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Sammanfattning 
Ett strategiskt kontor upprättades 2003 för Hållbart Samhälle, Trollhättans Stad. Då 
Trollhättans Stad håller på att införa ett miljöledningssystem utifrån ISO 14 001:1996 
fanns ett behov att kunna identifiera de betydande indirekta miljöaspekterna för det nya 
kontoret. Miljödepartementet definierar en indirekt miljöaspekt som: 

”En miljöaspekt som påverkar andra aktörers aktiviteter/verksamheter och medför 
miljöpåverkan utanför den egna organisationen” (Miljödepartementet, 1999) 

Ett problem när det gäller indirekta miljöaspekter är svårigheten att mäta effekterna av 
en aktivitet och sedan kunna koppla detta till ett resultat. Då det är viktigt att kunna 
påvisa resultat för allmänhet, medarbetare, ledning och politiker är mätbarhet viktigt. 
Syftet med ISO 14 001:1996 är att vara till hjälp för organisationer/företag att 
strukturera och organisera sitt miljöarbete och därigenom skapa en hållbar utveckling. 
Därför bör de betydande miljöaspekterna hanteras i miljöledningssystemet, oavsett om 
de är direkta eller indirekta. 

Denna studie baseras på öppna intervjuer av samtliga åtta anställda på kontoret för 
Hållbart Samhälle. Syftet med intervjuerna var att få en bild av organisationen, inhämta 
kunskap om verksamheten, miljöaspekter, arbetssätt och de anställdas upplevelser om 
vilka arbetsuppgifter de anser kan påverka miljön. Det som framkommit, av relevans, i 
dessa intervjuer har sedan legat till grund för analysen. Studien visar att de betydande 
indirekta miljöaspekterna är:  

 Kommunikation, information, rådgivning, utbildning, planering, bidrag, remissyttrande 
och tillståndsgivning. 

Dessa aspekter har poängsatts efter hur ofta förekommande de är på kontoret för 
Hållbart Samhälle. Sammanställningen visar att de indirekta miljöaspekter som främst 
förekommer är kommunikation och information. 

 Det är främst den interna kommunikationen/informationen som uppvisar brister. För att 
förbättra och effektivisera den interna kommunikationen och informationen bör en plan 
utvecklas, för hur förbättringar kan göras. En förbättrad intern kommunikation skulle 
kunna leda till ökad delaktighet och medvetande inom Trollhättans Stad. Att dessutom 
vara en kommun som arbetar aktivt med sina indirekta miljöaspekter kan öka 
Trollhättans Stads anseende som ”miljökommun”. 

           .  
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Summary 
In the municipality of Trollhättan, a strategic office entitled Sustainable Society was 
established in 2003. The municipality of Trollhättan is in the process of introducing an 
environmental management system (ISO 14 001:1996), and there is a need to identify 
important indirect environmental aspects regarding the activities at the new office.  

Indirect environmental aspects is defined as  environmental aspects that affect other’s 
activities and cause an environmental impact outside the own organisation” (Ministry 
of the environment, 1999). 

A problem when it comes to indirect environmental aspects is the difficulty to measure 
the effects from an activity and then connect this to a result. It is usually important to be 
able to show results for the general public, work colleagues, industrial management and 
politicians. Considering that the purpose with ISO 14 001:1996 is to structure the work 
with environmental issues and commitments in the organisation, should the 
environmental aspects which are handled in the environmental management system, be 
the important aspects, irrespective of they are direct or indirect. This study is based on 
open intervjues of eight employee’s at the office for Sustainable Society. The 
information  from those intervjues has been the foundation for the analysis. The study 
shows that the most important indirect environmental aspects are: 

Kommunication, information, guidance, education, planning, subsidies, opinion and 
authorize license. 

These aspects have been graded after frequency of occurance at the office for 
Sustainable Society. The analysis revealed that that the most frequent indirect 
environmental aspects are the internal and external communication and information. It 
is primarily the internal kommunication/information that shows defective. A plan to 
improve the internal communication could be at help. This could lead to a constant 
improvement of the internal and external communication and information, which in turn 
might lead to an increased participation and awareness within the municipality of 
Trollhättan. Also, the fact that the municipality of Trollhättan works in an active way 
with the indirect environmental aspects might increase the reputation as an 
“environmental municipality.” 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and 
Computer Science, Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99 Web: www.htu.se 

Examiner: Åsa Kasimir Klemedtsson 
Advisor:  Åsa Kasimir Klemedtsson, HTU, Rose-Marie Sandstedt, Trollhättans Stad 
 
Subject: Environmental of sience Language: Swedish 
Level: Advanced Credits: 10 Swedish, 15 ECTS credits 
Number: 2004:MV09 Date: March 31, 2004 



 

1 

Förord 
 

Studien av indirekta miljöaspekter hos kontoret för Hållbart Samhälle (fortsättningsvis 
kommer detta kontor att benämnas som KHS), Trollhättans Stad är ett examensarbete 
(10p) för Miljövetenskapligt program, Högskolan Trollhättan-Uddevalla. Handledare 
har varit Rose-Mari Sandstedt, Agenda 21, Trollhättans Stad samt Fil. dr Åsa Kasimir 
Klemedtsson, universitetslektor, miljövetenskap vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 
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Rose-Mari Sandstedt, handledare på Agenda 21, för inspiration och hjälp under arbetets 
gång. 

Malin Nyberg, för dina idéer och material. 

De anställda på Kontoret för Hållbart Samhälle som villigt ställde upp på intervjuerna 
och berättade om sin verksamhet. 

Ann-Christine Tornebjer Torslid, miljönämndens ordförande, som berättade om 
beslutsgången i organisationen. 

Åsa Kasimir Klemedtsson, handledare för examensarbetet, HTU, för din hjälp och dina 
kommentarer, som ledde mitt examensarbete framåt. 

Christer Kalén, min bror, för dina synpunkter och din erfarenhet som har varit till stor 
hjälp.  
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1 Inledning 
Genom industrialiseringen, den ökande befolkningstillväxten, teknisk utveckling och 
vårt konsumtionsmönster påverkar vi vår miljö i allt högre grad. I takt med detta växer 
behovet av att anpassa vårt levnadsmönster till en mer miljöanpassad livsstil. Att få till 
stånd en hållbar utveckling blir allt viktigare. Det går inte enbart att räkna med att 
tekniken skall lösa alla problem utan insatser måste göras på flera områden och av fler 
människor. Alla måste ”dra sitt strå till stacken” för att få bukt med de miljöproblem vi 
står inför. 

1987 presenterade Brundtlandkommissionen sin rapport, Vår gemensamma framtid, och 
begreppet Hållbar Utveckling kom därifrån. Definitionen på Hållbar utveckling var: 

” att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” 

Bruntlandkommissionens rapport ledde till att fler började få upp ögonen för miljö och 
utveckling. Rapporten låg sedan till grund för fortsatt arbete med hållbar utveckling.  

Vid FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992, som handlade om miljö och utveckling, 
antogs ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Detta handlingsprogram kallades 
Agenda 21. Handlingsprogrammet blev början till ett omfattande arbete i 
medlemsländerna. Arbetet med Agenda 21-programmet, och för att kunna möta 
samhällets ökande krav på organiserat miljöarbete, gav upphov till ett behov av att 
kunna visa upp sitt miljöarbete för kunder och intressenter. 1993 arbetade en kommitté 
inom ISO-organisationen fram en standard för miljöledningssystem, ISO 14 001:1996.  

