på försök till att förbättra de 

offentliga tjänsterna (Tarí 2010, s. 19). Framgången för självutvärdering kan bero på många 

faktorer, men Hillman (1994) menar på att det finns tre huvuddelar i den viktiga processen; 

modell, mätning och ledarskap.  

Den modell som organisationen väljer att följa används som en ram för utvärdering av 

organisationens utveckling. Genom mätning kan organisationen ta reda på hur väl de utför 

varje steg av modellen, vilket ger konkreta resultat som kan hjälpa till vid utvärderingen av 

de resultat som uppnåtts och även vid bestämmande av prioriteringar för förbättringar i 

framtiden. Det är även viktigt att ledningen är engagerade i utvärderingen och agerar på 

resultaten på ett positivt sätt snarare än att försöka skylla ifrån sig vid eventuella brister på 

framsteg. (Hillman 1994, s. 29)   
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Här presenteras Tarís självutvärderingsmodell (Tarí 2010, s. 21), och då dessa steg inte hade 

en utförlig beskrivning av Tarí (2010) har en egen tolkning gjorts: 

1. Utveckla ledningens engagemang. Då det är ledningens uppgift att genomföra 

förarbetet, följa upp och utvärdera arbetet gällande stegen i processen är det viktigt att 

de är engagerade.  

2. Förmedla självutvärderingsplaner. Ledningen informerar medarbetarna om planerna för 

självutvärderingen. 

3. Planera självutvärdering. Ledningen planerar hur självutvärderingen ska vara uppbyggd 

och den baseras på vad som är mest passande för de aktuella medarbetarna. 

4. Etablera team och utbildning. Etablering av team och utbildningar utförs av ledningen. 

Dessa team ska hjälpa ledningen i processen. Utbildningarna ska ge teamen de 

färdigheter och kunskaper som behövs för att utföra processen. 

5. Genomföra självutvärdering. Både ledningen och teamen ansvarar för att medarbetarna 

genomför självutvärderingen. 

6. Etablera handlingsplaner. Ledningen och teamen ser till att handlingsplaner anpassade 

efter de anställda upprättas. 

7. Genomföra handlingsplaner. Dessa upprättade handlingsplaner ska sedan ledningen och 

teamen få medarbetarna att följa.  

8. Uppföljning. Avslutningsvis görs en uppföljning på de tidigare steg i processen som 

utförs av ledningen med hjälp av teamen. Med uppföljningen kan konkreta resultat 

redovisas och då kan de även se vad som behöver prioriteras för en förbättring. 

Förbättringsförslagen leder i sin tur till att självutvärderingsmodellen börjar på steg 1 

igen, då ett nytt förarbete behöver genomföras av ledningen.  

Stegen identifierar förbättringsområden och styrkor för att utveckla en förbättringsplan. De 

används även till att mäta prestanda, öka förståelsen och medvetenheten om 

kvalitetsfrågor, möjliggöra strategisk planering, engagera människor till att utveckla en 

processförbättringsmetod med kvalitet samt underlätta integrering av kvalitetsfrågor i 

vardagen. Även om självutvärderingsmodeller varierar, på grund av olika tolkningar av olika 

författare, behandlar de samma generella steg i processen. (Tarí 2010, s. 21) 

Självutvärderingsprocessen kan hanteras genom val av modell, förbereda förarbete, 

förmedla självutvärderingsplaner, utföra utvärdering och uppföljning av resultat (Hillman 

1994, s. 29). Genom att använda dessa steg kan det underlätta processen då en uppmuntran 

till deltagande uppstår. Även bildande av en grupp för att genomföra självutvärdering, 

enkätutskick till intressenter för att ta reda på deras åsikter samt datainsamling av 

förbättringsförslag är viktigt. (Tarí 2010, s. 22)  

Det finns tre typer av noggrannhet inom självutvärdering. Den första typen är överskattning, 

som innebär att individen tror att den utför ett bättre arbete än de faktiskt gör. Den andra 

typen är underskattning, där individen tror att den utför ett sämre arbete än vad den 
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egentligen gör. Slutligen är det den tredje typen som innebär en perfekt noggrannhet där 

individen vet hur bra arbete den utför. (Franks, Ferguson, Rolls och Henderson 1997, s. 125) 

Trots att självutvärderingsprocesser utvecklas i den offentliga sektorn finns det 

organisationer som inte drar så mycket nytta av det. Anledningen till det kan bero på 

problem som kan uppstå, till exempel; svårighet att genomföra förbättringsåtgärder, brist på 

entusiasm och engagemang hos ledning och anställda samt brist på resurser. Genom att 

utveckla alla steg i processen kan det leda till att säkerställa framgång. Litteraturen har 

identifierat flera framgångsfaktorer som kan bidra till att övervinna svårigheter gällande 

problemen som kan uppstå, vilket i sin tur leder till framgångsrik självutvärdering. Dessa 

faktorer är; öppen kommunikation, ledningens engagemang, utbildning, 

arbetstagarinflytande samt utveckling av en förbättringsplan och uppföljning. I 

självutvärderingsprocesser är uppföljning en nyckelfaktor för att se hur väl alla steg i 

processen utförs. (Tarí 2010, s. 21) Därför kan självutvärdering ses som pådrivare för en 

positiv förändring och är tilltalande för chefer som vill konkretisera en prestandaförbättring i 

sina organisationer (Ford och Evans 2006, s. 590).  

3.5 Effekten av ett budskap 

Ett litet budskap kan ha stor effekt för de anställda. Ett litet budskap kan leda till att de 

anställda blir stolta och medvetna om vad de faktiskt gör. Om företaget till exempel har ställt 

in alla datorer så att skrivaren automatiskt skriver ut dubbelsidigt kan förslagsvis en A4 på 

väggen med budskapet: ”Här skriver vi ut på båda sidor av pappret – på ett år sparar det 

papper motsvarande fyra och ett halvt träd och 518 000 kr” uppmuntra de anställda. Om 

företaget sorterar sitt avfall kan en skylt med budskapet: ”Här sorterar vi för miljön!” vara en 

bra idé till motivation. Har ett företag övergått till att endast erbjuda rättvisemärkt kaffe kan 

exempelvis ett klistermärke på kaffemaskinen med budskapet ”Vi serverar ekologiskt och 

rättvisemärkt kaffe som en del av vårt sätt att ta ansvar i samhället” fungera som inspiration. 

(Grankvist 2012, s. 81) 

Budskapen vid skrivaren, avfallssorteringen och kaffeautomaten räcker inte för att visa att 

företaget tar ett miljömässigt ansvar. Däremot är det ett sätt att visa att även små saker kan 

göra stor skillnad om många gör dem tillsammans. Genom budskapen blir de anställda 

medvetna om vad arbetsgivaren gör för att minska företagets miljöpåverkan, och leder i sin 

tur till att de anställda kan känna sig lite stoltare över att arbeta där de gör. Stolta 

medarbetare stannar längre. Företag med gott rykte har lättare att rekrytera nya 

medarbetare, vilket ett företag naturligtvis tjänar på. (Grankvist 2012, s. 81-82)  
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4 

Empiri 

I empiridelen presenteras information gällande Eskilstuna Kommun och deras verksamhet, 

samt mer ingående på Vuxenförvaltningen. Även en sammanställning av intervjuerna tas upp 

här. 

