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Sammanfattning 
Föreliggande arbete har som syfte att utifrån ett teoretiskt perspektiv jämföra Svenska 
Kyrkans miljödiplomering, KMD med ISO 14001. Detta för att undersöka vilka fördelar 
och nackdelar som finns med ett renodlat miljöledningssystem kontra ett integrerat 
system. KMD är ett integrerat ledningssystem som omfattar miljö, hälsa, arbetsmiljö 
och sociala strukturer i samhället. ISO 14001 är ett renodlat miljöledningssystem. 

För att jämföra systemen identifierade jag ett antal punkter bl. a. organisationsstruktur 
och förbättringsarbetet, som jag utgår ifrån och svarar på med hjälp av, analys av 
standardtexter, annan litteratur samt intervjuer. Utifrån denna jämförelse drar jag 
slutsatser om fördelar och nackdelar med renodlat - kontra integrerat ledningssystem.  

För att skapa en jämförande bild av hur KMD och ISO 14001 kan fungera vid 
tillämpning, och få en ytterligare dimension av systemen, appliceras ISO 14001 och 
KMD på Bräcke Diakonigård, Annedals församling och Sensus. Detta för att komma 
fram till och analysera likheter och skillnader mellan systemen samt eventuella problem 
som uppstår vid tillämpningen av respektive ledningssystem i organisationerna.  

Den teoretiska jämförelsen visar på fördelen att integrerade system är ett steg närmre en 
hållbar utveckling om det innefattar flera aspekter av begreppet, som t ex ekologiska, 
ekonomiska och kvalitetsfrågor. Detta kan ställas mot nackdelen att det inte finns ett 
integrerat system. Integrerade system kan vara olika eftersom man kan välja olika 
områden som skall integreras. Vidare framkommer fördelen att organisationens mål från 
flera olika delar av verksamheten kan skrivas in i verksamhetsplanering och budget med 
det integrerade systemet; man får en överblick vilket gör att man tar hänsyn till fler mål 
i planeringen. 

Av den teoretiska jämförelsen framgår även fördelen att ett renodlat 
miljöledningssystem är specifikt inriktat på miljö vilket gör att man får ett detaljrikt 
system som hanterar miljöfrågor på ett bra sätt. En nackdel med renodlade 
systemstandarder som t ex de ISO baserade systemen är att man använder sig av olika 
separata standarder. Man måste vara medveten om att man använder sig av olika 
separata standarder och att det egentligen inte finns någon koppling mellan dem. Vilket 
gör att det kan uppstå prioriteringskonflikter mellan systemen. Om en leverans riskerar 
att bli försenad kan man ur kvalitetshänsyn tvingas leverera med flyg för att hinna. Ur 
miljöhänsyn är det dock inte önskvärt att leverera med flyg, vilket gör att man måste 
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göra olika prioriteringar. En fördel med det integrerade systemet är att det skulle kunna 
hantera de prioriteringskonflikter som uppstår mellan olika områden i en organisations 
verksamhet. 
 
Den teoretiska jämförelsen, samt jämförelsen vid tillämpning, har lett mig fram till vissa 
slutsatser om KMDs och ISO 14001s likheter och olikheter. 

KMD är konstruerat för att passa kyrkans organisation. ISO 14001 är däremot en 
generell standard som är tänkt att kunna användas av alla typer av organisationer. 
Därför finns inte någon specifik organisationsstruktur som ISO 14001 är anpassad till. 

Det är en skillnad i hur KMD som integrerat system och ISO 14001 som renodlat 
miljöledningssystem ”ser” på ständig förbättring. Då det tar några år att jobba sig 
igenom KMD s diplomeringsprocess till den sista nivån, där man går tillbaka till de mål 
man satte på första nivån och utformar ett ambitiösare mål, får KMD ett ganska långt 
tidsperspektiv på den ständiga förbättringen. ISO 14001 får ett kortare tidsperspektiv på 
den ständiga förbättringen, då de mest betydande miljöaspekterna väljs ut, man jobbar 
med ett smalare område och tiden fram till att man uppnått målen och skall omrevidera 
dem blir sannolikt inte lika lång som i KMD. 
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Jämförande studie av ISO 14001 och  
Svenska Kyrkans  miljödiplomering 

Anna Stolt 

Summary 
The purpose of this report is to compare the Svenska Kyrkans miljödiplomering, KMD 
with ISO 14001, from a theoretical perspective. The comparison is conducted in order 
to elucidate advantages and disadvantages that can be found with using a strict 
environmental management system, versus an integrated management system. KMD is 
an integrated management system consisting of environment, health, working 
environment and social structures in the society. ISO 14001 is a strict environmental 
management system .  

In order to compare the systems, a number of core problem areas among others 
organizationalstructure and work on improvement, were analysed and investigated by 
scrutinizing standard texts, other literature and interviews. From this comparison 
conclusions are drawn concerning advantages and disadvantages than can be found with 
a strict environmental management system versus an integrated management system. 

To create a comparative image of how KMD and ISO 14001 may work when applied, 
and in order to get another dimension of the systems, ISO 14001 and KMD is applied 
on Bräcke Diakonigård, Annedals församling and Sensus. This, in order to conclude and 
analyse similarities and differences between the system, along with  problems that 
might occur when respective management system is applied in the organisations. 

The theoretical comparison indicate that one advantage with an integrated system is that 
the approach is in line with the idea of sustainable development if aspects such as 
ecological -, financial -, and qualityaspects was to be included in the system. This can 
be put against the disadvantage that there is not a single integrated system. Integrated 
systems can be different since you can choose different areas to integrate. Moreover, the 
fact that an integrated system allows goals from different areas of an organisation to be 
included in the business planning and budgeting increases the ability to get a general 
view and thereby the ability to consider several goals of different aspects in the business 
planning. 

From the comparison of the systems and the standards it may be concluded, that a strict 
environmental system is specifically concentrated on the environment, wich is an 
advantage. This gives you a detailed system that handles environmental issues in a good 
way. A disadvantage with specific management standards for example such as the ISO 
based systems, is that you use different and separate standards. You need to be aware of 
the fact that you use separate standards and that there is no actual connection between 
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them, which may cause priority conflicts to occur. If a delivery risks being delayed you 
may, out of quality concerns, have to deliver by flight in order to make the deadline. 
However, out of concern for the environment it is not desirable to deliver by flight, 
which forces you to decide what you want to prioritise. An advantage with the 
integrated system is that it could handle the priority conflicts that occur between the 
different business areas in an organisation. 

 
The theoretical comparison along with the comparison of appliance, has led me to 
certain conclusions regarding the similarities and differences between the systems.  
KMD is constructured to fit the organization of the Swedish church. ISO 14001, on the 
other hand, is a general standard, concidered to be used by all kinds of organisations. 
Therefore, there is no specific structure of organization that ISO 14001 is adjusted for.   
 