Enligt beslut av Sveriges riksdag skall alla statliga myndigheter införa ett 
miljöledningssystem. Många kommuner har, på frivillig basis, valt att införa ett 
miljöledningssystem. Oftast bereder det inte några större problem att identifiera de 
direkta miljöaspekterna för kommunerna. Däremot kan problem uppstå när 
kommunerna skall identifiera och värdera de indirekta miljöaspekterna. Ett problem när 
det gäller indirekta miljöaspekter är svårigheten att mäta effekterna. Då det oftast är 
viktigt att kunna påvisa positiva resultat för allmänhet, medarbetare, ledning och 
politiker är mätbarhet viktig. Detta kan vara anledningen till att många kommuner 
enbart väljer att ta med de direkta miljöaspekterna i miljöledningssystemet och endast 
redovisar vilka de indirekta miljöaspekterna är (Emilsson & Hjelm 2003). Då KHS är 
relativt nyupprättat, finns ett behov att identifiera betydande miljöaspekter för de olika 
områdena. Man kan anta att det i en tjänsteorganisation oftast är de indirekta 
miljöaspekterna som påverkar miljön. 
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Då syftet med ISO 14 001:1996 är att vara ett instrument för organisationer/företag, att 
bygga upp ett systematiskt och strukturerat miljöarbete, och genom detta arbeta mot en 
hållbar utveckling, bör de betydande miljöaspekterna hanteras i miljöledningssystemet, 
oavsett om de är direkta eller indirekta (IVL, 2003). 

Ett miljöledningssystem - är det ett sätt att förbättra sin miljöprestanda? 

Idag är det ibland ifrågasatt bland sakkunniga, myndigheter och andra intressenter om 
det verkligen leder till ett förbättrat miljöarbete och minskad miljöpåverkan. En 
utredning gjord på IVL Miljöinstitutet AB, 2003 visar dock att så är fallet. Mer än 
hälften av de undersökta företagen fick förbättrad total miljöprestanda, hos de 
resterande företagen var miljöledningsarbetet statiskt eller ett försämrat sådant. Vidare 
beskrivs vikten av att fokusera på de miljöaspekter som har störst miljöpåverkan i 
miljöledningssystemet, oavsett om dessa är direkta eller indirekta miljöaspekter. 
Drivkraften i miljöledningssystemarbetet beskrivs också som en viktig del i framgångs-
faktorerna. Finns ambition och engagemang hos ledningen att upprätta ett framgångsrikt 
miljöledningssystem (en framgångsfaktor) eller handlar det endast om att de ”måste” 
leva upp till kraven i standarden. 

 

2 Syfte och Avgränsningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga verksamhetens indirekta miljöaspekter i 
nuläget, samt att identifiera och värdera de betydande indirekta miljöaspekterna. 
Dessutom att lämna rekommendationer till fortsatt arbete. 

Studien avgränsas till att närmare studera kommunikation och information inom KHS 
och Trollhättans Stad. Väl medveten om att större möjlighet till miljöpåverkan återfinns 
hos andra identifierade betydande miljöaspekter så som planering, tillståndsgivning och 
remissyttrande. 

I examensarbetet behandlas de delar i standarden ISO 14 001:1996 som är relevant för 
examensarbetet. Dessa delar består exempelvis av avsnitt som gäller miljöaspekter, 
kommunikation och organisation.  

3 Bakgrund 
Trollhättans Stad har arbetat med miljöarbete sedan 1993 och fick 1996 Kungens 
miljöpris för bästa Agenda 21-arbete. 

I augusti 2000, togs ett beslut av kommunfullmäktige att införa ett miljöledningssystem 
i Trollhättans Stads verksamheter utifrån standarden 14 001:1996.  
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Arbetet påbörjades samma år och hade beräknats vara genomfört 2002, men arbetet har 
gått trögt och datum för införandet har fått skjutas upp. Enligt gällande miljömål( bilaga 
1) skall miljöledningssystemet vara infört under 2004. 

Organisationen i Trollhättan består av en politisk organisation och en 
förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, valnämnd, berednings- och ledningsutskott, personalutskott och 
dessutom sju nämnder (bilaga 2). Förvaltningsorganisationen består av en stadsdirektör, 
kommunstyrelsens förvaltning, hälsan samt sju förvaltningar (bilaga 3). KHS ligger 
under kommunstyrelsens förvaltning. 

 

3.1 Verksamhetsbeskrivning 

3.1.1 Kontoret för Hållbart Samhälle(KHS) 

KHS arbetar med strategiska frågor och där ingår att förbättra miljöarbetet inom 
Trollhättans Stad. 

 Verksamhetsområden är: 

• Agenda 21 

• Folkhälsa 

• Kollektivtrafik 

• Långsiktig samhällsplanering  

• Exploatering 

• Energirådgivning/Energihandläggning 

Dessa verksamhetsområden låg tidigare under olika förvaltningar. Då samtliga 
verksamhetsområden arbetar strategiskt med att förbättra miljöförhållandena, samt för 
att främja allmänhetens livsstil mot en mer miljöanpassad sådan, beslöts 2003 att 
förlägga dessa områden på samma kontor. Detta för att underlätta och öka samarbetet 
mellan dessa strategiska områden. I dagsläget är de olika verksamhetsområdena 
utspridda i kommunhuset, men tanken är att dessa efter viss omstrukturering skall 
förläggas på samma våning.  
Informationen om de olika verksamhetsområdena, arbetsuppgifter och miljöaspekter 
kommer från intervjuerna, skriftligt material från Trollhättans Stad, samt till viss del 
från Trollhättans Stads hemsida, www.trollhattan.se.  

3.1.1.1 Agenda 21 

Agenda 21 arbetar långsiktligt med miljöfrågor, för att utveckla det interna och externa 
Agenda 21-arbetet. Samarbete sker med näringsliv, högskola, föreningar, och 
organisationer. 
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En stor del av Agenda 21-arbetet går ut på att informera om miljöarbete och att 
kommunicera med både anställda inom Trollhättans Stad samt kommuninnevånare. 
Agenda 21 arbetar också med att under införandet av miljöledningssystemet, ge stöd till 
de andra förvaltningarna. Hur detta stöd skall ges har inte efterfrågats under intervjun. 
Agenda 21 genomför också miljöutbildningar till all personal anställd på Trollhättans 
Stad. 

 (http://www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=3879), 2004-08-31 

 

3.1.1.2 Folkhälsa 

Verksamhetsområdet folkhälsa arbetar framförallt med två prioriterade områden; 
trygghet och fysisk aktivitet. Detta arbete består av drogförebyggande arbete och 
brottsförebyggande arbete. Ett annat arbetsområde är kvinnofrid, där man arbetar för att 
utsatta kvinnor skall få hjälp och stöd. Fysisk aktivitet ingår också under detta 
verksamhetsområde, och syftar till att främja sunda levnadsvanor hos kommun-
innevånarna. 

 (http://www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=3825), 2004-08-31 

 

3.1.1.3 Långsiktig samhällsplanering 
Verksamhetsområdet för långsiktig samhällsplanering arbetar med en övergripande 
strategisk planering, statistik och prognoser, infrastruktur och kollektivtrafik. Under 
detta verksamhetsområde återfinns kollektivtrafik, exploatering, energirådgivning och 
energihandläggning.  

Arbetet består av att upprätta långsiktiga samhällsplaner, för ökad tillväxt samt 
utveckling av Trollhättans Stad. Genom att sträva mot ett hållbart samhälle, såväl 
ekologiskt, socialt som ekonomiskt och genom god samhällsplanering, göra Trollhättan 
till en attraktiv kommun. Andra arbetsuppgifter som ingår är: upprätta översiktsplaner, 
främja bostadsbyggande, tillståndsgivning, utredningar, yttranden. 