4.1 Eskilstuna Kommun 

Eskilstuna kommun, som är en social institution, är indelad i ett flertal nämnder, 

förvaltningar och bolag (Eskilstuna Kommun 1). Nämnderna har ansvar för ett specifikt 

kommunalt område. Ledamöterna i dessa nämnder utses av kommunfullmäktige. De ska 

bland annat ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen och genomföra beslut som 

fattas i fullmäktige. Nämnderna har i sin tur en enskild förvaltning som arbetar efter 

nämndernas beslut. (Eskilstuna Kommun 2)  

4.2 Vuxenförvaltningen 

Som tidigare nämnt finns det ett flertal förvaltningar inom Eskilstuna Kommun; Konsult och 

uppdragsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Miljö- och räddningstjänstsförvaltningen, 

Torshälla Stadsförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Vuxenförvaltningen 

(Eskilstuna Kommun 3).  

På Vuxennämndens uppdrag är Vuxenförvaltningens ansvar vård och omsorg gentemot äldre 

och personer med funktionsnedsättning. Deras utgångspunkter är policydokument, lagar, 

riktlinjer och mål gällande miljöarbete. Vuxenförvaltningen ska se till att rättsäkerhet 

upprätthålls i handläggning och utförande, samt att resurserna nyttjas effektivt inom de 

fastställda ramarna. (Eskilstuna Kommun 4) 

4.2.1 Vuxenförvaltningens organisation 

Det finns en tydlig uppdelning i Vuxenförvaltningens organisation. Det är uppdelat i en 

uppdragsfunktion samt en utförarverksamhet, och de två delarna har en gemensam 

förvaltningschef. (Eskilstuna Kommun 5) Huvuduppgiften för uppdragsfunktionen är att 

garantera vård av hög kvalitet till äldre samt personer med funktionsnedsättning. 

Uppdragsfunktionen har ansvar för myndighetsutövningen. Den ska även planera och 

genomföra upphandlingar med externa aktörer. Uppdragsfunktionen består av en 

uppdragschef, utvecklare, en myndighetschef och två enhetschefer. (Eskilstuna Kommun 6) 

Huvuduppgiften för utförarverksamheten är att enligt styrdokument genomföra vård och 

sociala tjänster. Utförarverksamheten består av en utförarchef samt tre områdeschefer som 

har ansvar för varsin huvudverksamhet. (Eskilstuna Kommun 7) 

Förvaltningschefen har även hand om de fyra stabsfunktionerna; personal, nämnd- och 

ledningskansli, ekonomi samt strategi och planering (Eskilstuna Kommun 5). 
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Personalenhetens främsta uppgift är att arbeta med personalrelaterad statistik, 

personalpolitiska riktlinjer och rutiner samt expertstöd till samtliga delar i 

Vuxenförvaltningen (Eskilstuna Kommun 8). Nämnd- och ledningskansliet arbetar med intern 

och extern information och kommunikation samt lagbunden administration (Eskilstuna 

Kommun 9). Ekonomienheten arbetar med bland annat redovisning, budget, utformning av 

resursfördelning och styrmodell, inköpssamordning samt fakturahantering (Eskilstuna 

Kommun 10). Strategi- och planeringsenhetens främsta uppgifter är planering, utformning 

samt stöd till verksamhetsutveckling (Eskilstuna Kommun 11). 

 

Figur 3. Vuxenförvaltningens organisation (Egen bearbetning; Eskilstuna Kommun 5) 

4.3 Miljöpolicydokument för Eskilstuna Kommun och Vuxenförvaltningen 

Eskilstuna Kommun är en ekokommun som strävar efter en hållbar utveckling för att skapa 

en god livskvalitet för de som bor och verkar i kommunen, och även för kommande 

generationer. Kommunens ambition är att alltid föregå med gott exempel i miljöarbetet 

gentemot andra organisationer samt invånare. De anställda inom kommunen har 

miljöpolicydokument att följa för att tillsammans arbeta mot en hållbar utveckling. Det är 

även de själva som är ansvariga för att policyn efterlevs. (Miljöpolicydokument 2010) 

För att få de anställda delaktiga använder kommunen sig utav utbildningar, 

informationsspridning samt dialoger för att förmedla ”Eskilstuna kommuns politik för hållbar 
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utveckling – handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål”. Eskilstuna Kommun vill få varje 

anställd att fundera på vad de som enskild individ har för miljöpåverkan som bland annat 

resor, energi, inköp, avfall och engångsartiklar. (Miljöpolicydokument 2010) 

Att systematiskt arbeta med arbetsplatsens miljöpåverkan kallas för miljöledningssystem. 

Cheferna, vi tolkar det som avdelningscheferna, ansvarar för miljöledningssystemet på sin 

avdelning och till hjälp har de miljöombud som har kunskap inom ämnet. Syftet är att bidra 

till de gemensamma miljömålen både lokalt, nationellt och internationellt. Alla förvaltningar 

ska ha sitt eget miljöledningssystem. (Miljöpolicydokument 2010) 

Vuxenförvaltningen har egna verksamhetsplaner (VP) för miljöarbetet att följa för att uppnå 

en god miljö, vilket innebär giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. De har även en VP 

gällande kopplingen mellan folkhälsa och miljö. Kopplingen mellan folkhälsa och miljö är 

stark då faktorer i vår livsmiljö påverkar folkhälsan. Därför kommer folkhälso– och 

miljöfrågorna integreras som en del i arbetet för hållbar utveckling i förvaltningens nätverk 

för miljöombuden. VP:na, som är en del av miljöpolicydokumenten, uppdateras årligen enligt 

Ulrika Gindemo. VP som tilldelades under intervjun med Ulrika Gindemo, gäller för år 2010. 

(Miljöpolicydokument 2010) 

Åtaganden som ska göras för att få en giftfri miljö är bland annat att andelen ekologiska 

livsmedelsinköp under 2010 ska vara minst 10 procent, matlådor som används vid 

matleveranserna inom hemvården kommer att bytas ut till återvinningsbara förpackningar, 

rutiner för kassering av läkemedel skall följas upp vid de årliga kvalitetsgranskningarna och 

en informationskampanj kring läkemedelshantering ur miljösynpunkt ska genomföras i 

förvaltningen (Miljöpolicydokument 2010). 

De åtaganden som ska göras för att få en minskad klimatpåverkan är: reseplanering inom 

hemvård skall beaktas ur ett miljöperspektiv i upphandlingen av hemvårdens planeringsstöd, 

miljöarbetet skall planeras enligt förvaltningen integrerade ledningssystem inför VP 2011 

samt utveckling och verksamhetens miljöpåverkan skall kunna följas på intranätet 

(Miljöpolicydokument 2010). 

Det åtagande som kan göras inom kopplingen folkhälsa-miljö är att miljöombuden ska ges 

möjlighet till kompetensutveckling i hållbar utveckling utifrån perspektivet folkhälsa och 

miljö (Miljöpolicydokument 2010). 

4.4 Intervju med biståndshandläggare och enhetschef 

Vuxenförvaltningens biståndshandläggare Ulrika Gindemos arbetsuppgifter består av att 

behandla förfrågningar gällande bidrag gentemot äldre personer samt yngre personer med 

handikapp av olika slag. Anledningen till att det kallas bistånd är för att det är 

skattebetalarnas pengar som vårdtagarna får tillgång till. (Intervju, biståndshandläggare 

Gindemo) En av Vuxenförvaltningens enhetschefer Lisa Jensen ansvarar för två enheter. 

Fördjupad information gällande hennes arbete framgick inte under intervjun. (Intervju, 
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enhetschef Jensen) I samband med intervjun med Ulrika Gindemo erhölls 

miljöpolicydokument som gäller för Eskilstuna Kommun samt Vuxenförvaltningen.  

Dokumentet gällde för 2010. I samband med intervjun med Lisa Jensen gavs möjlighet att 

titta på miljöpolicydokumenten även där. Dock var dessa dokument från 2002 och det var de 

enda dokument Jensen kunde finna på Eskilstuna Kommuns intranät (Intervju, enhetschef 

Jensen). 