There is a difference in how KMD, as an integratedmanagementsystem and ISO 14001 
as a strict environmental management system “look” at continuous improvement. Since 
it takes a couple of years to work your way througt the process of diploma to the final 
level, where you go back to the goals, sat on the first level, and work out a more 
ambitious goal, KMD has a farely long time perspective on the continuous 
improvement. ISO 14001 has a shorter time perspective on the continuous improvement 
since the most important environmental aspects are selected, you work with a narower 
area and the time till you reach the goals and revise them will probably not be as long as 
during a KMD process.  
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Inledning 
Under 1990 talet har olika former av miljöledningssystem vuxit fram. Miljölednings-
system beskriver ett sätt att bedriva strukturerat miljöarbete som leder till en förbättring. 
Det bör påpekas att det inte är produkten som certifieras. Det är organisationens arbete 
med miljöfrågorna och miljöledningssystemet som certifieras. Ett miljöledningssystem 
som fått stor genomslagskraft, är ISO 14001 (SIS, 1998). ISO är en förkortning för; 
Internationella Standardiserings Organisationen. ISO skapar en mängd olika standarder 
som gäller i princip över hela världen. Ett annat system är EMAS, översatt till svenska 
betyder EMAS EU´s miljöstyrnings- och revisionsordning. EMAS är mer omfattande än 
ISO 14001 men inte lika frekvent använt. 

Organisationer som bedriver arbete mot exempelvis kvalitet och miljö kan ha två 
separata system men har även möjligheten att integrera de två systemen. Organisationer 
har upptäckt att det uppstår situationer där målen för de olika standarder man använder 
sig av står i konflikt med varandra vilket gör att man tvingas prioritera vilken standards 
mål som skall väga tyngst. Ett kvalitetsmål som leverans i tid kan t ex stå i konflikt med 
miljömålet att minska koldioxidutsläppen. Detta upplevs som ett problem, då det inte 
finns tydliga riktlinjer för hur man skall hantera denna situation. Dessutom skall allt fler 
myndighets- och intressent krav levas upp till för att vinna marknads andelar. För att 
hantera detta börjar allt fler organisationer undersöka om integrerade ledningssystem 
kan vara en lösning.  

 

Svenska Kyrkans miljödiplomering (KMD) utgör ett integrerat miljöledningssystem 
vilket omfattar, sociala, ekonomiska och andliga frågor. ISO 14001 är en standard för 
miljöledningssystem. Till skillnad från ISO 14001 har Svenska Kyrkans 
miljödiplomering, KMD skapats av anställda och förtroendevalda inom kyrkan med 
kyrkan och dess organisationsstruktur och verksamhetsidé som utgångspunkt för sitt 
system. I hela kyrkans arbete är det människan som står i centrum. Det innebär att 
människan är både subjekt och objekt för miljöarbetet vilket ställer andra krav på 
systemets utformande. En människa är komplex och systemet får därför både sociala 
och pedagogiska aspekter. Människan har ju många sidor, t ex en social- och andlig 
dimension. Därför har KMD utformats till en ”paketlösning” där fler aspekter (än 
miljöarbete) av hållbarhetsbegreppet som ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga 
frågor inkluderas. 

  
Det är intressant att jämföra ISO 14001 med KMD eftersom KMD är ett av de första 
integrerade miljöledningssystem som finns och som används. Det intressanta är att 
studera skillnaderna mellan dessa två systemtyper och försöka visa på likheter och 
olikheter mellan systemtyperna.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera skillnader mellan ett integrerat ledningssystem 
och ett renodlat miljöledningssystem. Utifrån dessa skillnader kommer fördelar och 
nackdelar att diskuteras med ett fokus på organisationsstruktur, implementering, tanken 
på ständig förbättring och arbetsgång. 
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2 Metod 
Detta examensarbete är en jämförande studie där KMD och ISO 14001 jämförs utifrån 
ett teoretiskt perspektiv. Med teoretiskt perspektiv menar jag att jag har studerat 
dokumentation som beskriver de båda systemen och kommit fram till vissa slutsatser 
om systemens likheter och olikheter. Dokumentationsstudie valdes bl. a. för att det inte 
finns så mycket annat än beskrivande dokumentation om KMD eftersom det är ett nytt 
system. Erfarenheter av att använda KMD och annan praktisk information om systemets 
användande finns inte att tillgå ännu. 

 
Tankar som utgör grunden för systemtänkandet, ledningsperspektiv eller gräsrots-
perspektiv, hur det är tänkt att implementeringen skall gå till och hur kravet på ständig 
förbättring skall tillämpas kommer att analyseras. Att jag väljer att studera 
implementeringen beror på att KMD har ett tydligt verktyg för genomförandet, vilket 
”ingår i systemet”. Då är det intressant att se hur genomförandet av implementeringen 
skall gå till och vad det finns för stöd enligt ISO 14001.  

 
De vitt skilda bakgrunder som lett fram till systemens utveckling avspeglar sig 
naturligtvis i systemen. Därför är det intressant att få ett grepp om denna bakgrund för 
att förstå och förklara de skillnader som finns mellan ramverken/systemen. I KMD och 
ISO 14001 framträder tanken på ständig förbättring tydligt. Därför är det intressant att 
analysera vad som menas med ständig förbättring och synen på begreppet. 

  

Då syftet med föreliggande arbete är att studera skillnader mellan ett integrerat 
miljöledningssystem kontra ett renodlat miljöledningssystem och identifiera för och 
nackdelar mellan de två systemen, har en kvalitativ metodansats valts. Detta då en 
kvalitativ metod är lämplig för att skapa den förståelse som krävs för att de två olika 
systemtyperna. För att få en bild av systemen och göra en teoretisk jämförelse som 
avser skillnader och likheter mellan KMD och ISO 14001 har jag studerat och 
analyserat dokument som; standardtexter för ISO 14001 och Svenska Kyrkans 
miljödiplomering, information som beskriver de båda systemen (Bernerstedt 2001, 
Edman m. f.l, 2000, och Henrikson m. f.l, 2000) och jag har även deltagit i en 
utbildning på Nådegåvan för att få reda på hur denna går till och för att ytterligare sätta 
mig in i KMD. Dessutom har jag fört ett nära samtal med människor som arbetar med 
diplomeringen och utvecklingen av KMD för att öka min kunskap och få reda på hur 
systemet har utvecklats. För att besvara frågan om tankar som utgör grunden för 
systemtänkandet och få en ytterligare dimension till likheter och skillnader mellan 
systemen har jag studerat vad som ligger bakom utvecklingen av ISO 14001 och 
Svenska Kyrkans miljödiplomering (genom intervjuer och litteraturstudier). De 
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intervjuer som genomförts sammanfattades och skickades för godkännande av resp. 
intervjuperson.  
  