(http://www.trollhattan.se/thn_templates/OrdinaryPage.aspx?id=2188), 2004-08-31 

 

Kollektivtrafik 
Verksamhetsområdet arbetar med att utveckla kollektivtrafiken, förbättra service och 
tillgänglighet, och för att öka antalet resanden. Arbetet innebär att tillgänglighet och 
service inom tätorten skall öka. Vilket t ex betyder fler hållplatser och anpassning av 
bussparken till låggolvsbussar som passar funktionshindrade och barnvagnar. 
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 För att göra busstrafiken mer miljömässigt anpassad skall andelen av biogasbussar ökas 
mellan 2002-2008.  

(http://www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=2780), 2004-08-31 

 
Exploatering 
Verksamhetsområdet för exploatering har hand om tomtkön i kommunen och sköter 
försäljningen av kommunal mark. Arbetet innefattar också detaljplaner för mark mm. 
Några arbetsområden är: exploateringsverksamhet, fastighetsreglering, fältundersök-
ningar, informationsmöten och olika projekt t ex ekologiskt boende. 

(http://www.trollhattan.se/thn_templates/OrdinaryPage.aspx?id=2183), 2004-08-31 

 

Energirådgivning/Energihandläggning 
Energirådgivning/Energihandläggning arbetar med rådgivning till allmänheten, små- 
och medelstora företag, organisationer och föreningar om allehanda energifrågor. Några 
exempel på frågeområden: bidrag till villaägare, elpriser och energibesparingsåtgärder. 

Andra arbetsområden är: mot skolan, föreläsningar och sammankomster, samarbete med 
andra kommuner och näringsliv samt med informationsmaterial. Bidragshandläggning 
är ett annat arbetsområde.  

(http://www.trollhattan.se/thn_templates/OrdinaryPage.aspx?id=2175), 2004-08-31 

 

4 Metod och arbetssätt 

4.1 Tillvägagångssätt 
De första veckorna innebar en hel del litteraturstudier och sökning efter litteratur, 
artiklar och information på Internet. Litteratursökningen har framförallt skett genom 
bibliotekets litteratursökningskataloger. Denna intensiva period av litteratursökning och 
studier av litteratur minskade något, men pågick ändå större delen av tiden när nya fakta 
och frågor dök upp. Efter denna inledande del, vidtog arbetet med att förbereda för de 
kommande intervjuerna. Tanken var att intervjua samtliga åtta anställda på KHS, vilket 
också gjordes. Intervjuerna genomfördes, utspridda över en tvåveckorsperiod. 

Förberedelserna bestod av att välja ut frågeområden som kändes viktiga för studien, för 
att få en uppfattning av vad för arbete som utförs på KHS, och vad detta kan ge för 
effekter. Frågeområden som kändes relevanta var: arbetsuppgifter, arbetssituation, hur 
arbetet sker, miljöarbete, miljöledningssystem, miljöaspekter och vad de anställda 
upplever som positivt samt eventuella brister på arbetsplatsen. En annan del av 
förberedelserna var att besluta om hur intervjun skulle genomföras, med slutna eller 
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öppna frågor. Valet föll på en intervju med öppna frågor. Intervjuerna som sedan följde 
var informativa då de anställda var mycket tillmötesgående. Samtalen inleddes med 
frågor om arbetsområdet där de intervjuade fick beskriva arbetsuppgifter, arbetsgång 
mm. Material rörande verksamhetsområdet visades. En del av intervjun ägnades åt 
direkta och indirekta miljöaspekter samt eventuella brister. Det var till stor del de 
indirekta miljöaspekterna som var föremål för samtal. Respondenten fick under 
intervjun stor frihet att själv utveckla det specifika frågeområdet. Intervjuerna pågick i 
ca 45-60 minuter. Intervjuerna dokumenterades under samtalets gång och 
sammanställdes sedan efter att alla intervjuer var genomförda. Denna sammanställning 
låg sedan till grund för analysen. Ungefär samtidigt som analysarbetet startade 
påbörjades även arbetet med rapporten. 

 

4.2 Litteratur- och dokumentstudier 
Litteratur- och dokumentstudierna och sökningen på Internetsidor efter information 
syftade till att inhämta kunskap om vad indirekt miljöaspekt är, hur miljöutredningar 
genomförs, miljöutredningar inom kommuner mm. Dokumentstudier och genomläsning 
har också skett av de dokument som lämnats av uppdragsgivare, Rose-Marie Sandstedt, 
Trollhättans Stad. Exempel på dessa dokument: 

 Kommunkansliets miljöutredning, 2001 

 Miljöutredning Stadsbyggnadsförvaltningen, 2001 

 Miljöutredning Ekonomikontoret, 2001 

 Energiplan 2003 

 Miljöutredning av Trollhättans kommuns kontorsverksamhet, 2003 

 Mål- och resursplan – MRP, 2004-2006  

 

4.3 Mallar som studerats 
Mallar för miljöutredning har varit till hjälp i ett inledningsskede för att få kunskap om 
hur en miljöutredning utförs. Då mallarna främst är gjorda för att utreda direkta 
miljöaspekter som energiförbrukning, transporter och dyl. har dock användbarheten 
varit begränsad i denna studie. Någon mall för att identifiera indirekta miljöaspekter och 
värdera dessa, har inte kunnat hittas. De mallar som studerats är: IVF;s (Institutet för 
Verkstadsteknisk Forskning) ”Mall för miljöutredning – ett verktyg för att identifiera 
företagets miljöpåverkan” samt  mallen ”Lathund för miljöledning i staten”, utarbetad 
på uppdrag av miljödepartementet.  
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5 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är mått på giltighet och tillförlitlighet som är viktiga att fundera 
över när studier och analyser genomförs. Har rätt frågor ställts? Är resultatet av 
studien/analysen tillförlitligt? Liknande frågor bör ställas och försöka besvaras. 

Validitet 

Vad som i denna studie talar för validiteten (giltigheten) är att samtliga anställda på 
KHS är intervjuade. Vad som eventuellt kan tala emot validiteten i studien är: 

– Frågorna som ställdes under intervjuerna, har dessa varit relevanta för studien? Kan 
det pga valet av frågor ha förbisetts fakta som kan ha varit viktiga för studien? Då ett 
visst fokus på kommunikation fanns redan från början, kan detta ha inverkat på valet av 
frågor. Kanske gjorde en omedveten förväntan att, då svaren blev de som förväntades, 
inte fler frågor om ytterligare indirekta miljöaspekter ställdes.  

-Indirekta miljöaspekter är ett begrepp som kanske inte är så känt av alla. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten kan anses vara god då samtliga på KHS är intervjuade. Något som 
eventuellt kan tala emot, är att de intervjuade inte kunnat förbereda sig, genom att inga 
frågor lämnades ut i förskott, kan resultera i att fakta av relevans inte kommer fram. 
Detta kan bero på att respondenten svarar ”det som man först kommer att tänka på”.  