Ulrika Gindemo lade upp uppsatsidén på Eskilstuna Kommuns webbplats för att hon anser 

att det är ”på tapeten just nu”. Gindemo anser även att kommunen inte har utrett hur det 

går med miljöpolicydokumenten, om de efterlevs eller om de anställda är medvetna om att 

de finns. (Intervju, biståndshandläggare Gindemo) Lisa Jensen däremot hade inte hört talas 

om uppsatsidén som Gindemo lagt upp (Intervju, enhetschef Jensen).  

Enligt både Gindemo och Jensen kommer påtryckningar gällande miljötänk både uppifrån 

och nerifrån inom hierarkin. Även intressenter, som till exempel vårdtagarna, har förslag på 

miljöförbättringar samt samhällsstrukturen från media. (Intervju, biståndshandläggare 

Gindemo; Intervju, enhetschef Jensen) Till exempel var det en medarbetare som gav förslag 

på att byta de dåvarande lysrören, som lyste dygnet runt, till lampor med rörelsedetektorer 

(Intervju, enhetschef Jensen). I frågan angående vilka miljöfrågor som prioriteras svarade 

Gindemo att energiförbrukningen är prioriterat medan Jensen svarade bränslebrukningen. 

(Intervju, biståndshandläggare Gindemo; Intervju, enhetschef Jensen) 

På frågan hur mycket de som personer kan påverka Eskilstuna Kommuns arbete med 

miljöfrågor sade Ulrika Gindemo att hon kan påverka genom att föra fram idéer. Exempelvis 

minska utskrift genom att istället ha information på laptops som de kan ha med sig till 

möten. Dock är det ledningen som får undersöka om det är möjligt att genomföra. Då det är 

lagstiftat att vårdtagarna får sin utredning hemskickad gör att handläggarna är tvungna till 

att skriva ut flera kopior av utredningarna. Utskrifter är negativt för miljön samtidigt som det 

är vårdtagarnas juridiska rätt att få sin utredning hem. Dock tror Gindemo att det på något 

sätt går att komprimera så att papprena blir färre. (Intervju, biståndshandläggare Gindemo) 

Lisa Jensen anser att hon påverkar miljöarbetet genom att uppmuntra personal och 

medarbetare till att ta tag i miljöfrågorna (Intervju, enhetschef Jensen).  

Gällande lång- och kortsiktiga mål anser Gindemo att det inte finns några, vilket beror på att 

det är upp till varje enskild individ hur mycket de vill göra för miljön. Det finns ingen chef 

som följer upp hur miljömedvetna de är. (Intervju, biståndshandläggare Gindemo) Jensen 

anser att hennes enhets mål är att utveckla miljötänket. Ett exempel är att minska 

förbrukningen av engångsmaterialet; engångshandskar och engångsförkläden. Den enda 

uppföljning som görs gällande miljöfrågor på de olika enheterna är huruvida de köper KRAV-

märkta produkter eller inte. Alla inköp samordnas på Vuxenförvaltningens 

ekonomiavdelning. (Intervju, enhetschef Jensen) 
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Enligt Ulrika Gindemo har miljöpolicydokumenten omfattande mål som är svåra att bryta ner 

till mindre delmål som passar deras enhet. Då det inte är någon som har brutit ner målen 

och sedan förklarat hur de ska gå till väga rent praktiskt i vardagen har de istället fått lista ut 

det själva.  Det har lett till att alla enheter har tolkat dem på sitt sätt, vilket har gjort att olika 

enheter har olika tolkningar. (Intervju, biståndshandläggare Gindemo)  

Både Gindemo och Jensen anser att miljöarbetet har lett till en ökad miljömedvetenhet på 

arbetsplatsen (Intervju, biståndshandläggare Gindemo; Intervju, enhetschef Jensen). Dock 

finns det inga uppmätta resultat i siffror på vad miljöarbetet har lett till (Intervju, enhetschef 

Jensen).  

4.5 Enkätsammanställning från 117 kommuner 

En enkätundersökning skickades ut till kommuner via e-post. Frågorna och de tillfrågade 

kommunernas svar kan ses här nedan: 

Fråga 1: Har ni miljöpolicydokument som är tillgängliga för personalen? 

Fråga 2: Är det någon som följer upp och tittar så att miljöpolicyerna efterlevs bland de 

anställda, eller är det upp till varje enskild individ? 

 
Tabell 1. Egen tabell utformad efter svar från enkätundersökning med 117 kommuner. 
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Tabell 1 visar hur många kommuner, angivet i procent, som svarade ja respektive nej på 

fråga 1 och 2. Procenten är avrundat uppåt. På fråga 1 svarade cirka 71 procent av 

kommunerna ja, och cirka 29 procent svarade nej. På fråga 2 svarade cirka 50 procent av 

kommunerna ja och cirka 50 procent svarade nej. (Enkätundersökning) 

I de fall där kommunerna svarade ja på fråga 1 och sedan även ja på fråga 2, förklarade de 

flesta kommuner även hur miljöpolicydokumenten efterlevs. De olika alternativen som gavs 

var genom miljöredovisning, miljöbokslut, miljörevisioner, delårs- och årsredovisning, intern 

revision och extern revision samt medarbetarenkäter. Det som främst redovisades var 

energiförbrukning, bränsleförbrukning, avfallshantering och kemikalieanvändning. Många 

kommuner svarade att det är svårt att mäta hur de anställda som enskilda individer arbetar 

med miljön. Dock har en del av kommunerna ansvariga personer på de olika avdelningarna 

som har en skyldighet att rapportera, revidera och följa upp hur miljöarbetet går och hur 

pass väl de anställda följer miljöpolicydokumenten. Uddevalla, till exempel, använder sig 

utav antingen en intern eller extern miljörevisor som besöker arbetsplatserna årligen och 

tittar hur miljöarbetet fungerar praktiskt sett. (Enkätundersökning) 

Av de kommuner som svarade nej på fråga 1, att de inte har några miljöpolicydokument 

tillgängliga för personalen, var det en del kommuner som enbart svarade nej och inget mer. 

Dock svarade några av kommunerna att de inte hade miljöpolicydokument men att de 

däremot hade resepolicydokument, som går ut på att planera tjänsteresor så effektivt och 

miljövänligt som möjligt. Andra kommuner svarade att de istället hade energi- och 

klimatstrategier som följdes upp och som redovisades i årsredovisningen. Några av de 

kommuner som svarade nej skrev att de antingen funderar på eller planerar att upprätta 

miljöpolicydokument. (Enkätundersökning) 
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5 

Analys och diskussion 

Här nedan analyseras och diskuteras studiens teoridel i samverkan med studiens empiridel. 

Utifrån kapitelet kommer sedan slutsatser att utformas. 

Problemet är att Eskilstuna Kommun saknar uppföljning på huruvida miljöpolicydokumenten 

efterlevs eller inte. Efter att ha fått problemet framfört av Ulrika Gindemo beslutade vi att ta 

reda på hur det ser ut i andra svenska kommuner gällande miljöpolicydokumenten och dess 

uppföljning. Förhoppningen var att kunna ta reda på tillvägagångssätt som Eskilstuna 

Kommun ska kunna ta del av för att även de ska kunna göra en god uppföljning av 

miljöarbetet på kommunen och hos de anställda. Enligt Asif et al. (2011) måste CSR 

implementeras på alla plan inom organisationen, samt bli sedd som en organisatorisk 

nödvändighet för att ha en betydelsefull påverkan. Implementeringen gäller även för de tre 

ansvarsdimensionerna, som miljömässigt ansvarstagande är en del av. För att få ett effektivt 

miljöarbete menar Asif et al. (2011) att det gäller att engagera all personal då det krävs ett 

gemensamt engagemang för att implementeringen ska fungera. 