För att jämföra och skapa en bild av hur KMD och ISO 14001 kan fungera vid 
tillämpning och få ytterligare en dimension av systemen undersöks, genom intervjuer 
(se bilaga 7.2) och analys, vilka likheter/ skillnader mellan systemen, och problem som 
kan tänkas uppstå vid tillämpning av respektive ledningssystem i de olika 
organisationerna (Bräcke Diakonigård, Annedals församling och Sensus). Den 
teoretiska jämförelsen och tillämpningen har lett mig fram till vissa slutsatser om 
systemens likheter och olikheter. Detta resultat finns med som stöd till syftet och målet 
med arbetet, att komma fram till fördelar och nackdelar med ett renodlat 
miljöledningssystem kontra ett integrerat miljöledningssystem. 

  
Vid den teoretiska jämförelsen som avser skillnader och likheter mellan KMD och 
ISO14001 utgår jag ifrån nedanstående frågeställningar. 

1. Vilka organisationsstrukturer finns bakom ISO 14001 och KMD? 

2. Vad är utgångspunkten för de organisationer som ISO 14001 och KMD ”vuxit 
fram ur”? 

3. På vilket sätt är KMD ett integrerat miljöledningssystem/ISO 14001 ett renodlat  
miljöledningssystem?       

4. Hur går implementeringen av ISO 14001 respektive KMD till? 

5. Hur hanteras förbättringsarbetet? 

6. Finns det en överensstämmande arbetsgång i de båda systemen, arbetar man på 
ett liknande sätt?   

7. Vad innefattar, fokuserar verksamhetsstyrningen i ISO 14001/ KMD?                                               

 
I min analys av standarderna har jag försökt lägga parallellt de bitar som hanterar 
samma frågor och utifrån detta dragit slutsatser. Är de lika?, Om de är olika, på vilket 
sätt är de olika? Vilka bitar finns/finns inte med i respektive standard? Vad ger detta för 
slutsats?  
 
 

2.1 Metodavgränsningar 
Jag har begränsat mig till att göra en teoretisk jämförelse av ett ISO14001 certifierat 
miljöledningssystem och KMD med hjälp av frågeställningarna angivna i punkt 2 och 
genom att studera standardtexterna. Jag har jämfört ISO 14001 standarden med KMDs 
diplomeringsstandard för nivå 3 (se stycke 3.1) då denna är den mest krävande nivån 
och därför mest likvärdig ISO 14001. 
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Tillämpningen är begräsad till Bräcke Diakonigård, Sensus och Annedals församling.  
Jag har på Bräcke Diakonigård intervjuat personal från fastighetsförvaltningen. 

 
Kvalitetsstandarden ISO 9001 nämns i arbetet (då intervjuade personer nämner denna 
standard och gör vissa jämförelser med ISO 14001) men är inte inkluderad i jämförelsen 
då denna enbart gäller ISO 14001 och KMD. 

   
 



EXAMENSARBETE 

 6

3 Teori 

3.1 Beskrivning av KMD och ISO 14001 
Ett ledningssystem är ett verktyg med vars hjälp ett systematiskt arbete mot ett (eller 
flera) områden bedrivs. Det finns en mängd olika system som fokuserar på olika 
områden, ISO 9000 och SIQ s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling 
fokuserar t ex på kvalitet. Socialt index fokuserar på arbetsmiljö. Utgående från 
näringslivets krav har även en standard för Ledningssystem för arbetsmiljö, OHSAS 
18001, utvecklats.  EMAS och ISO 14001 fokuserar på miljö. KMD är ett integrerat 
system som fokuserar på ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga frågor 
(Bernerstedt, 2001). De två ledningssystem som är aktuella i föreliggande studie är 
KMD och ISO1 4001 och dessa kommer att övergripande beskrivas i detta avsnitt. 

ISO 14001 och KMD kan sägas vara två olika ramverk för miljöledningssystem och är 
olika till sitt innehåll och struktur. Om företag eller organisationer väljer att certifiera 
sig enligt ISO 14001 eller diplomera sig enligt KMD så skall de leva upp till de krav 
som ställs på ledningssystemet i KMD respektive ISO 14001. ISO 14001 eller KMD är 
inte färdiga system som införs i organisationen. Organisationen skapar själv sitt 
miljöledningssystem utifrån standardens krav och vid certifieringen/diplomeringen 
bedöms om miljöledningssystemet lever upp till kraven. När jag vidare skriver KMD 
och ISO 14001 menar jag dessa ramverk, inte två olika ledningssystem. Själva 
ledningssystemen blir olika i olika organisationer. 

3.1.1 KMD 

Miljödiplomeringen, KMD, har vuxit fram i ett folkbildningssyfte och som ett svar på 
uppmaningen från FN:s konferens i Rio 1992 om ”Miljö och utveckling” (Edman m.fl., 
2000). Där framställdes behovet av att upprätta handlingsplaner för omställning till en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar politik och livsstil. För kyrkans del innebar 
det att utveckla ett befintligt tänkande där dessa aspekter funnit sedan länge i 
verksamheten. Nu fastställdes behovet av att strukturera det i ett systematiskt tänkande. 
KMD har skapats av anställda och förtroendevalda inom kyrkan med kyrkan och dess 
organisationsstruktur och verksamhetsidé som utgångspunkt för sitt system. KMD utgör 
en standard för ett integrerat miljöledningssystem, vilket omfattar ekologiska, sociala, 
ekonomiska och andliga frågor. KMD har utformats för att ta tillvara den kunskap och 
kompetens som finns inom organisationen och för att organisationen skall tillgodogöra 
sig ny metodkunskap i en lärandeprocess av systemet. Detta eftersom de ekonomiska 
villkoren är begränsande och den ideologiska grunden, inte ett ekonomisktvinstintresse 
är en förutsättning och grunden för arbetet med KMD.    

Detta gör att incitamentet för investeringar som t ex konsulthjälp inte är lika självklara 
som i en vinstdrivandeorganisation. 
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KMD har därför utformats som ett pedagogiskt paket som innefattar ett 
implementeringsverktyg med en tydlig implementeringspedagogik, (det är tydligt vad 
som skall göras först och vad som skall göras i nästa steg) och en kravstandard; 
kravstandarden är alltså bara en del av hela systemet (Edman m.fl., 2000). Nådegåvan är 
verktyget för att genomföra utbildning och miljödiplomering och är ett studiematerial 
skriven för att inspirera till en andligt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, en ny 
livsstil i samhälle och kyrka. Anledningen till denna utformning är att man i 
församlingar behöver tydlig hjälp med implementering av systemet, mer kunskaper 
både vad det gäller miljöfrågor och miljöledningssystem därför finns detta 
implementeringsverktyg. Poängen är att implementeringen skall vara så tydlig och enkel 
att vem som helst, utan någon erfarenhet av processtyrt arbete skall kunna implementera 
KMD.  
 