6 Teori 

6.1 Indirekta miljöaspekter 
Indirekt miljöaspekt är sådan att den påverkar först efter ett eller flera mellansteg. 
Exempel på detta kan vara hur miljön påverkas av beslut, information och bidrag. 
Ett problem när det gäller indirekta miljöaspekter är svårigheten att mäta effekterna. Ett 
exempel är kommunikation och information till allmänheten och andra aktörer, där det 
är svårt att få ett mått på effekten. Målet är ju att påverka och förändra beteenden och 
attityder, svårigheten är att koppla aktiviteten till resultat (Miljödepartementet, 2000). 
Då det oftast är viktigt att kunna påvisa resultat för allmänhet, medarbetare, ledning och 
politiker är mätbarhet viktig. Detta kan vara anledningen till att många kommuner 
enbart väljer att ta med de direkta miljöaspekterna eller alternativt endast redovisa de 
indirekta miljöaspekterna (Emilsson & Hjelm, 2003).  

Ett exempel på positiv miljöpåverkan kan t ex vara aktiviteter som anpassning av tider 
och sänkta biljettpriser av kollektivtrafiken, vilket skulle kunna leda till att fler 
människor ställer bilen hemma och tar bussen istället. Detta i sin tur leder till att miljön 
förbättras genom att det blir mindre koldioxidutsläpp (koldioxid påverkar växthus-
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effekten negativt), markslitaget minskar osv, listan kan göras lång. Ett exempel på 
negativ miljöpåverkan kan vara att ett tjänsteföretag enbart väljer att prioritera sina 
direkta miljöaspekter, vilket omedvetet skulle kunna leda till en försämrad total 
miljöprestanda (IVL, 2003). 

 

6.2 ISO 14 001:1996 
Detta avsnitt beskriver kortfattat teorin som ligger till grund för att införa ett 
miljöledningssystem utifrån ISO 14 001:1996. Om inget annat anges är teorin hämtad 
från ”Ständig förbättring med ISO 14000, 2001”. 

 I takt med ökade krav i samhället på företag och organisationers miljöarbete och krav 
på miljöanpassade produkter och tjänster, uppstod ett behov att bemöta dessa krav. 
Behovet bestod i att kunna strukturera miljöarbetet för att kunna arbeta så effektivt som 
möjligt. I Kanada 1993 inleddes arbetet med att skapa ett system för miljöstandard av en 
internationell tekniskt kommitté inom ISO organisationen, ISO TC 207. Denna 
kommitté skapade miljöledningsstandarden ISO 14 001:1996, där de betonade vikten av 
ständig förbättring. Genom ständig förbättring av miljöarbetet skall miljöprestandan 
successivt förbättras. Dessa standarder fick ganska omgående stor genomslagskraft och 
många organisationer/företag införde miljöledningssystem och certifierade sin 
verksamhet. Idag ställer många organisationer/företag krav på att samarbetspartner 
bedriver ett miljöarbete och är certifierade enligt ISO 14 001:1996 eller t ex EMAS. Det 
anses generellt att en certifiering av sitt miljöledningssystem ger vissa marknads-
fördelar, framförallt i konkurrenssyfte. 

Syftet med de olika standarderna är att vara till hjälp för organisationer/företag, att 
bygga upp ett systematiskt och strukturerat miljöarbete. Detta skall leda till en 
kontinuerlig förbättring av miljöprestandan. 

I detta examensarbete kommer endast miljöledningsstandarden ISO 14 001:1996 att 
behandlas, och då enbart de delar av standarden som behandlar indirekta miljöaspekter, 
kommunikation, och som är relevant för examensarbetet. 

6.2.1 Miljöpolicy 

Det första grundelementet ställer krav på en upprättad miljöpolicy. Miljöpolicyn skall 
vara upprättad av högsta ledning och vara relevant för verksamheten. Den skall 
innefatta åtaganden om ständig förbättring och förebyggande av förorening. Relevant 
lagstiftning skall följas. Miljöpolicyn skall vara specifik för verksamheten och ta hänsyn 
till organisationen/företagets storlek, miljöpåverkan, teknik och ekonomi. Vidare finns 
krav på att miljöpolicyn skall vara dokumenterad och känd bland anställda hos 
organisationen/företaget och finnas tillgänglig för allmänheten. Det är viktigt att en 
miljöpolicy upprättas i två steg.  
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I första steget skapas en preliminär miljöpolicy. Denna miljöpolicy uppdateras sedan 
organisationen/företaget har identifierat och bedömt de betydande miljöaspekterna, 
oavsett om dessa är direkta eller indirekta miljöaspekter. Detta för att arbeta mot att 
förbättra de miljöaspekter som är betydande och för att göra miljöpolicyn tydlig och 
relevant för verksamheten. 

6.2.2 Miljöaspekter 

ISO 14 001:1996 definierar en miljöaspekt som: 

”Delar av en organisations aktiviteter, verksamheter, produkter eller tjänster som kan 
inverka på miljön.” 

Detta gäller både direkt och indirekt påverkan. Att kunna identifiera sina miljöaspekter 
har en grundläggande betydelse för hela miljöledningssystemet. Detta eftersom det 
resterande arbetet med miljöledningssystemet bygger på denna identifiering av aspekter. 
Vidare skall sedan miljömål upprättas utifrån de betydande aspekterna och miljöarbetet 
skall bedrivas på ett sådant sätt att det resulterar i en förbättrad miljöprestanda. 
Organisationen/företaget skall hela tiden sträva mot att uppnå sina övergripande 
miljömål samt detaljerade miljömål. Krav finns också att organisationen/företaget skall 
upprätta och underhålla rutiner för att identifiera egna miljöaspekter. 

 

Relationer – terminologi 

Orsak: Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller 
tjänster som kan inverka på miljön. 

Verkan: Varje förändring, antingen negativ eller positiv, som helt eller 
delvis är ett resultat av organisationers aktiviteter/verksamhet, produkter 
eller tjänster. 

Resultatet: Resultatet av en miljöpåverkan d v s något som redan har 
inträffat. 

 
Termer och definitioner enligt ISO 14000. 
 
 
Figur 1, visar sambandet mellan orsak, verkan och effekt. 
 

6.2.3 Genomförande 

För att kunna införa ett miljöledningssystem skall ansvar, roller och befogenheter 
definieras. Ledningen skall tillhandahålla de resurser som krävs, såsom personal, 
utbildning, teknik och ekonomiska resurser. Beroende på hur väl detta moment 
genomförs avspeglas vid införandet av miljöledningssystemet och resultatet av denna 

Miljöaspekt 

Miljöpåverkan 

Miljöeffekt 
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process. Det är av största vikt att alla inom organisationen/företaget vet vad de skall 
göra samt känner till sina befogenheter och ansvar. 

Organisationen skall identifiera utbildningsbehovet och tillhandahålla lämplig utbild-
ning. Organisationen skall även försäkra sig om att de anställda som har sådana 
arbetsuppgifter, som skulle kunna orsaka betydande miljöpåverkan, har rätt kompetens 
för uppgiften. För detta skall organisationen upprätta och underhålla rutiner. 

Rutiner skall upprättas för hur den interna kommunikationen skall fungera mellan alla 
delar och nivåer inom organisationen/företaget. En väl fungerande kommunikation 
mellan ledning och anställda är av största vikt. Den interna kommunikation måste 
fungera likaväl från ledning ner genom organisationen som nerifrån och upp till 
ledningen. Detta för att hålla miljöledningssystemet levande samt säkerställa förståelsen 
av miljöpolicyn och efterlevnaden av denna. Även för den externa kommunikationen 
skall rutiner finnas.  