Intressenter 

Enligt Hazlett et al. (2007) är det statliga påtryckningar och även förändrade förväntningar 

hos till exempel medarbetare som kan ge upphov till ökat miljöarbete, vilket gör det ännu 

viktigare att arbeta flitigt med miljöfrågor och att kunna visa resultat. Resultaten visar 

intressenter av olika slag att organisationen i fråga, som i det här fallet är kommuner, på 

allvar gör något för miljön. Resultaten kan leda till att medarbetarna får ytterligare 

motivation till att fortsätta med miljöarbetet. Asif et al. (2011) säger att det är nödvändigt 

att tillmötesgå intressenternas krav för att upprätthålla en fortsatt tillgång till resurser. 

Lisa Jensen berättade om en medarbetare som gav förslag på att byta ut de aktuella 

lysrören, som lyste dygnet runt, mot lampor med rörelsedetektorer för att på så sätt kunna 

undvika resursslöseri. Byte av lysrören är ett exempel på vad Grankvist (2012) anser är 

resursbesparing. Han tar även upp resursbesparingen att använda färre resurser och även 

det fick vi exempel på från Jensen. Hon berättade även att hon försöker få ner förbrukningen 

av engångsartiklar.  Även att välja KRAV-märkta varor är något Grankvist (2012) nämner som 

en resursbesparing, och är något som Eskilstuna Kommun gör till följd av intressenters 

önskemål.  

Vi anser att det är viktigt att försöka tillmötesgå intressenters krav då kommuner anses som 

förebilder. De är offentliga och bör föregå med gott exempel. Att de tog till sig 

medarbetarens förslag gällande rörelsedetektorer var bra och visar att Eskilstuna Kommun 

lyssnar på de anställda och tar till sig deras åsikter. Både Jensen och Gindemo berättade att 

vårdtagarna kan ha förslag på miljöförbättringar. Att de är medvetna om vårdtagarnas 

förslag anser vi tyder på att de tycker att även intressenternas åsikter är viktiga. Att lyssna på 
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och ta till sig av vad vårdtagarna tycker tyder på en bra organisation som sätter sina 

intressenters åsikter i fokus.  

Legitimitet 

Johansen et al. (2012) menar på att genom att handla ansvarsfullt söker organisationer 

legitimitet, vilket innebär att handla efter samhällets normer, värderingar och förväntningar. 

Genom att organisationer handlar ansvarsfullt visar de att de är legitima. Vi undrar då om 

sökandet av legitimitet är anledningen till att Eskilstuna Kommun använder sig av CSR. Om 

det stämmer menar vi att genom att de arbetar med CSR får de sig själva att framställas som 

ansvarsfulla, få ökad trovärdighet och vara en förebild. Om det inte stämmer undrar vi om 

det kan bero på, som Johansen et al. (2012) påstår, att legitimitet behövs för att 

organisationer som är sociala institutioner ska kunna överleva? I så fall undrar vi om 

legitimiteten endast är en ”rökridå” för kommunen eftersom intressenter kräver det. Är det 

därför kommunen inte följer upp på allt miljöarbete, för att det endast är en ”rökridå”? Om 

det skulle vara så, att legitimiteten endast är en ”rökridå”, anser vi att de utnyttjar 

legitimitetspotentialet för att framstå som legitima. Är anledningen däremot att kommunen 

behöver legitimitet för att överleva, då de är en social institution, är skälen för användandet 

av CSR rimliga. Om det endast är en ”rökridå” skulle det kunna vara en förklaring till varför 

ingen uppföljning görs. 

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) är legitimitet en ständigt pågående process då 

organisationer bidrar till att skapa fältet samtidigt som de blir skapta av det. Vi anser dock 

att det är oundvikligt för Eskilstuna Kommun att inte bli mer legitima eftersom skapandet är 

en ständig process som de inte kan undvika. Krav från intressenter kan inte ignoreras. Om 

det är så att kommunen vill bli mer legitima undrar vi varför inget görs för att förbättra och 

effektivisera arbetet med miljöfrågor? Här är det dock svårt för oss att säga huruvida de blir 

mer legitima eller om de snarare behåller sin legitimitet genom den ständiga processen. Det 

kan mycket väl bero på vad processen behandlar just för stunden. Förslaget vi har är att en 

uppföljning som visar konkreta resultat på miljöarbetet, och egentligen allt arbete de utför, 

skulle vara ett tydligt sätt att visa utomstående intressenter att de utför ett miljöarbete och 

på så sätt bli mer legitima. Här gäller det även att uppföljningen publiceras för allmänheten 

på exempelvis deras webbplats tillsammans med årsrapporterna. Det skulle även kunna leda 

till att misstankar om att legitimiteten endast är en ”rökridå” minskar eller till och med att 

försvinner. 

Självutvärdering och uppföljning 

Hillman (1994) menar på att det är genom utvärdering och uppföljning som organisationen 

kan se om arbetet med miljöfrågor hittills har gett resultat eller om det behöver förändras. 

Vårt förslag är att med hjälp av årliga rapporter kan Eskilstuna Kommuns anställda få 

respons för det miljöarbetet de hittills har utfört, vilket i sin tur kan leda till ytterligare 

motivering till fortsatt förbättringsarbete för miljön. Utifrån oss själva vet vi vilken effekt 

bekräftelse kan ha på motivationen. En positiv bekräftelse på det utförda arbetet anser vi 
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ökar motivationen till att fortsätta på samma sätt. Det är svårt att få bekräftelse när arbetet 

inte följs upp. För att alltid föregå med gott exempel, som är Eskilstuna Kommuns mål, är det 

viktigt att få bekräftelse på att arbetet hjälper dem närmare sitt mål. En uppföljning som 

Eskilstuna Kommun dock gör är att de sammanställer de olika enheternas inköp av KRAV-

märkta produkter för att se att enheterna följer direktiven.  

Genom intervjuerna har vi fått reda på att alla förvaltningar inom Eskilstuna Kommun har 

miljöombud och miljöansvariga. Då undrar vi varför de inte utför tydligare rapporter 

gällande de anställdas arbete med miljöfrågor. Ett alternativ kan vara att de har brist på 

resurser, och om det är fallet bör de försöka lösa problemet. Då de ändå har miljöombud och 

miljöansvariga borde någon eller några utav dem ha möjlighet att ta på sig ansvaret. Trots 

allt är det en del utav deras uppgifter, enligt vår uppfattning. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara att de helt enkelt inte vet hur de ska gå till väga med uppföljningen. Om så är 

fallet kan våra förslag förhoppningsvis hjälpa dem i uppföljningsprocessen.  

Personligen anser vi att alla de exempel på uppföljning av miljöarbetet vi fått genom 

enkätundersökningen är bra exempel och något som borde göras hos alla kommuner. Det 

var många kommuner som endast följde upp genom till exempel miljöredovisning, delårs- 

och årsredovisning samt intern och extern revision, och det som främst redovisas i dessa fall 

är energiförbrukning, bränsleförbrukning, avfallshantering och kemikalieanvändning. 

Däremot var det en del kommuner som svarade att de följer upp huruvida de anställda 

efterlever miljöpolicydokumenten eller inte genom att till exempel låta en miljörevisor 

besöka arbetsplatserna årligen för att se hur de anställda faktiskt arbetar med miljöarbetet. 

En del av kommunerna följer upp genom att de har ansvariga personer på de olika 

avdelningarna som har en skyldighet att rapportera, revidera och följa upp hur miljöarbetet 

går och hur pass väl de anställda följer miljöpolicydokumenten. Även uppföljning i form av 

medarbetarenkäter användes. 