KMD bygger på en metod som kalls ”6-stegs-metoden”. Planering, utbildning, 
reflektion och dialog är navet i arbetet kring vilka de andra 6 faserna kretsar. 
Miljödiplomeringen genomförs i 6 steg och är indelad i tre diplomeringsetapper och för 
varje etapp stegras ambitionsnivån, se tabell 1. För varje etapp utfärdas ett diplom för 
utfört arbete.  

Tabell 1 Beskrivning av miljödiplomeringsprocessen, och hur ambitionsnivån stegras i 
diplomeringsetapperna (Edman m.fl., 2000) 
                                                                                   
               Etapp 1             Etapp2            Etapp 3 

 
Vision och Policy Miljöpolicy diskuteras Miljöpolicy 

formuleras 
Miljöpolicy fastställs 

av    t ex kyrkoråd 
 

Miljöutredning Miljöutredning för 1/3 Miljöutredning för 
ytterligare 1/3 

Miljöutredning för 
återstoden 

 
Miljöprogram Miljöprogram för 1/3 Miljöprogram för 

ytterligare 1/3 
Miljöprogram för 

återstoden 
 

Organisation Organisation 
diskuteras 

Organisation 
formuleras 

Organisation fastställs
 

Utvärdering Utvärdering = 
diplomering 

Utvärdering i 
församlingen 

Utvärdering = 
revision 

 
 

Information Information till alla 
anställda 

Information om grönt 
bokslut 

Information – 
föredöme i samhället
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I KMD börjar man diplomeringsprocessen med att försöka skapa engagemang inom 
organisationen bl. a med hjälp av ”Nådegåvan” som är själva verktyget för att 
genomföra miljöutbildning och miljödiplomering.  Man vill skapa en gemensam 
värdegrund och attitydförändring. ”Navet” (planering, reflektion, dialog, utbildning) 
sätts igång genom att arbetslaget och andra inom organisationen samlas för att försöka 
sammanfatta varför man skall arbeta med frågor som rör ekologiskt, socialt och andlig 
hållbar utveckling. Hur skall man synliggöra dessa frågor i verksamheten? Vilka 
förutsättningar har vi att genomföra diplomeringsarbetet? Därefter skall man ta upp 
frågan i organisationens beslutande organ och fatta formellt beslut om att använda 
kyrkans miljödiplomeringsmodell (Bernerstedt, 2001). Steg 1 är miljöutredningen där 
man kartlägger församlingens miljöpåverkan på alla områden. Som underlag och till 
hjälp för miljöutredningen finns den s.k. checklistan som innehåller frågeställningar. Av 
dessa frågeställningar väljs 1/3 (av de som är tillämpliga på organisationen) ut. Det 
finns även frågor som är obligatoriska då det finns ett bakomliggande lagkrav. När 
miljöutredningen är gjord skall man utifrån de kunskaper och erfarenheter som 
miljöutredningen gett formulera en miljöpolicy. Miljöpolicyn skall fungera som en 
ledstjärna och genomsyra alla beslut.  

I nästa steg formuleras miljömål för de frågor som tidigare valts ut. För varje mål skapas 
ett miljöprogram som skall ange hur målet skall uppfyllas, vem som är ansvarig för att 
målet nås, vem eller vilka som skall utföra aktiviteten, vilka resurser som tilldelats och 
när målet skall vara uppnått. När man kommit så här långt är det dags för steg 4, att 
skapa den miljöorganisation som skall utföra arbetet. I detta steg ingår även 
verksamhetsstyrning vilket innebär att det skall bestämmas; hur och av vem/vilka 
miljömålen sätts, hur de följs upp, hur man gör om yttre omständigheter medför att de 
inte kan uppfyllas, samt hur uppnådda miljömål hålls aktuella. Det skall även 
bestämmas hur man förebygger fel, hur man skall rätta till uppkomna fel samt hur man 
drar lärdom av de fel som uppstår så att de inte uppstår igen. Steg 5 är uppföljning. 
Både intern och extern uppföljning skall ske. Uppföljning skall ske med utgångspunkt 
från de miljömål organisationen ställt upp och de intentioner som framkommer i 
miljöpolicyn. Det sista steget, nr. 6 är information och innebär att anställda och 
förtroendevalda informeras om arbetet och ges tillfälle att ha synpunkter (Bernerstedt, 
2001). 

3.1.2 ISO 14001 

I Juni 1993 bildades en ny teknisk kommitté inom ISO, den internationella 
standardiseringsorganisationen som ett svar på det växande behovet av en 
systemstandard för miljöledning. Det ställdes olika marknads- och kundkrav på 
information om miljöegenskaper hos produkter och tjänster på miljöanpassade 
produkter, på att företagens miljöarbete bedrevs på ett seriöst och förutseende sätt 
(Henrikson m.fl., 2000). Företagsledare runt om i världen hade blivit uppmärksamma på 



EXAMENSARBETE 

 9

bristen av enhetliga regler för det företagsmässiga miljöarbetet och efterfrågade en 
standard (Henrikson m.fl., 2000). 

Standarden ISO 14001 är ett renodlat miljöledningssystem. Med renodlat miljölednings-
system avses att enbart miljöfrågor behandlas i ISO 14001. ISO 14001 är tänkt att 
användas av en mängd olika organisationer och är därför allmänt hållen. Därför finns 
det inte en lika tydlig pedagogik för implementering och utformning. Det finns 
vägledning men det ingår inga pedagogiska verktyg (förutom appendix i 14001) 
eftersom ISO 14001 enbart är en kravstandard (SIS, 1998). Det är upp till 
organisationerna att forma sitt eget system. Företag har oftast anställda som arbetar med 
processtyrning och kanske kvalitetsledningssystem, vilket kan underlätta förståelsen av 
ISO 14001. Dessutom har företagen oftast resurser till att ta in en konsult om kunskapen 
inte finns inom företaget. 

ISO 14001 är uppbyggt enligt Demings PDCA –cykel (Henrikson m.fl., 2000). I 
standarden framkommer att man skall använda sig av PDCA -cykeln men 
organisationen bestämmer själv hur de praktiskt skall gå till väga. Även om standarden 
är logiskt indelad enligt PDCA -cykeln innebär inte detta att alla elementen inom varje 
grundelement måste avslutas innan man börjar arbeta med nästa grundelement 
(Henrikson m.fl., 2000). PDCA -cykeln beskriver ett ständigt återkommande arbetssätt. 
Först planerar man sitt arbete (PLAN), sedan genomförs arbetet (DO). Efter utfört 
arbete följer man upp (CHECK), d v s undersöker om arbetet följde planeringen och om 
problem eller brister uppstod. Sedan förbättrar man (ACT): om det uppstod fel lär man 
sig av dem och planerar för att undvika dem i framtiden. Nu börjar cykeln om med 
planeringen. Standarden ISO 14001 delas upp i grundelement, element och skallkrav 
där miljöpolicy är det första grundelementet. Miljöpolicyn är det högsta styrande 
dokumentet och är ledningens redskap för att visa vad som är viktigt och åt vilket håll 
organisationen skall arbeta, d vs man fastlägger organisationens riktlinje i miljöarbetet 
(Henrikson m.fl., 2000). 