 

6.3 Kommunikation 
Kommunikation är ett utbyte av meddelande mellan en sändare och en mottagare. Målet 
för en bra kommunikation är att mottagaren uppfattar budskapet som förmedlas så som 
sändaren avsett. Bristen på god kommunikation kan få många följder. Bristen är som 
mest tydlig när ett sänt budskap helt ändrat innebörd när den når mottagaren. Detta kan 
ske när vägen mellan sändare och mottagare är för lång, det är t ex för många avbrott på 
vägen. Ett annat fall är när budskapet inte är tillräckligt tydligt för alla, t ex genom att 
mottagare har olika kunskapsnivåer, vilket kan leda till begreppsförvirring (Axelsson & 
Lönngren 1995; SOU1993). Är budskapet motsägelsefullt eller oklart kan individen 
börja tolka budskapet efter sin egen förmåga och sedan sprida vidare, varpå budskapet 
kan ha förändrat form. I en organisation/företag kan detta få stora konsekvenser för både 
ekonomi och miljö. När informationen inte når fram och uppnår avsedd verkan uppstår 
en kostnad för organisationen som återigen får sprida sitt budskap. Kostnaden kan 
uppstå till följd av att mer tid måste läggas ner på överföringen av budskapet, kostnad 
för material etc. Dessutom, ju större organisationen är desto större kostnad för företaget. 
Vikten av informationen och allvarligheten i budskapet kan också den förminskas. Är 
kommunikations- och informationsvägen allt för lång kan intensiteten i budskapet 
minska. När det gäller miljö kan kommunikationsbrist få stora konsekvenser; det kan ge 
konsekvenser för det interna miljöarbetet, det kan också ge direkt miljöpåverkan när det 
gäller, på vilket sätt, ett arbete skall utföras eller när en avvikelse har inträffat. Når inte 
informationen fram kan det betyda en ökad risk för miljöpåverkan. Det är alltså mycket 
viktigt att ha en fungerande kommunikation i organisationen/företaget av flera olika 
skäl, här benämns enbart några stycken. 
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7 Resultat och Diskussion  

7.1 Miljöledningssystem 
Ett miljöledningssystem syftar till att hjälpa organisationer att få struktur på sitt 
miljöarbete. Genom att arbetet går ut på att identifiera hur organisationen påverkar 
miljön, undersöka hur detta kan förbättras, upprätta rutiner för hur detta arbete skall gå 
till, får organisationen en tydligare överblick av det egna miljöarbetet.  

Enligt ISO 14 001:1996 skall de betydande miljöaspekterna behandlas i ett miljö-
ledningssystem, oavsett om dessa är direkta eller indirekta. Då Trollhättans Stad är en 
tjänsteverksamhet torde de indirekta miljöaspekterna vara av betydande karaktär. De 
miljöaspekter som anses som betydande, skall också vara de som främst skall försöka 
förbättras, om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart. Detta berörs i 
standarden ISO 14 001:1996, exempelvis den del som behandlar miljöpolicy och 
miljöaspekter.  

I standarden, under Genomförande, förklaras vikten av att roller och ansvar definieras 
samt att tillräckliga resurser avsätts för införandet. Hur väl detta moment är genomfört 
avspeglas sedan i, hur själva processen med att införa ett miljöledningssystem, fungerar. 
Finns problem med införandet kan orsaken ligga i hur själva förberedelserna är gjorda. 
Något annat som berörs under Genomförande, är vikten av att det finns rutiner för hur 
den interna kommunikationen inom organisationen skall fungera. 

 

7.2  Intervjuer 
De anställda på de olika verksamhetsområdena har under intervjuerna berättat om 
verksamheten, arbetsuppgifter, miljöaspekter och eventuella brister. Intervjuerna gav 
intrycket att de anställda är både kunniga och engagerade i sitt arbete. 

 En stor del av arbetet på KHS handlar om att informera och kommunicera med 
kommuninnevånare, näringsliv, och internt inom organisationen. Detta sker med hjälp 
av interna miljöutbildningar, informationsmaterial, föreläsningar, olika projekt och 
evenemang, informationsmöten, annonsering, arbetsgrupper, arbetsplatsträffar mm. 
Kommunikationen/informationen ut mot kommuninnevånare, intressenter etc. sker på 
många olika sätt. Här visades bl a prov på uppfinningsrikedom för att sprida information 
t ex att sätta upp informationsblad på förskolor och mataffärer med hjälp av bekanta. En 
del av arbetsuppgifterna på KHS består av upprättande av översiktsplaner, utveckling av 
infrastrukturen, exploateringsärenden, olika projekt men också yttranden och 
tillståndsgivning. Andra delar inom KHS arbetar med förebyggande och främjande 
arbete. Den dagliga verksamheten på KHS innebär kontakter med många olika 
intressenter.  
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Under intervjuerna framkom att sex av åtta upplevde att den interna kommunikationen 
hade vissa/stora brister. Dessa brister yttrade sig t ex genom att information inte nådde 
ut i hela organisationen, kommunikationsvägar som Lotus-Notes användes på ett 
felaktigt sätt. Mer utförligt om detta återfinns under följande stycke. Av de återstående 
två anställda som tillfrågades, ansågs inte kommunikationen ha några brister. Detta kan 
bero på att dessa inte arbetar så mycket med kommunikation/information inom 
förvaltningarna och till de direkta verksamheterna. I stället består arbetet mer av att 
kommunicera och informera externa intressenter. 

Under intervjuerna framkom att det ibland upplevs som att strategiskt hälso- och 
miljöarbete inte har så stor prioritet högre upp i organisationen, vilket ibland försvårar 
arbetet. 

 Detta kan visa sig genom att projekt dras i gång, som sedan intresset ebbat ut, sakta 
minskar i insatser och slutligen läggs ned.  

 

7.3 Miljöaspekterna 
Intervjuerna visade att flera indirekta miljöaspekter finns inom KHS. Dessa är: 

• Kommunikation 

• Information 

• Rådgivning 

• Utbildning 

• Tillståndsgivning 

• Bidrag 

• Planering 

• Remissyttrande 

Möjlighet till stor miljöpåverkan, positiv eller negativ, finns framförallt genom 
planering, tillståndsgivning och remissyttrande. Vad de anställda främst nämnde under 
intervjuerna, när det gällde indirekta miljöaspekter, visas i följande tabell. 
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Figur 2, visar vilka indirekta miljöaspekter, som de åtta anställda, ansåg fanns inom 
sitt verksamhetsområde.  

 

Att planering, tillståndsgivning och remissyttrande inte nämndes som indirekt 
aspekt, kan bero på svårigheten att definiera indirekta miljöaspekter. 

 Det skulle också kunna bero på att respondenten i första hand tänkte på indirekt 
miljöaspekt i negativ bemärkelse, kanske upplevde just han/hon att kommunikation 
var något som kunde förbättras. 

För att få en tydligare bild under analysen sammanställdes de identifierade indirekta 
miljöaspekterna i en tabell, och som visar hur många av de olika verksamhets-
områdena, som kan kopplas till dessa indirekta miljöaspekter.  
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Figur 3 visar antal verksamhetsområden som miljöaspekten ingår i. Den säger dock 
inget om omfattning, utan bara att de flesta verksamhetsområden arbetar med dessa 
arbetsmoment. 

 

Eftersom kommunikationen i många fall handlar om information har dessa inte kunnat 
skiljas åt utan ses som en aspekt. Dessa miljöaspekter har samlats i en tabell varefter de 
har poängsatts. Då kommunikation/information är en omfattande del har denna delats 
upp i extern och intern. 