Dessa konkreta exempel på hur främst kommunerna följer upp just de anställdas arbete 

anser vi att alla kommuner borde ta del av. Det är viktigt att de anställda förstår och 

verkligen följer miljöpolicydokumenten för att skillnaden ska bli märkbar. Enligt Asif et al. 

(2011) måste alla engageras eftersom CSR inte går att implementeras av enskilda individer, 

utan det krävs en gemensam tolkning för att implementeringen ska fungera.   

Hillman (1994) menar på att självutvärderingsprocessen ger organisationer konkreta resultat 

av det som uppnåtts. Tarí (2010) nämner i sin litteratur, att stegen i processen används till 

att utveckla en förbättringsplan. Vi anser att det är viktigt för organisationer att använda sig 

av självutvärderingsprocessen eftersom det är med processen de gör uppföljningar på 

arbetet de utför och även får konkreta resultat. Då de har en mall att följa kan de även göra 

förbättringar utifrån vad resultaten visar. Eftersom Eskilstuna Kommun inte har något 

konkret uppföljningsarbete på miljöarbetet anser vi att självutvärderingsprocessen kan 

implementeras för att förbättra det. Tarí (2010) ger förslag på hur användningen av stegen i 
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självutvärderingsprocessen kan underlättas genom bland annat ett enkätutskick till 

intressenter för att ta reda på deras åsikter och datainsamling av förbättringsförslag. Även 

förbättringsförslagen är viktiga då medarbetarna kan engageras i användningen av stegen i 

självutvärderingsprocessen. De förslag som ges anser vi kan användas både i Eskilstuna 

Kommun samt i andra svenska kommuner för att öka engagemanget.  

Dock inser vi att implementering av självutvärderingsprocesser kan vara svår att genomföra 

om problem uppstår. Problemen enligt Tarí (2010) kan vara; svårighet att genomföra 

förbättringsåtgärder, brist på entusiasm och engagemang hos ledning och anställda samt 

brist på resurser. Tarí (2010) nämner också några faktorer som kan bidra till att övervinna 

problemen och dessa är; öppen kommunikation, ledningens engagemang, utbildning, 

arbetstagarinflytande samt utveckling av en förbättringsplan och uppföljning. Om 

organisationer upplever att de har svårt att genomföra processen på grund av problem som 

uppstår tycker vi att de först ska fastställa vad som orsakar problemen för att sedan försöka 

bearbeta dem för att slutligen kunna implementera processen. Om problemen inte fastställs 

anser vi att processen inte heller skulle kunna fungera så effektivt som den annars skulle. 

Både Ford et al. (2006) och Tarí (2010) anser att självutvärderingsprocessen kan leda till att 

säkerställa framgång samt konkretisera en prestandaförbättring för organisationer. Vi anser 

att processen ändå ska implementeras trots svårigheter eftersom forskning inom området 

tyder på att det leder till framgång för organisationer.  

Då Eskilstuna Kommun inte följer upp sitt miljöarbete anser vi att de heller inte kan avgöra 

ifall medarbetarna inom organisationen överskattar eller underskattar sitt arbete. Vi anser 

att om medarbetarna överskattar sitt arbete, vilket enligt Franks et al. (1997) innebär att de 

tror att de gör ett bättre arbete än de faktiskt gör, bör ledningen få reda på det för att då 

kunna försöka förbättra deras arbete. Om medarbetarna underskattar sitt arbete, vilket 

Franks et al. (1997) menar är att de tror att de utför ett sämre arbete än vad de egentligen 

gör, anser vi att det även här kan vara bra om ledningen får reda på det. Eftersom 

medarbetarna då kan få respons för sitt arbete och inte behöva tro att de utför ett sämre 

arbete än vad de egentligen gör. Enligt Franks et al. (1997) finns det även en tredje typ av 

självutvärdering som innebär att medarbetaren vet hur bra arbete den utför. Om ledningen 

arbetar aktivt med självutvärderingsprocessen anser vi att de kan få fler medarbetare, som 

över- och underskattar sitt utförda arbete, att hamna i den tredje typen av självutvärdering.  

Vi tycker att alla organisationer ska sträva efter att fler ska hamna i den tredje typen av 

självutvärdering för att arbetet då är som mest effektivt eftersom medarbetarna vet hur bra 

arbete de utför. Organisationen behöver då inte oroa sig för att medarbetare över- eller 

underskattar sitt utförda arbete. Självutvärdering leder till en medvetenhet som i sin tur 

leder till ett effektivare arbete. Vet medarbetarna att de gör för lite har de chansen att göra 

mer och vise versa. Därför anser vi att organisationer ska använda sig av 

självutvärderingsprocessen för att de då regelbundet får uppföljningar samt resultat av sitt 

utförda arbete och på så sätt försöka eftersträva den tredje typen av självutvärdering.  Om 
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de redan tillhör den tredje typen anser vi att de då kan försöka hålla sig kvar där genom att 

aktivt arbeta med uppföljningar och resultat.  

Vi anser att det inte är endast uppföljning som är viktigt i självutvärderingsprocessen utan 

alla steg i processen är viktiga. För om de andra stegen inte genomförs finns det inget att 

basera uppföljningen på. Då kan uppföljningen inte bli effektfull på medarbetarna. 

 

Figur 4. Självutvärderingsmodell (Egen bearbetning; Tarí 2010, s. 21) 

Figuren ovan är en egen bearbetning av Tarís (2010) självutvärderingsmodell som går att se i 

studiens teoridel. Dels har vi bytt plats på ”Planera självutvärderingsplan” till steg 2, som i 

Tarís (2010) modell är steg 3 och ”Förmedla självutvärderingsplan” till steg 3, som i Tarís 

(2010) modell är steg 2. En bearbetning gjordes för att vi ansåg att självutvärderingsplanen 

först borde planeras och sedan förmedlas. Vi anser att det blir mer effektivt om planen 

förmedlas till medarbetarna först när den är klar. Annars tolkar vi det som att en obefintlig 

plan förmedlas till medarbetarna, sedan ska planen planeras och sedan lär ännu en 

förmedling krävas när planen är klar. Det leder till onödigt jobb och därför anser vi att det är 

mer effektivt att förmedla när planen är fastställd. Vi har även lagt till en uppföljning (steg 6) 

efter steg 5 där självutvärderingsplanen genomförts. En ytterligare uppföljning lades till för 

att vi anser att en uppföljning på hur självutvärderingsplanen gick kravs för att kunna se vad 

som gick bra respektive dåligt för att därefter kunna etablera en handlingsplan med 

eventuella ändringar, som är steg 7 i vår figur. Genom modellen kan vi se att uppföljning är 

viktigt och därför bör den implementeras. 
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Då Eskilstuna Kommun inte har någon uppföljning kan vi anta att de inte använder sig utav 

någon modell. Däremot tror vi att modellen skulle kunna fungera som hjälp gällande hur 

uppföljningsarbetet kan gå till väga. Bland de övriga svenska kommunerna som svarade på 

vår enkätundersökning var det några av dem som nämnde att de hade ansvariga 

medarbetare som hade till uppgift att följa upp huruvida miljöpolicydokumenten verkligen 

efterlevs på arbetsplatsen. Det skulle kunna tolkas som steg 4 i figuren. Även steg 6 och 9 

skulle kunna kopplas till några av kommunernas uppföljningsarbete. Dock är det omöjligt för 

oss att veta om de följer någon modell eller om de själva har utformat en modell. 