Under planerings delen skall organisationen identifiera betydande miljöaspekter och de 
krav som ställs på organisationens miljöprestanda. Med utgångspunkt från de betydande 
miljöaspekterna och kraven identifieras miljömål. För varje mål upprättas ett program 
som visar hur miljömålen skall nås (Henrikson m.fl., 2000). Andra delen i PDCA -
cykeln är genomförandet, d vs. man inför och tillämpar de åtgärder som krävs av 
standarden vilka planerades i det föregående steget. I tredje steget skapas rutiner för att 
följa upp det som planerats och införts (Henrikson m.fl., 2000). Steget innehåller 
element för hur organisationen skall mäta och följa upp att de steg som vidtagits under 
planeringen och införandet av systemet har avsedd effekt på organisationens 
miljöprestanda. Här beskrivs även vad som görs om det uppstår avvikelser (Henrikson 
m.fl., 2000). I sista steget, som kallas ”förbättra”, tar man hjälp av de tidigare stegen då 
informationen från dessa steg skapar förutsättningarna för att förbättra. Organisationens 
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högsta ledning utvärderar resultatet av de tre första stegen och genom att vidta åtgärder 
säkerställs att det fjärde steget leder till ständigförbättring (Henrikson m.fl., 2000). 

3.1.3 Integrerat lednigssystem 

Många organisationer bedriver kvalitetsarbete och arbetar även med miljöfrågor. Ofta 
använder man sig av en standard för respektive område t ex ISOs standard för kvalitet 
eller miljö som företaget certifierar sig mot. Då organisationen därför använder flera 
standarder kan de välja att använda de olika standarderna separat eller att integrera dem. 
Många gånger börjar organisationer arbeta efter en standard för ledning som ISO 9001 
eller ISO 14001 och sedan sprider sig detta systemtänkande från miljö eller 
kvalitetsområdet till andra delar av verksamheten. Med tiden utvecklas ofta ett 
integrerat ledningssystem som hanterar många olika delar av verksamheten och som 
baseras på flera olika ISO standarder (Wilkinsson m.fl., 1999). 

Ett problem med att använda separata standarder för olika områden är att det ibland är 
svårt att kombinera de olika standardernas mål och policys med varandra: vad skall 
prioriteras? Om t ex ett miljömål som minskad klimatpåverkan går emot ett kvalitetsmål 
som leverans i tid uppstår prioriteringskonflikter mellan de olika standarder som 
används, t ex ISO 9001 för Kvalitet och ISO 14001 för miljö.  

Lösningen på detta skulle då vara att skapa ett integrerat ledningssystem som klarar av 
att harmonisera och hantera prioriteringskonflikterna. Svårigheterna blir nu att 
bestämma vilka områden som skall innefattas i det integrerade systemet och hur man 
skall gå tillväga med integreringen. Ytterligare en anledning till det framväxande 
behovet av integrerade ledningssystem är att organisationer idag måste tillfredställa 
flera intressenter, (vilket ofta säkerställs med hjälp av en standard). Det räcker inte med 
att enbart tillfredställa kunderna (Karapetrovic, 2003). Idag finns ingen allmänt 
vedertagen vägledning eller riktlinjer för hur man skall hantera denna situation och det 
finns inte heller någon vägledning eller standard för hur man skall skapa ett integrerat 
ledningssystem. Karapetrovic (2003) anser det vara lönlöst att försöka skapa en 
integrerad standard som täcker de olika standarderna eftersom det hela tiden dyker upp 
nya standarder. För dom som skriver om standarder ligger fokus idag på att uppnå 
kompabilitet mellan standarderna standarder (Wilkinsson m.fl., 1999). 
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4 Analys och Resultat 
Resultaten bygger på analys av KMD s /ISO 14001s standarder och litteratur som 
beskriver systemen;  Henrikson m.fl. (2000), Bernerstedt (2001) samt Edman m.fl. 
(2000). 

Under rubrik 4.1, systemjämförelse analyseras grundtankarna för systemen och deras 
perspektiv. Detta görs genom att studera organisationsstrukturen och utgångspunkten 
för arbetet. Detta för att de bakgrunder systemen ”vuxit fram ur” ger dem olika karaktär 
och bakgrunden ger då en förklaring till de likheter och skillnader som uppvisas. Under 
rubrikerna om organisationsstruktur och deras utgångspunkter analyseras hur detta kan 
tänkas/har påverkat utformningen av systemen. Under rubriken Integrerat system kontra 
renodlat system analyseras på vilket sätt KMD är ett integrerat system och på vilket sätt 
ISO 14001 är ett renodlat system. Under rubriken Ständig förbättring analyseras hur 
systemen ”ser” på och tolkar detta begrepp. Under rubriken Arbetsgång analyseras om 
det systematiska sättet att bedriva arbetet med systemen påminner om vartannat och om 
det finns några väsentliga skillnader i sättet att arbeta.  Under rubriken 
Verksamhetsstyrning analyseras vad begreppet innebär och vad man då gör i respektive 
system när man pratar om verksamhetsstyrningen. 

4.1 Analys och Resultat av systemjämförelse 
Analysen påvisar att de största olikheterna mellan KMD och ISO är själva grund-
tankarna för systemen och deras perspektiv. KMD har en ideologiskgrund som 
utgångspunkt för systemet och är utformat för att passa en organisation med liten 
kunskap om miljö och processinriktat arbete medan ISO 14001 är en generelltutformad 
standard tänkt att kunna användas av alla typer av organisationer. Utifrån dessa 
grundläggande skillnader kan man sedan härleda de andra mer detaljerade skillnaderna. 

4.1.1 Organisationssytrukturer bakom ISO 14001 och KMD 

Detta avsnitt grundas på samtal med Carina Larusson, studie av Svenska Kyrkans 
organisations/verksamhetsbeskrivning, samt Henrikson m.fl. (2000). 

KMD är konstruerat för att passa kyrkans organisation. Det ställer stora krav på 
flexibilitet eftersom det skall omfatta så vitt skilda verksamheter som gudstjänst, 
undervisning, kyrkogårdar och byggnader m fl.  En genomgripande tanke i systemet är 
att det skall vara enkelt att införa och använda. Detta eftersom kunskapen om 
miljöfrågor och processtyrning oftast inte är så stora i församlingarna och det inte finns 
resurser att anställa en extern konsult som startar upp arbetet. För Svenska Kyrkans del 
innebär det att varje medarbetare blir en resurs i miljöarbetet och var och en får ta sin 
del av både ansvar och arbete med direkta åtgärder utifrån egna förutsättningar och 
kompetens. 
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Svenska Kyrkans organisation, se Figur 1, som ligger till grund för KMD har ett 
ideologiskt folkbildningsperspektiv samt bygger på ett stödjande och främjande 
perspektiv för stift och församlingar. Det finns inte några tvingande direktiv mellan 
nivåerna vad det gäller införande av ett miljöledningssystem. De direktiv som går ut 
från högsta nivån handlar i huvudsak om teologiska ärenden. Både stiften och 
församlingarna är självständiga och beslutar om sin egen verksamhet. Miljöarbetet inom 
Svenska Kyrkan bygger på enskilda individers initiativ och i vilken grad de lyckas 
förankra arbetet i sitt arbetslag och i kyrkorådet.  