De betydande miljöaspekterna har värderats utifrån hur stor risken/möjligheten för 
miljöpåverkan är, samt kvantitet - hur ofta förekommande inslag i verksamheten. Alla 
miljöaspekter bedöms ha stor möjlighet till positiv eller negativ påverkan. När det t ex 
gäller utbildning, kan en negativ påverkan vara, att har den anställde inte tillräcklig 
kunskap för det arbete som skall göras, kanske arbetsuppgiften inte utförs på ett korrekt 
sätt. Ett annat exempel: Finns inte tillräcklig kompetens, kanske är miljökunskapen inte 
tillräckligt stor, kan beslut tas utan miljöhänsyn. Det är kanske istället den ekonomiska 
vinningen som styr beslutet.  Eftersom alla miljöaspekter har möjlighet till 
miljöpåverkan, har endast kvantiteten, alltså hur ofta aktiviteten förekommer, 
poängsatts, från siffran 1-3. 

1= mindre förekommande 

2= mer förekommande 

3= ofta förekommande 

 Kvantiteten är baserad på den samlade förekomsten hos verksamhetsområdena.  
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 Tabell 1: Bedömning av kvantitet, 1-3p.  

 

 

 

 

 

 

 

Notera att tabell 1 gäller den samlade förekomsten vid samtliga verksamhetsområden, 
och som framkommit under intervjuerna. Till skillnad från figur3, som visar hur många 
verksamhetsområden som arbetar med de olika arbetsmomenten. Emedan det inom 
vissa områden t ex exploatering handlar mycket om planer, genom att nya bostads-
områden och industritomter mm skall planeras, så arbetar andra verksamhetsområden 
med exempelvis utbildning och kommunikation/information. Framförallt är det 
planering, tillståndsgivning och remissyttrande, som kan ge stora miljöeffekter. Både 
positiva och negativa effekter. Här nämns exempel på hur man kan arbeta för att ge 
upphov till positiva effekter. Detta genom att man vid planering tar hänsyn till de 
miljömässiga förutsättningarna vid det tilltänkta exploateringsområdet, att man avser 
att, i minsta möjliga mån, påverka den biologiska mångfalden och skyddsvärda om-
råden. Ett annat exempel är om möjligheterna undersöks för att, utan större utbyggnad, 
använda sig av befintlig kollektivtrafik, innan beslut tages. Ett exempel på negativ 
effekt: Vid tillståndsgivning, om inte miljöhänsyn tages vid beslut om tillstånd, kan den 
negativa miljöeffekten av beslutet öka.  

Kommunikation och information i någon form, förekommer hos alla 
verksamhetsområden och är något som samtliga på KHS arbetar med och det är 
dessutom ett stort arbetsområde inom Trollhättans Stads verksamhet. Även 
kommunikation/information kan ge miljöeffekter. Ett positivt resultat kan uppnås, 
genom att kommunikationen/informationen fungerar på ett tillfredställande sätt. Ett 
exempel: På energirådgivningen finns information om värmesystem till villaägare. Det 
är t ex, information om möjligheten att erhålla bidrag för att installera nytt 
värmesystem. De villaägare som byter ut sin oljepanna, och istället installerar 
biobränsle, kan få bidrag till detta via Trollhättans Stad. Utbyte av olja mot biobränsle 
får den positiva miljöeffekten att utsläppen av växthusgaser minskar. Motsatt effekt, kan 
erhållas om kommunikationen/informationen är bristfällig. Känner villaägaren inte till 
dessa bidragsmöjligheter kanske de väljer något annat värmesystem som inte är så 
miljövänligt. En negativ miljöeffekt av detta kan då bli, att koldioxidutsläppet blir 
konstant, vilket i sin tur påverkar växthuseffekten. 

Miljöaspekt Kvantitet
Extern kommunikation/Information 3
Intern kommunikation/Information 3
Rådgivning 2
Utbildning 1
Tillståndsgivning 1
Bidrag 1
Planering 3
Remissyttrande 1
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En konsekvens av bristande kommunikation/information är att, där den inte nått fram 
kan den inte heller förmedlas vidare. Ett exempel på kommunikation/information som 
får anses inte nått fram, eller inte kommunicerats på ett tydligt sätt, är beslutet om att 
införa ett miljöledningssystem. Detta då datum för när miljöledningssystemet skall vara 
infört, har flyttats fram två år i rad. Detta kan bero på flera ting, exempelvis att 
ansvarsfördelningen inte definierats tillräckligt eller att tillräckliga resurser inte 
tilldelats mm. Vilket leder till att möjligheterna att förändra ett arbetssätt, försenas. Ett 
exempel: Sker ingen uppföljning av rutiner kan detta inte utvärderas. En utvärdering gör 
man för att se hur ett arbete fungerar och vad som behöver förbättras. Detta kan t ex 
gälla en rutin som säger att biogasdriften i Trollhättans Stads biogasbilar, alltid skall 
användas, där det är möjligt. Sker endast bristfällig uppföljning till hur den här rutinen 
fungerar, kan resultatet inte utvärderas korrekt. Vilket gör att arbetet med ständig 
förbättring, i det här fallet, kan fördröjas som då i sin tur leder till miljöpåverkan genom 
koldioxidutsläppets bidrag till växthuseffekten. 

7.3.1 Kommunikation/information  

Den viktigaste och mest relevanta kommunikationen för Trollhättans Stad sker både på 
muntlig och skriftlig väg. Enligt Kotler & Roberto (1998) är muntlig kommunikation 
det mest effektiva sättet att förmedla budskap. Det kan gälla i samtal med den enskilde, 
i grupp, som föreläsning och informationsträffar. 

 Den skriftliga kommunikationen/informationen sker på många olika sätt inom 
Trollhättans Stad. Detta ger en stor möjlighet till positiv eller negativ påverkan på 
mottagaren av kommunikationen/informationen. I dagens samhälle, då vi fullkomligt 
överöses av information och reklam i brevlådan och i tidningar, media och på Internet, 
gör att det ställs stora krav på hur kommunikationen/informationen sker. Därför gäller 
det att stora krav ställs på att informationen är lättläst, korrekt, informativ och lockar 
läsaren att tillgodogöra sig innehållet. Målet med informationen är att påverka 
mottagaren, höja kunskapsnivån och slutligen förändra ett beteende. Svårigheten ligger i 
att koppla en informationsåtgärd till ett förändrat beteende och sedan mäta detta (IVL, 
2003). 
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Figur 4: KHS kommunicerar med en mängd verksamheter inom och utanför kommunen.  

KHS har många olika parter med vilket kommunikation sker (Fig. 4). Från den enskilde 
kommuninnevånaren till stora företag. Kommunikationen och informationen sker också 
den på olika sätt, både muntligt och skriftligt. För att vidare utveckla bilden över KHSs 
kommunikation/information genomfördes en kartläggning över kommunikations- och 
informationssätt (Fig. 5). 
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Sammantaget visar dessa båda kartläggningar att KHS tycks ha en stor kontaktyta mot 
samhället och att kommunikation sker på flera olika sätt. Detta ger då en stor möjlighet 
att påverka positivt samtidigt som en icke fungerande kommunikation riskerar att ge en 
negativ miljöaspekt. En väl fungerande kommunikation kan på ett tydligt sätt föra ut sitt 
budskap och därmed informera och eventuellt påverka mottagaren. För Trollhättans 
Stad kan en väl fungerande intern kommunikation/information leda till en mer smidig 
organisation där alla känner sig delaktiga i arbetet och strävar mot samma mål. Genom 
att intern kommunikationen flyter bättre inom organisationen blir också kunskapen 
större, vilket gör att kommunikationen/informationen utåt blir effektivare. Ett exempel 
på vad intern kommunikation kan ge för miljöeffekter:  

Information om möjligheten att utbildas i Eco-driving inom organisationen sänds ut till 
anställda inom organisationen. Då kommunikationen inom organisationen fungerar 
mycket bra nappar flera på erbjudandet. Genom utbildningen erhåller de anställda ett 
mer miljövänligt körbeteende, vilket ger mindre bränsleförbrukning och dessutom blir 
bränsleförbränningen effektivare. Detta ger minskade koldioxidutsläpp. Effekten av 
detta blir bl a att belastningen på miljön minskar och ett minskat bidrag till 
växthuseffekten (Miljödepartementet, 1999). 