Effekten av ett budskap 

Enligt Grankvist (2012) kan ett litet budskap ha stor effekt på de anställda. Vi tycker att 

Eskilstuna Kommun, och även andra kommuner, ska ta till sig innebörden av budskapens 

effekt. Att sätta lappar med budskap i form av förklaringar till varför de till exempel 

avfallssorterar och påminnelser till att det ska göras är ett bra sätt att engagera och 

uppmuntra de anställda. Om de anställda ser en A4 på väggen vid avfallssorteringen med 

budskapet ”Här sorterar vi för miljön!” tror vi att lusten ökar till att faktiskt sortera. Då kan 

det på så sätt bli att de anställda tar sig tid att slänga i rätt soptunna istället för att bara tycka 

att det är besvärligt. Vet de varför de ska göra något är chansen större att de faktiskt gör det.  

Grankvist (2012) nämner även att det tillför en viss stolthet hos de anställda om de vet vad 

de gör för miljön. De kan känna sig lite stoltare över att arbeta där de gör, och stolta 

medarbetare stannar längre. Vi anser att det är viktigt. Inte bara för kommuner utan för 

organisationer i allmänhet. Alla företag borde vilja att de anställda ska känna sig stolta över 

att arbeta där de gör. Det är något alla organisationer borde sträva efter. Att skapa en 

medvetenhet hos de anställda är ett bra steg mot att minska organisationens totala 

miljöpåverkan. Genom att skapa en ökad medvetenhet anser vi att det även så småningom 

kan ge medarbetarna en rutin gällande miljöarbetet, då de ständigt blir påminda. Vi anser 

att alla organisationer borde sträva efter att skapa rutiner, även om vi vet att det inte alltid 

ser ut så hos alla organisationer.    

Miljöpolicydokument 

I miljöpolicydokumenten står det att Eskilstunas Kommuns ambition är att alltid föregå med 

gott exempel i miljöarbetet. Hur kan de veta att ambitionen uppfylls då uppföljning av 

miljöarbetet saknas. De saknar synbara resultat och det anser vi helt klart är en svaghet i 

deras arbete mot att uppfylla ambitionen.  

De miljöpolicydokument vi fick av Gindemo under intervjun var från 2010 och de 

miljöpolicydokument vi fick ta del av under intervjun med Jensen var från 2002. Det var 

samma dokument men från olika årtal så frågan är varför Ulrika Gindemo kunde hitta den 

uppdaterade versionen på intranätet och inte Lisa Jensen. De arbetar trots allt inom samma 

förvaltning. Vi kan endast spekulera i hur det kommer sig att två personer inom samma 

förvaltning har tillgång till miljöpolicydokument från olika årtal. Beror det på att de söker på 

olika ställen på intranätet? Eller beror det på att personalen inte får tillräckligt med tydlig 
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information var den senaste versionen av miljöpolicydokumenten ska gå att finna? Vi undrar 

varför inte miljöpolicydokumenten är lättillgängliga för personalen med tanke på hur viktigt 

kommunen anser att miljöarbetet är? Att de hittar olika dokument anser vi tyder på 

bristfällig information och kommunikation mellan leden inom organisationen som måste 

förbättras. Ett annat exempel på dålig kommunikation leden emellan var att Lisa Jensen inte 

hade hört talas om uppsatsidén trots att hon var en av kontaktpersonerna. Om det är så att 

personalen inte får tillräcklig information var miljöpolicydokumenten går att finna anser vi 

att en betydelsefull påverkan inte heller kan ske.   

Om orsaken till att Gindemo och Jensen fann samma dokument, fast från olika årtal, för att 

flera miljöpolicydokument finns på intranätet samtidigt anser vi att första steget bör vara att 

kontrollera om det stämmer. Om så är fallet måste det åtgärdas genom att ta bort de 

miljöpolicydokument som inte är aktuella. Vi anser även att en uppdatering av intranätet bör 

göras med den senaste versionen av miljöpolicydokumenten och placera de på ett ställe på 

intranätet som blir lättillgängligt för alla medarbetare oavsett var i hierarkin de arbetar. Om 

alla medarbetare blir korrekt informerade om var de kan finna den senaste versionen av 

miljöpolicydokumenten anser vi att det kan leda till en ökad medvetenhet gällande arbetet 

med miljöfrågor och dess mål. Åtgärderna kan i sin tur leda till att kommunens ambition 

uppfylls.  

En annan undran vi har är varför det inte finns uppdaterade miljöpolicydokument som gäller 

för 2012 då Gindemo sagt att VP:na, som är en del utav miljöpolicydokumenten, uppdateras 

årligen. Uppdateras de årligen eller är det bara något de säger. En annan anledning vi har 

funderat kring är om det är för att målen i dokumenten inte har uppnåtts och att det i själva 

verket är långsiktiga planer. Dock borde en tydligare förklaring i dokumenten göras i så fall. 

Det skulle även kunna vara lathet från dokumentupprättarnas sida om fallet är att 

dokumenten för 2012 ändå skulle ha samma innehåll som dokumenten för 2010. För att visa 

att de verkligen gör som de säger, att de uppdaterar VP:na årligen, bör de trots allt byta årtal 

på miljöpolicydokumenten så att det blir tydligt för medarbetarna att dokumenten är 

aktuella.  

Enkätsammanställningen 

Utifrån sammanställningen av enkäten, var det cirka 71 procent som har någon form av 

miljöpolicydokument. Det är mer än hälften av kommunerna och vi tycker att det är bra att 

så pass många kommuner har tagit sig an miljöarbetet. Att cirka 50 procent följer upp 

huruvida miljöpolicyerna efterlevs eller inte är också positivt eftersom det trots allt är 

hälften, dock skulle vi hellre se att det var betydligt fler. Det absolut bästa vore förstås om 

alla kommuner gjorde det för att verkligen se att policyerna för någon skillnad. Att de har 

lett till en ökad miljömedvetenhet bland de anställda och att de faktiskt gör som det står i 

miljöpolicydokumenten.  

Vi vill även understryka att av alla de kommuner som svarade att de inte har några 

miljöpolicydokument eller liknande var det trots allt några stycken som svarade att de 
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exempelvis har resepolicyer eller energi- och klimatstrategier istället. Självklart är även det 

bra för då arbetar de med miljöfrågor på något sätt inom kommunen. Några av de som 

svarade nej skrev även att de planerar eller funderar på att upprätta miljöpolicydokument 

och det visar på en medvetenhet hos även dessa kommuner. De har förstått att dessa 

dokument kan vara viktiga och leda till ett ökat arbete för miljöfrågor. Förhoppningsvis har 

antalet kommuner som använder sig utav någon form av miljöpolicydokument ökat inom de 

närmsta åren. Det är i alla fall vår förhoppning då vår uppfattning är att dessa 

policydokument verkligen kan förändra de anställdas synsätt och arbetssätt till miljöfrågor, 

speciellt om dokumenten dessutom följs upp. 

I vår enkätundersökning där vi frågade; ”Har ni miljöpolicydokument som är tillgängliga för 

personalen?” och ”Är det någon som följer upp och tittar att miljöpolicyerna efterlevs bland 

de anställda, eller är det upp till varje enskild individ?” var majoriteten av de som svarade 

nej på båda frågorna mindre kommuner. Anledningen kan vara att mindre kommuner inte 

har samma påtryckningar från intressenter då de inte påverkar miljön i samma utsträckning 

som en större kommun. En mindre kommun har till exempel mindre utsläpp, avfall och 

energiförbrukning. Det bästa vore om alla kommuner arbetade aktivt med miljöfrågor i så 

stor utsträckning som möjligt, men självklart är det bättre att till exempel en stor kommun 

som Stockholm (som har svarat ja på båda frågorna) än en liten kommun som Arjeplog (som 

har svarat nej på båda frågorna) arbetar med miljöfrågor.  