   

            Figur 1 Författarens bild av Svenska Kyrkans organisationsstruktur. 
 

Man kan egentligen inte säga att det finns en organisationsstruktur som ligger bakom 
ISO 14001. ISO 14001 är en generell standard som är tänkt att kunna användas av alla 
typer av organisationer. Däremot uppfattade jag, i de organisationer som använts i detta 
arbete att man hade en bild av ISO 14001 som ett ”företagens system”. Därför för jag 
först en diskussion om begreppet ”ledningen” utifrån ett företags perspektiv i punkt 
4.1.2 för att visa på skillnaden mellan ”Ledningen” i Svenska Kyrkan och 
företagsvärlden. Detta eftersom det ger en skillnad i tankesätt som genomsyrar 
ledningssystemen. 

Kyrkoråd 

         13 stift 

Kyrkoråd 

        Riksnivå 

Kyrkoråd 

         Församlingar 
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4.1.2 Ledningen 

Vad gäller begreppet ”ledningen” finns det alltså en skillnad mellan Svenska Kyrkan 
och företagsvärlden. Inom Svenska Kyrkan är den beslutsfattande ledningen 
förtroendevalda, de arbetar ideellt. Inom företagsvärlden är ledningen inte 
förtroendevalda, det är deras jobb. Detta medför att eventuella kommersiellt incitament 
som att arbeta med miljöfrågor inte är lika utbredda inom kyrkans ledning som hos 
ledningen i ett vinstdrivande företag. Däremot kan det finnas ekonomiska motiv i form 
av möjliga besparingar. Om det går bra för företaget så att det skapas en vinst får ofta 
ledningen och aktieägare del av vinsten. Det finns därför ett tydligt incitament för 
ledningen i en företags organisation att arbeta med t ex miljö frågor och effektivisering. 
Det finns kommersiella intressen och argument för ett effektivt miljöarbete. 
 
Kraven på ledningen är detaljerade och många i ISO 14001. 7 av 52 skallkrav i ISO 
14001 standarden är krav på ledningen och finns i 3 av de 17 element som systemet är 
indelat i se SIS (1998). 

  
• Högsta ledningen skall upprätta organisationens miljöpolicy, 
• Ledningen skall tillhandahålla nödvändiga resurser, 
• Högsta ledningen skall utse en ledningsrepresentant, 
• Högsta ledningen skall definiera roll och ansvar för ledningens representant, 
• Högsta ledningen skall regelbundet gå igenom miljöledningssystemet, 
• Ledningens genomgång skall vara dokumenterad, 
• Ledningens genomgång skall omfatta behov av förändring i policy, mål och 

andra delar av systemet. 
 
Ledningen formulerar miljöpolicyn som ligger till grund för hela 
miljöledningssystemsarbetet. Dessutom är t ex resurs-, ansvarsfördelning och 
uppföljning centrala bitar.  

Miljöpolicyn är ledningens redskap för att visa vad som är viktigt och åt vilket håll 
organisationen skall arbeta (Henrikson m.fl., 2000). Det finns krav i ISO 14001 på att 
det skall finnas kommunikationsvägar från ”golvet” och upp till ledningen så att 
medarbetarna skall kunna påverka och göra sin röst hörd. 

I ett företag finns oftast ett tydligt vinstincitament i arbetet med effektiviseringar och  
miljöfrågor och därmed också kommersiella intressen och argument för ett effektivt 
miljöarbete, se exempelvis (Almgren m.fl., 1998). 

4.1.3 KMD, ett integrerat miljöledningssystem/ISO 14001 ett renodlat 
miljöledningssystem 

Precis som ISO 14001 standarden innehåller standarden i KMD krav som skall 
uppfyllas för att bli diplomerad men miljödiplomeringens kravstandard är bara en del av 
hela systemet. KMD är en paketlösning och ett integrerat system då KMD standarden 
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innefattar ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga frågor (fler aspekter på 
hållbarhet). Dessutom finns implementeringsverktyget Nådegåvan med i själva 
systemet. 

ISO 14001 innefattar till skillnad från KMD endast miljöledning och inget annat. Andra 
aspekter som kvalitet eller arbetsmiljö behandlas i andra ISO standarder t ex 
kvalitetsstandarden ISO 9001. Den hjälp som finns att tillgå inom ISO 14001 är ett 
appendix  som är en vägledning för användning av ISO 14001 och standarden ISO 
14004. Den innehåller ”exempel, beskrivningar och alternativ som underlättar både vid 
införande av ett miljöledningssystem och vid förstärkning av dess samband med 
organisationens övergripande ledningssystem, (SIS 1998).Det finns även 
utbildningspaket för t ex miljöledning att köpa. 

Vid implementering av KMD är det första steget att försöka skapa engagemang inom 
organisationen bl. a med hjälp av ”Nådegåvan”, verktyget för att genomföra 
miljöutbildning och miljödiplomering.  Det man vill göra är att skapa en gemensam 
värdegrund och attitydförändring. Detta görs genom att man genomgår utbildning på 
studiematerialet ”Nådegåvan”. Standarden kräver att minst hälften av de 
förtroendevalda och anställda skall ha genomgått denna utbildning. Tanken är att ”om 
diplomeringens frågor skall bli långsiktiga, krävs en omfattande förankring i styrelsen, 
hos arbetsledningen och bland de anställda” (Bernerstedt, 2001).  

I ISO14001ärdetdäremot inget krav i standarden, på att det skall ingå en miljöutbildning 
för att ge kunskap och skapa engagemang innan man inför ledningssystemet. Däremot 
såärpraxisenochtolkningen av utbildningskraveniISO14001attengenerell miljöutbildning 
skall genomföras som  en del av implementeringen. 

I kravstandarden (enbart kravtexten i ISO 14001) handlar utbildning av personal främst 
om att de personer som har ett arbete som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan 
skall ha lämplig utbildning och man skall upprätta rutiner så att alla berörda inser 
behovet av att miljöledningssystemet följs (se bilaga 7.1). Hur man skapar engagemang 
”på golvet” berörs inte mer (i ISO 14001). Det finns inget färdigt förslag, det är upp till 
organisationen att skapa rutiner så att alla berörda inser behovet av att 
miljöledningssystemet följs och känner engagemang. Skillnaden är att i KMD finns ett 
verktyg, Nådegåvan just för detta att skapa engagemang. 