Extern kommunikation 

Hur KHSs externa kommunikation/information med intressenter fungerar har i denna 
studie inte analyserats, då denna enbart bygger på intervjuer med anställda på KHS. 
Man kan dock anta att eftersom kommunikationen/informationen sker på så många sätt, 
t ex föreläsningar, temadagar, utskick och tidningsannonser, kan detta medverka till att 
informationen får en stor spridning, vilket ökar möjligheten att nå den avsedda 
kommunikations- och informationspartnern. 

 En lättillgänglig kanal för kommunikation/information är kommunens hemsida. Där 
finns aktuell information, relativt enkel att hitta. Tidigare utförd enkätundersökning har 
visat att andelen besökare på hemsidan har ökat (Trollhättebornas miljöengagemang, 
2003). Enkätundersökningen, som genomfördes bland Trollhättans kommuninnevånare, 
handlade om deras miljöengagemang och deras synpunkter. Resultatet var relativt 
positivt, 60 % av kommuninnevånarna kände sig mycket delaktig/ganska delaktig i 
miljöarbetet. Viss miljöinformation kände många till t ex Miljöalmanackan (76 %), och 
annan miljöinformation som t ex det nystartade LIP-projektet ”Hållbara Staden” kände 
endast 6 % av de tillfrågade till. Genom tydlig kommunikation till kommuninnevånare, 
kan detta göra att miljömedvetandet ökar. Blir kommuninnevånaren uppmärksammad 
på vilka negativa miljöeffekter t ex bilkörning orsakar kanske denne försöker använd 
kollektivtrafik, tåg eller cykel mer. Informeras om t ex det goda med att köpa 
närproducerad mat kan det kanske påverka en konsument att börja ändra sina köpvanor. 
Att välja bort äpplen från Nya Zeeland och i stället köpa svenska äpplen har det goda 
med sig att transporten minskar avsevärt. Detta gynnar miljön. 
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Intern kommunikation 

Enligt intervjuerna råder brister i den interna kommunikationen. Flertalet av de 
intervjuade upplevde brister i kommunikationen inom förvaltningarna, mellan olika 
förvaltningarna, och mellan förvaltningarna och direkt verksamhet. Kommunikations- 
och informationsvägarna kartlades därför för att få en tydligare bild. Figur 6 visar en 
mycket förenklad bild av kommunikationsvägar inom kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bilden illustrerar är det framförallt inom/mellan förvaltningarna som 
kommunikationsbristen finns, samt mellan förvaltningar och direkt verksamhet. Dessa 
brister visar sig t ex genom att KHS fortfarande får förfrågningar, om det är så att ett 
miljöledningssystem skall införas. Det är framförallt från de direkta verksamheterna 
som dessa förfrågningar kommer, varför det får antas vara mellan förvaltning och direkt 
verksamhet som kommunikationen brister. 
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 Beslutet att införa ett miljöledningssystem togs redan i augusti 2000, men har, antingen 
inte nått alla i organisationen, eller har inte framförts på ett sådant sätt att budskapet 
tydligt har framgått. Tidpunkten för när införandet skall vara genomfört har också detta 
varit oklart. Detta har även uppmärksammats i tidigare utförda miljöutredningar 
(Abrexes AB, 2002)  

Något som påtalades under intervjuerna var att det ifrågasätts, ute i organisationen, 
varför ett miljöledningssystem skall införas. Vilket tyder på att anställda inte fått 
tilläcklig information om vad ett miljöledningssystem är, vad det finns för skäl att införa 
ett sådant, vilka vinster som kan göras osv. När det gäller ett beslut, taget av 
kommunfullmäktige, som talar om vad som skall utföras av de anställda, kan det tyckas 
vara en stor brist att detta inte framgått till alla anställda. Om detta beror på att 
ledningen inte varit tillräckligt tydlig med att kommunicera ut tagna beslut till de 
anställda eller om det beror på bristande rutiner har inte framgått under studien. Det 
skulle kunna bero på att det brustit i kommunikationskedjan. En annan tänkbar 
anledning är att eftersom ingen återkoppling gjorts, vad det beror på att systemet inte 
blir infört, har detta lagts åt sidan av de anställda, för mer brådskande arbetsuppgifter. 
Det är ledningens ansvar att se till att den interna kommunikationen fungerar på ett bra 
sätt (SIS, 2001) 

7.3.2 Mailsystem 

Ett område som berördes var det interna mailprogrammet, Lotus-Notes. Många av de 
tillfrågade upplevde att mailsystemet användes alldeles för lättvindigt. I stället för 
adressera de som var avsedda för meddelandet valdes att skicka till hela adresslistan. 
Detta resulterar i att mycket, helt ovidkommande, mail kommer till användarna. 
Information riskerar på detta sätt ”komma bort” i ett så stort informationsflöde. För att 
komma tillrätta med detta bör tydliga rutiner upprättas för hela organisationen, vilket 
skulle göra kommunikations- och informationsvägarna mer effektiva. 

7.3.3 Personalens förväntningar och politikernas intentioner 

Intervjuerna visar också på att det finns ett gap mellan personalens förväntningar och 
politikernas intentioner. De anställda efterfrågade uppföljning (s.k. återkoppling) till 
politikerna. Som exempel nämndes beslutet att införa ett miljöledningssystem där det 
inom vissa delar av organisationen råder osäkerhet om hur ett sådant skall införas och 
av vem. Upplevelsen är, att tagna beslut flyttas över till de anställda och sedan lämnas 
där. Önskemål finns om att politiker och ledning skulle visa mer intresse och själva söka 
uppföljning till besluten. Detta skulle för de anställda kännas som en mer delaktig och 
engagerad ledning. Vid samtal med politiker förklarades deras ståndpunkt, vilken är; att 
när ett beslut är tagit och förmedlat i organisationen har de fullt förtroende för de 
anställdas genomförande av uppgiften. Enligt uppgift kan beslut om uppföljning läggas 
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in redan när beslut tas. Man kan anta att vid beslut som av kommunfullmäktige anses ha 
stor betydelse för Trollhättans Stads framtid, ställs högre krav på uppföljning.  

Utifrån den synvinkeln, kan den bristande uppföljningen av miljöledningssystemet, 
anses bero på en lägre prioritet hos kommunfullmäktige. Här finns dock en stor 
förbättringspotential att arbeta med. Om krav på uppföljning även kan införas vid mer 
omfattande beslut, t ex införande av miljöledningssystem, kan stor vinning göras. 
Vinningen består av att det skulle kunna öka förståelsen mellan anställda och ledning, 
vilket kan skapa delaktighet, vilket är viktigt i en organisation. Det är dessutom ett 
personalpolitiskt mål i Trollhättans Stads personalpolicy (bilaga 5).  