I enkäten som gjordes till kommunerna fick vi även en del exempel på hur de följer upp. Att 

ingen följer upp miljöpolicydokumenten är, som vi tidigare nämnt, ett problem på Eskilstuna 

Kommun. Utifrån enkäten kan vi nu ge Ulrika Gindemo konkreta förslag på hur de faktiskt 

kan gå till väga för att följa upp även hos dem. Vi anser att uppföljning är viktigt för att det 

kan motivera medarbetarna till att fortsätta med miljöarbetet om de vet att det de gör 

fungerar och faktiskt hjälper. Det är även viktigt att följa upp för att på så sätt kunna 

upptäcka eventuella brister i miljöarbetet och då få möjlighet att åtgärda dem. Åtgärderna 

kan leda till ett bättre och mer utvecklat miljöarbete. 

Avslutning 

Avslutningsvis vill vi här konkretisera våra förslag till Eskilstuna Kommun, samt de andra 

kommunerna som även de bett om förslag. 

Till att börja med har vi de olika metoderna som en del av de kommuner vi skickade vår 

enkätundersökning till nämnde. De metoderna var att genom miljöredovisning, miljöbokslut, 

miljörevisioner, delårs- och årsredovisning samt intern och extern revision följa upp 

miljöarbetet. Dessa metoder är bra för att redovisa exempelvis energiförbrukning, 

bränsleförbrukning, avfallshantering och kemikalieanvändning. Då vi finner att det även är 

viktigt med uppföljning gällande medarbetarnas arbete med miljöfrågorna och 

miljöpolicydokumenten anser vi att det bör göras på Eskilstuna Kommun, samt de övriga 

kommunerna som inte använder sig utav sådan typ av uppföljning. Uppföljning på 

medarbetarnas arbete med miljöfrågor kan göras genom att utse ett antal ansvariga 
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personer på de olika avdelningarna som har en skyldighet att revidera, rapportera och följa 

upp hur miljöarbetet går och hur väl de anställda följer miljöpolicydokumenten. Exempelvis 

kan en miljörevisor, intern eller extern, som årligen besöker arbetsplatserna och tittar hur 

miljöarbetet fungerar praktiskt vara ett bra förslag. Medarbetarenkäter är också ett sätt att 

se hur medarbetarna arbetar med miljöfrågorna. Här inser vi att de kanske inte alltid 

kommer att svara uppriktigt, men vi resonerar att det ändå kan ge medarbetarna en 

tankeställare medan de svarar på de olika frågorna. Att de då inser att de faktiskt skulle 

kunna göra mer för miljön än de redan gör.  

Förutom de förslag som nämns ovan anser vi att en gemensam satsning på miljöarbete krävs 

för att det ska fungera. Deras inställning till att det är upp till var och en måste förändras och 

de bör istället satsa gemensamt. Som teorin säger krävs ett gemensamt engagemang för att 

implementeringen ska kunna genomföras och fungera. Även Tarís (2010) 

självutvärderingsmodell är värd att titta på. Antingen Tarís original eller vår bearbetade 

modell. 

Något annat vi har funderat på under studiens gång är om Eskilstuna Kommun och andra 

kommuner skulle använda sig av CSR om de inte var tvungna. Som det är nu kräver 

intressenter CSR-arbete av kommunerna, och även andra organisationer, då 

miljömedvetenheten är så pass stor. Första tanken var att det skulle vara upp till 

personligheten hos respektive chef på respektive kommun och organisation. Dock tror vi att 

det ekonomiska ansvaret är något som alla organisationer och företag ändå skulle ha i 

åtanke då det främjar företaget. Socialt ansvartagande är en del i organisationernas 

överlevnad. Utan det sociala ansvaret överlever företaget inte på marknaden då kunder, 

investerare och andra intressenter skulle försvinna då de inte skulle känna sig hörda eller 

uppskattade. Miljömässigt ansvarstagande beror nog till stor del på hur respektive ansvarig 

på respektive organisation ser på miljön; hur mycket personen är villig att göra för miljön och 

hur mycket pengar personen vill lägga på miljöåtgärder inom organisationen. Här är det 

däremot viktigt att inte glömma att miljömässigt ansvarstagande även kan innebära en 

ekonomisk fördel, till exempel är mindre bensinförbrukning bra för både miljön och 

ekonomin.  

Enligt Grankvist (2012) går det inte att endast fokusera på en eller två av 

ansvarsdimensionerna inom CSR. Ett företag som endast fokuserar på ekonomiskt 

ansvarstagande och enbart är ute efter att optimera sin egen vinst utan hänsyn till 

omvärlden kommer att se attraktionskraften för både företagets och dess produkters 

attraktionskraft minska över tiden. Företaget riskerar då att uppfattas som girigt. Om ett 

företag enbart fokuserar på miljömässigt ansvarstagande finns risken att företaget glömmer 

bort att säkra de anställdas trivsel. Ett företag som endast har socialt ansvarstagande i fokus 

riskerar att förlora fokus på att dess produkter även ska gå att sälja. I slutändan skulle det 

alltså inte gå för en organisation att endast fokusera på exempelvis ekonomiskt och socialt 

ansvarstagande, som de kan anse är nödvändiga ur affärssynpunkt, utan de behöver även 
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fokusera på miljömässigt ansvarstagande. Alltså kan vi dra en slutsats om att företag och 

organisationer skulle använda sig utav CSR även om de inte var tvungna, och då dessutom 

alla ansvarsdimensionerna inom CSR. Detta om vi förutsätter att konsekvenserna av att 

enbart fokusera på en eller två av dimensionerna skulle vara desamma vid icke tvingat CSR-

arbete som vid tvingat CSR-arbete.  

  



 
31 

 

6 

Slutsatser 

Här presenteras de tio slutsatser som tagits fram genom analys och diskussion i föregående 

kapitel. Slutsatserna är grupperade efter studiens frågeställningar. 

Hur arbetar svenska kommuner med miljöfrågor? 

Uppföljning av miljöpolicydokument är viktigt för att kunna motivera medarbetarna samt 

upptäcka eventuella brister i miljöarbetet och då åtgärda dem. Uppföljning kan även leda till 

ett bättre och mer utvecklat miljöarbete. 

 Miljöpolicydokument eller motsvarande samt uppföljning av dem bör finnas i varje 

kommun.  

Utifrån sammanställningen av enkäten såg vi att cirka 71 procent av de tillfrågade 

kommunerna har någon form av miljöpolicydokument. 

 De flesta av de tillfrågade svenska kommunerna är miljömedvetna och engagerade i 

miljöfrågor på ett eller annat sätt.  

Två av de tre ansvarsdimensionerna tror vi att chefer skulle använda sig av ändå och då krävs 

även fokus på den tredje ansvarsdimensionen. Då det krävs en balans mellan dessa för att 

organisationer ska lyckas.  

 Företag och organisationer skulle använda sig utav CSR även om de inte var tvungna, 

och då dessutom alla ansvarsdimensionerna inom CSR. 

Buskapsöverföring görs för att skapa gemensamt engagemang gentemot miljöarbete.  

 Det är viktigt att överföra budskap gällande miljötänk till de anställda. 

Mindre kommuner har inte samma påtryckningar från intressenter då de har till exempel 

mindre utsläpp, avfall och energiförbrukning.  

 De mindre kommunerna har inte samma påtryckningar från intressenter gällande 

miljöfrågor som de större. 

På vilka sätt följs arbetet med miljöpolicydokumenten upp? 

Det är viktigt att de anställda förstår och verkligen följer miljöpolicydokumenten för att det 

ska bli en märkbar skillnad. 