4.1.4 Hur förbättringsarbetet hanteras 

I både KMD och ISO 14001 framträder tanken på att man ständigt skall bli bättre på att 
förbättra sitt miljöarbete. Den ständiga förbättringen som grundläggande drivkraft ligger 
(både i ISO 14001 och KMD) i att målen skall vara uppfyllda vid ett visst tillfälle och 
att nya delmål formuleras. Däremot kan man säga att det finns skillnader i uppfattning 
om hur snabbt den ständiga förbättringen skall gå. 
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Enligt ISO 14001 (och även KMD) är det organisationen själv som utformar 
miljöledningssystemet och sätter ambitionsnivån och därför finns det i standarden ISO 
14001 och KMD krav på att organisationen ständigt skall förbättra sig. Dock är det 
kontinuerlig förbättring i små steg som eftersträvas och därför ställs inget krav på i 
vilken takt detta sker i standarderna. Man skall sätta nya mål när man uppnått de första 
och det finns inget slutdatum för arbetet.  

I KMD väljer man att arbeta med en tredjedel av de frågor som är tillämpliga på 
organisationen på etapp 1. För dessa sätter man mål och utformar program för att uppnå 
dem. Sedan gör man samma sak med den andra och tredje, tredjedelen på etapp 2 och 3 
medan man samtidigt underhåller de mål man satte på de tidigare etapperna. När man 
gjort hela etappen d vs. 1, 2 och 3 börjar man med att utforma nya mål för de tillämpliga 
frågorna som valdes ut för att nu förbättra sig (förklaring av etapper och nivåer, se 
stycke 3.1.1). Eftersom det kan ta några år innan organisationen jobbat sig igenom 
diplomeringsprocessen till nivå tre och det egentligen är först nu man går tillbaka till de 
mål man satte för första tredjedelen på nivå ett och utformar ett ambitiösare mål, får 
KMD ett ganska långt tidsperspektiv på den ständiga förbättringen. 

ISO 14001 får ett kortare tidsperspektiv på den ständiga förbättringen, man jobbar med 
ett smalare område då de mest betydande miljöaspekterna väljs ut. Sedan jobbar man 
huvudsakligen med dessa och formulerar genast nya mål, och/eller reviderar 
förteckningen över betydande miljöaspekter när målen är uppnådda. Detta arbetssätt gör 
att tiden fram till att man uppnått målen och skall omrevidera dem sannolikt inte blir 
lika lång som i KMD. Det skall gå kortare tid innan man formulerar nya mål för att det 
skall vara ständig förbättring enligt ISO 14001. 

Inom KMD skulle det bli för krävande att arbeta på detta sätt (välja ut de mest 
betydande miljöaspekterna och sedan huvudsakligen arbeta med dessa och genast 
formulera nya mål, och/eller revidera förteckningen över betydande miljöaspekter när 
målen är uppnådda), eftersom man väljer att arbeta med ett större antal frågor och inte 
väljer ut de mest betydande miljöaspekterna. Dessutom blir det fler frågor då man går 
vidare till etapp 2 och 3 och väljer till nya frågor. Tanken med att arbetet tar tid och att 
man endast formulerar mål, först för etapp1, därefter etapp 2 och sist etapp 3 och sedan 
går tillbaka till målen för att omformulera och höja ambitionsnivån, är att 
organisationen som inte är van vid att arbeta med ledningsverktyg och processtyrning 
skall få in ”tänket”. Organisationen skall verkligen lära sig att formulera sina mål och 
arbeta med systemet. Lärandet är en process och måste få ta tid. Denna del i KMD kan 
man förklara med det bakomliggande perspektivet folkbildning, det är verkligen 
meningen att människorna skall hinna med och lära sig medan man arbetar med 
systemet. 

Ett av de viktigaste dokumenten när det gäller den ständiga förbättringen inom ISO 
14001 är miljöpolicyn. I standarden finns krav på att miljöpolicyn skall innehålla ett 
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åtagande om ständigförbättring. Av konkurrensmässiga - och sekretesskäl så kan inte 
alla företag visa upp sitt miljöarbete eftersom delar av verksamheten då skulle avslöjas. 
Därför finns kravet på att åtagandet om ständig förbättring skall stå i miljöpolicyn, 
eftersom den är ett officiellt dokument, (d vs. ej sekretessbelagt) som alla intressenter 
kan ta del av. Om det dessutom står i miljöpolicyn att organisationen har gjort ett 
åtagande om ständig förbättring så visar en revision av miljöledningssystemet om 
organisationen inte lever upp till åtagandet. 

Då organisationer med kommersiella intressen kan använda sig av ISO 14001 finns en 
risk med s.k. ”green washing”(organisationen vill miljöcertifiera sig för att vinna 
marknadsfördelar och få ett gott rykte och inte för att förbättra miljön). Står kravet på 
ständig förbättring i policyn som organisationen skall upprätta för att leva upp till 
standardens krav så kommer de inte undan förbättringskravet vid en revision. 

I KMD finns inget krav i standarden på att miljöpolicyn skall innehålla ett åtagande om 
ständig förbättring. Däremot finns det krav på ständig förbättring i standardens krav på 
miljömål och miljöprogram (se bilaga 7.1). Inom Svenska Kyrkan och församlingarna 
finns inga konkurrensmässiga skäl till att hemlighålla sitt miljöarbete; man har inga 
affärshemligheter att dölja. Därför finns det inte en lika stor anledning till att åtagandet 
om ständigförbättring skall ligga i den officiella policyn. Eftersom KMD främst är tänkt 
för församlingar och kyrkans organisation och de som arbetar här har en uppfattning om 
vad organisationen står för och vill så är det inte uppenbart att församlingarna skulle 
miljödiplomera sig för att få en ”grön stämpel”, ”green washing”. 

 

4.1.5 Finns det en överensstämmande arbetsgång i de båda systemen, arbetar 
man på ett liknande sätt? 

Arbetet i båda systemen består av att man först identifierar organisationens miljö-
aspekter, identifierar krav, legala och andra som ställs på organisationen, identifierar 
miljömål och slutligen dokumenterar och inför systemet i verksamheten. Det som skiljer 
arbetsgången åt är att ISO 14001 har ytterligare ett steg där miljöaspekterna prioriteras 
utifrån den mest betydande miljöaspekten. Den prioritering som sker i KMD kan göras 
utifrån helt andra skäl, t ex mest framkomlig åtgärd. 