 

8 Diskussion av metod 
 

Studien började med litteraturstudier, dokumentgranskning och sökningar av 
information på Internet. Denna del av utredningen gavs ett stort utrymme, vilket har 
visat sig vara väldigt viktigt. Genom att ägna mycket tid till att sätta sig in i ämnet, 
utforska vad som tidigare gjorts, både i Trollhättans Stad och i övriga kommuner i 
Sverige har bättre förståelse och insikt i ämnesområdet erhållits.  

Studien har baserats på öppna intervjuer där de intervjuade fick stort utrymme att själva 
styra diskussionen. Detta har nackdelen att det är en subjektiv bild man som intervjuare 
får av verksamheten. De svar som ges kan vara färgade av aktuella händelser. De 
intervjuade fick inte ut frågorna, som bestod av olika frågeområden tidigare redovisade i 
rapporten, i förväg och hade därför inte möjlighet att förbereda sig inför frågorna. Ett 
annorlunda sätt hade t ex varit att sända ut dessa frågor i förväg. Detta kunde kanske ha 
uppskattats av de anställda som då fått tid att förbereda sig inför intervjun. Ett annat 
resultat av detta kunde ha varit att intervjun blivit stel, vilket kunde ha verkat 
hämmande för respondenterna. Då kunde kanske viktig information ha missats. Har 
frågeområdena varit relevanta för studien och har valet av frågeområden påverkats av 
att det redan i utgångsläget fanns en tanke på att studera kommunikationen? Då de valda 
frågeområden syftade till att ge ett underlag för studien, beskriva den verksamhet som 
bedrivs får dessa ändå ses som relevanta. Dock kunde kanske ytterligare frågor lagts till 
för att vidga studien. Att de indirekta miljöaspekter som nämndes under intervjuerna var 
just kommunikation, information och rådgivning, kan bero på att detta var det 
förväntade resultatet. Skulle ingångsläget varit mer förutsättningslöst hade kanske dessa 
aspekter ifrågasatts, eller kanske hade ytterligare frågor om indirekta miljöaspekter och 
hur stor effekt dessa har, kommit upp under intervjun. 

Dokumentstudier över tidigare utförda miljöutredningar, policies samt verksamhets-
beskrivningar har också givit nödvändig information. Något som kunde ha gjorts 
annorlunda, är att ta med både direkta och indirekta miljöaspekter i studien. Direkta 
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aspekter hade dock utretts i tidigare miljöutredningar, varför detta inte kändes 
nödvändigt. Studien kunde ha gjorts vidare, och omfattat fler kontakter på 
förvaltningarna. Då studien var avsedd för KHS kändes detta inte nödvändigt, men 
kunde nog ha tillfört studien en del.  

Ett misstag, som gjordes av författare i inledningen av studien, var att redan från början 
ha ett visst fokus på kommunikation och information. Detta berodde på en vilja att 
tillmötesgå uppdragsgivaren, som önskade utreda främst den externa kommunikationen. 
Det ledde till vissa svårigheter längre fram i studien och en lärdom är att behålla ett 
öppet sinne inför en kommande studie eller utredning. Intervjuplaneringen och val av 
frågeområden, kan ha påverkats av omedvetenheten om att viktiga indirekta aspekter 
utelämnades. 

 

9  Slutsatser 
 

Indirekta miljöaspekter förekommer inom Trollhättans Stads hela organisation, och har 
dessutom stor möjlighet till positiv eller negativ miljöpåverkan. När det gäller 
kommunikation/information är dessa betydande miljöaspekter på KHS genom att den 
interna kommunikationen/informationen är en förutsättning för den externa 
kommunikationen. Genom att förbättra den interna kommunikationen inom organisa-
tionen, kan också den externa kommunikationen fungera mer effektivt, då information 
inom organisationen lättare sprids. ”Det man inte har kännedom om, kan man inte 
förmedla.” Att vara tydlig i sin kommunikation vad gäller tagna beslut av den politiska 
ledningen och tjänstemannaledningen samt vara noga med att försäkra sig om att 
informationen har nått ut i hela organisationen är av största vikt. Att dessutom försöka 
”öppna upp” mellan de olika förvaltningarna, och se till att kommunikationen fungerar 
på ett tillfredställande sätt är mycket betydelsefullt för det fortsatta miljöarbetet.  

Det är fortfarande så, att väldigt många kommuner väljer att inte arbeta med indirekta 
miljöaspekter, utan enbart fokuserar på de direkta aspekterna. En kommun som tar de 
indirekta miljöaspekterna på allvar och dessutom arbetar med att förbättra eventuella 
brister och förstärka det som ger positiva effekter, skulle kunna ses som ett föredömligt 
arbete av andra kommuner. Vilket kan öka Trollhättans Stad anseende som en 
”miljökommun”. Ett ökat anseende som ”miljökommun” skulle eventuellt kunna väcka 
intresse för miljöfrågor hos kommuninnevånarna.  

Man skulle kunna ha invändningar mot att fokusera mot indirekta miljöaspekter efter-
som dessa kan riskerar att ta bort fokus från mer relevanta frågor. Men då det gäller 
KHS som är en tjänsteverksamhet, med åtta anställda, får direkta miljöaspekter som 
energiförbrukning mm anses ha en lägre prioritet. Arbetsuppgifterna som sådana kan 
antas ha större möjlighet att påverka miljön indirekt.  
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9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Rekommendationerna skall ses som förslag, och riktar sig till både ledning och 
organisationen i övrigt. Den interna kommunikationen bör ses över. Allt för stora 
glapp finns i organisationen och stora vinster finns att göra här. Även rutiner för 
uppföljning av beslut bör ses över. Ett mer aktivt samarbete mellan ledning och 
anställda skulle skapa en känsla av delaktighet, som skulle uppskattas av de 
anställda. Det är dessutom viktigt för demokratin. 

Detta skulle kunna ske genom: 

- En plan upprättas, hur den interna kommunikationen inom 
Trollhättans Stad skall förbättras.  

- Åtgärder för att öka kommunikationen mellan förvaltningarna. 
Kanske med hjälp av tvärfunktionella grupper. 

- Rutiner för det interna mailsystemet. Ett mer restriktivt 
användande av mail-listor skulle skapa mer säkra 
kommunikationsvägar.  
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Bilaga A:1 

1Miljöpolicy, (MRP- 2004-2006, Trollhättans Stad) 
 

 



 

Bilaga A:2 

2 Politisk organisationsstruktur 
 
 

 

 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

 
 

 

 
Revisorer 

Byggnads- och 
trafiknämnden 

Personalutskott 

 

Omsorgs- 
nämnden 

Valberedning 

Berednings- och 
ledningsutskott 

Arbetsmarknads- 
och 
socialnämnden 

Förskole-  och 
grundskoleutskottet 

Utbildnings- 
nämnden Kultur- och 

fritidsnämnden 
Tekniska 
nämnden 

Valnämnd 

Äldreomsorgs- 
utskottet 

Utskottet för 
omsorger och  
psykiatri 

Utskott för  
enskilda ärenden 

Gymnasie- 
utskottet 

Arbetsmarknads- 
och 
konsumentutskott

Integrations- och 
Kronogårdsutskott 

Miljönämnden 

Socialt utskott 

Folkhälsoråd 

Invandrarråd 

Pensionärsråd 

Handikappråd 



 

Bilaga B:1 

3. Förvaltningsorganisationens struktur 
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Bilaga B:2 

4 Demokratipolicy, (MRP- 2004-2006, Trollhättans Stad) 



 

Bilaga B:3 

 



 

Bilaga B:4 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga B:5 

5 Personalpolicy, (MRP- 2004-2006, Trollhättans Stad) 
 

 



 

Bilaga B:6 

 