 Även uppföljning på huruvida de anställda efterlever miljöpolicydokumenten eller inte 

är viktigt. 
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Alla steg i självutvärderingsprocessen är viktiga. Utan stegen finns det inget att göra en 

uppföljning på. Processen kan leda till ökad medvetenhet hos medarbetarna och då även ett 

effektivare arbete. 

 Självutvärderingsprocessen bör implementeras i alla organisationer.  

Hur kan Eskilstuna Kommun förbättra sitt miljöarbete? 

Som det ser ut idag är kommunikationen bristfällig och informationen verkar inte nå fram.  

 Kommunikationen inom Eskilstuna Kommun, åtminstone på Vuxenförvaltningen, måste 

bli bättre leden emellan.  

Genom att ge anställda respons kan motivering till fortsatt förbättringsarbete för miljön 

uppnås. Uppföljning av miljöarbetet är viktigt för att ambitionen ska hållas vid liv. 

 Med hjälp av årliga rapporter kan Eskilstuna Kommun ge sina anställda respons för 

miljöarbetet.  

För att visa att Eskilstuna Kommun verkligen gör som de säger bör de trots allt byta årtal på 

miljöpolicydokumenten även om innehållet är desamma från år till år. För att göra det tydligt 

för medarbetarna om vilka dokument som är aktuella. Som det ser ut idag hittar 

medarbetarna dokument från olika årtal. 

 Eskilstuna Kommun bör årligen uppdatera miljöpolicydokumenten samt göra 

dokumenten mer lättillgängliga för de anställda. 
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Bilaga 1 

Intervju med biståndshandläggare 

 

Namn:  

Befattning: 

 Vilken roll har du inom Vuxenförvaltningen? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut gällande just detta uppdrag? Ex. har du ansvar för 

hemvårdpersonalen?  

 Vad vill du personligen få ut av detta uppdrag? 

 Är det samhället, staten, personalen eller ”kunderna” som kräver mer arbete med 

miljöfrågor. Ex. miljömärkta/ekologiska varor, källsortering? 

 Arbetar ni på Vuxenförvaltningen med miljö på fler sätt? 

 Hur mycket kan du påverka förvaltningens och/eller kommunens arbete med 

miljöfrågor? 

 Vilka miljöfrågor prioriteras?  

 Vad har ni för mål? Kortsiktiga mål? Långsiktiga mål?  

 Har ni en arbetsplan att utgå ifrån?  

 Har implementering av nytt arbetssätt skett till följd av miljökraven? Har det i så fall 

fungerat på önskvärt sätt? Ja, vilka resultat baseras det på? Nej, varför inte? 

 Kan ni se några märkvärda resultat som miljöarbetet leder/har lett till? I så fall vilka? 

 Hur tar sig hemvårdspersonalen till kunder? 

 Har ni miljön i åtanke vid transporterna? 

 

 

  



 

Bilaga 2 

Intervju med enhetschef 

 

Namn: 

Befattning: 

 Vilken roll har du inom Vuxenförvaltningen? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut gällande just detta uppdrag? Ex. har du ansvar för 

hemvårdpersonalen?  

 Vad vill du personligen få ut av detta uppdrag? 

 Är det samhället, staten, personalen eller ”kunderna” som kräver mer arbete med 

miljöfrågor. Ex. miljömärkta/ekologiska varor, källsortering? 

 Arbetar ni på Vuxenförvaltningen med miljö på fler sätt? 

 Hur mycket kan du påverka förvaltningens och/eller kommunens arbete med 

miljöfrågor? 

 Vilka miljöfrågor prioriteras?  

 Vad har ni för mål? Kortsiktiga mål? Långsiktiga mål?  

 Har ni en arbetsplan att utgå ifrån?  

 Har implementering av nytt arbetssätt skett till följd av miljökraven? Har det i så fall 

fungerat på önskvärt sätt? Ja, vilka resultat baseras det på? Nej, varför inte? 

 Kan ni se några märkvärda resultat som miljöarbetet leder/har lett till? I så fall vilka? 

 Hur tar sig hemvårdspersonalen till kunder? 

 Har ni miljön i åtanke vid transporterna? 

 Är det någon som följer upp hur ni i personalen arbetar med 

miljöfrågorna/miljöpolicydokumenten?  

 Uppdateras miljöpolicydokumenten årligen? 

 

  



 

Bilaga 3 

Enkät till 117 kommuner 

 

Kommun: 

 Har ni miljöpolicydokument som är tillgängliga för personalen? 

 Är det någon som följer upp och tittar så att miljöpolicyerna efterlevs bland de anställda, 

eller är det upp till varje enskild individ? 

Kommun JA fråga 1 NEJ fråga 1 JA fråga 2 NEJ fråga 2 

Alingsås x   x   

Arboga x   x   

Arjeplog   x   x 

Arvika x   x   

Avesta x   x   

Bjuvs   x   x 

Bollnäs x     x 

Borlänge   x   x 

Borås x   x   

Botkyrka x   x   

Bräcke x     x 

Burlövs x   x   

Båstad x   x   

Degerfors   x   x 

Ekerö x   x   

Eksjö x     x 

Emmaboda x     x 

Enköping   x   x 

Fagersta x   x   

Falkenberg x   x   

Finspång x   x   

Flen x     x 

Gislaved x   x   

Gnosjö   x   x 

Gotland x   x   

Gävle x     x 

Göteborg x   x   

Hagfors   x   x 

Hallsberg   x   x 

Hallstahammar x   x   

Haninge x     x 

Hedemora  x   x   

Hudiksvall   x   x 



 

Hultsfred x   x   

Höganäs x   x   

Jönköping x   x   

Kalmar x   x   

Karlskoga x     x 

Karlstad x   x   

Katrineholm x     x 

Kramfors x     x 

Kumla x   x   

Kungsör x     x 

Kungälv x   x   

Kävlinge x     x 

Köping x   x   

Landskrona x   x   

Laxå x   x   

Lessebo   x   x 

Lidingö x   x   

Lidköping x   x   

Lilla Edet x   x   

Lindesberg x   x   

Lomma x   x   

Lund x   x   

Lysekil   x   x 

Mariestad   x   x 

Markaryds   x   x 

Mellerud   x   x 

Motala x   x   

Munkedal   x   x 

Munkfors x   x   

Mölndal x   x   

Norrköping   x   x 

Norrtälje x     x 

Nyköping x   x   

Nässjö x   x   

Pajala   x   x 

Piteå x   x   

Ronneby x   x   

Rättvik x     x 

Salem x   x   

Sandviken   x   x 

Sigtuna x   x   

Sjöbo   x   x 

Skara   x   x 

Smedjebacken x     x 

Sollefteå   x   x 



 

Sollentuna x     x 

Stockholm x   x   

Strängnäs x     x 

Strömstad x   x   

Strömsund x     x 

Sunne x   x   

Surahammar   x   x 

Svedala x   x   

Söderhamn   x   x 

Tidaholm   x   x 

Tierp x     x 

Tingsryd   x   x 

Tomelilla x   x   

Tranås x     x 

Trelleborg   x   x 

Trollhättan x   x   

Trosa x   x   

Täby x   x   

Uddevalla x   x   
Upplands 
Väsby 

x   x   

Uppsala x   x   

Vaggeryd x   x   

Vaxholm   x   x 

Vilhelmina   x   x 

Vimmerby   x   x 

Vingåker x     x 

Vännäs x     x 

Västervik   x   x 

Växjö x   x   

Ystad x     x 

Åstorp   x   x 

Älvdalen   x   x 

Ängelholm   x   x 

Öckerö x     x 

Örebro   x   x 

Örkelljunga x   x   

Örnsköldsvik x   x   

Östersund x   x   

Östhammar x   x   

Summa: ca 71 % ca 29 % ca 50 % ca 50 % 

 