Uttrycket ”identifiering av miljöaspekter” används i standarderna men innebär inte 
samma sak. I KMD innebär identifiering av miljöaspekter att man väljer ut frågor som 
är tillämpbara på organisationen ur den s.k. checklistan. Denna är uppbyggd av frågor 
som berör kyrkan som värderingsbärare genom all sin verksamhet och drift. I 
standarden ISO 14001 innebär identifiering av miljöaspekter att en utredning görs där 
man tittar på organisationens aktiviteter och till dessa knyter miljöaspekter. Det skulle 
bli svårt för en församling att göra en inventering av miljöaspekterna enligt ISO 14001 
eftersom kunskapen till att själv genomföra en inventering på ISO 14001 sätt, (d v s 
identifiera aktiviteterna och koppla dem till miljöaspekter) inte finns i församlingen och 
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resurserna till att köpa in konsulthjälp inte finns. Därför finns checklistan (vägvisaren) 
som ett stöd. 

Ett av motiven till att ISO 14001 kräver en miljöutredning är att kopplingarna mellan 
aktivitet och aspekt görs och kunskap då uppnås i organisationen. Kopplingen mellan 
aktivitet och miljöaspekt skulle kunna upplevas som tydligare av människorna i 
organisationen då man har gjort kopplingen själv. Tyvärr kan kunskapsmotivet till viss 
del förloras om konsult hyrs in. Då gör de anställda inom företaget/organisationen 
kanske inte kopplingen själv och de uppnår inte en lika hög kunskapsnivå.  

Definitionen av begreppet miljöaspekt innebär inte riktigt samma sak i systemen. ISO 
14001 begreppet ”miljöaspekter” kan sägas motsvara de ”frågeställningar som bedömts 
tillämpliga på församlingen” i KMD (se bilaga 7.1). KMD har ett perspektiv som utgår 
från att miljöaspekterna står i relation till den verksamhet som bedrivs och där är 
människan i fokus. Enligt ISO 14001 standarden är en miljöaspekt delar av en 
organisations aktiviteter/verksamheter, produkter eller tjänster som kan inverka på 
miljön (Henrikson m.fl., 2000). I ISO 14001 fokuserar alltså miljöaspekterna på 
organisationens aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster. 

De områden som KMDs checklista innehåller, (t ex utsläpp av fosfor som knyts till 
aktiviteten/området vatten och avlopp) kan, identifieras som ett antal olika 
miljöaspekter om organisationen istället valt att arbeta med ISO 14001. Om KMD s 
checklista användes av ett producerande företag för att identifiera deras miljöaspekter 
finns det en risk att den skulle kunna upplevas som otillräcklig eftersom checklistan till 
stor del utgår från församlingarnas verksamhet. 

Nedanstående är exempel från KMD s checklista på områden som skall gås igenom i 
miljöutredningen: 
 

• Uppvärmning och ventilation, befintliga system             
• Vatten och avlopp                                                       
• Fastigheter, byggande, renovering och rivning                          

Kyrkogårdar och markanläggningar                                     
• Växt val, markskötsel mm 

 
Transporter och kommunikation 

• Egna maskiner och fordon. 
• Resor 
• Godstransporter 
• Posthantering 

          
        Övriga verksamheter 

• Kemikaliehantering 
• Avfall, restprodukter och farligt avfall 
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        Varor och tjänster 
• Kemikalieinköp 
• Möbler, lampor och textil 
• Kontorsmaskiner 
• Kontorsmaterial 
• Livsmedel 
• Maskiner och kapitalvaror 

 
När områdena gåtts igenom har man identifierat ett antal miljöaspekter (från vatten och 
avloppsområdet har man t ex identifierat att församlingen släpper ut fosfor från bad, 
disk och tvättvatten). När miljöaspekterna väl är identifierade i både ISO 14001 och 
KMD skall organisationen sedan gå vidare i arbetet och: 

• identifiera lagkrav och andra krav som ställs på aspekterna, 
• sätta miljömål för aspekterna,  
• upprätta miljöprogram för vart och ett av målen med ansvarsfördelning, 

resurstilldelning, rutiner för uppföljning, avvikelser och rutiner för lärdom av 
felen samt 

• rutiner för revision av systemet. 
 

Så själva arbetet med miljöaspekterna skiljer sig inte stort mellan systemen. Skillnaden 
ligger i hur man identifierar miljöaspekterna och att KMDs miljöaspekter rör fler 
områden än miljö  t ex arbetsmiljö. 

4.1.6 Vad innefattar, fokuserar verksamhetsstyrningen i ISO 14001/KMD ? 
I KMD handlar verksamhetsstyrning om miljömålen: 
 

• vem som sätter miljömålen  
• vem är ansvarig 
• hur de formuleras 
• hur uppföljning sker 
• hur avvikelser rättas till 
• hur man drar lärdom om avvikelser 
• hur man gör om yttre omständigheter medför att målen inte kan uppfyllas (se 

bilaga 7.1 )  
 

I KMDs miljöprogram anges hur målet uppfylls och när det skall vara uppnått.  
I verksamhetsstyrningen bestäms hur miljömålen följs upp. Detalj/delmål skall vara 
uppfyllda vid diplomeringstillfället och då kontrolleras detta. 

I ISO 14001 har verksamhetsstyrning inte med miljömålen att göra utan handlar om  
identifiering av aktiviteter som sätts i samband med betydande miljöaspekter och 
planering av dessa aktiviteter, så att de utförs som de skall.  I ISO 14001 s 
miljöledningsprogram anges hur varje enskilt mål skall uppnås och hur uppföljning 
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sker. Genom kontinuerlig mätning av miljöprestanda kontrolleras om miljömålen nås. 

4.2 Analys och resultat av standardjämförelse  

4.2.1 Områden där systemen överlappar varandra 

Utbildning 

Det finns krav på rutiner/planer för hur organisationen identifierar utbildningsbehov och 
att utbildningar/kompetensutveckling genomförs i båda systemen (se bilaga 7.1). 

I ISO 14001 finns specificerade krav på att Organisationen skall införa och upprätthålla 
rutiner så att anställda eller andra berörda vid varje relevant funktion inser 

a) betydelsen av att miljöpolicyn, rutinerna och miljöledningssystemet följs; 

b) den betydande miljöpåverkan, såväl verklig som potentiell, som deras arbete kan ge 
upphov till och möjligheten till de miljöfördelar som kan uppnås genom en förbättrad 
personlig insats; 

c) sina roller och ansvar för att uppnå överensstämmelse med miljöpolicyn, rutinerna 
och kraven i miljöledningssystemet inklusive krav på nödlägesberedskap; 

d) möjliga konsekvenser av att avvika från fastställda driftsituationer.  
(Punkt a-d taget ur ISO14001) 

Detta kan tyckas överdrivet men anledningen till att dessa krav är så specificerade ligger 
i att organisationerna själva skall utforma sitt ledningssystem enligt ISO 14001 
standarden. Om dessa krav inte var så specificerade och många finns riskan att detta 
förbises med följden att de anställda inte känner ett engagemang för att arbeta med och 
följa ledningssystemet.  

I KMD finns inte dessa krav specificerade på samma sätt vilket beror på att man har 
Nådegåvan till hjälp för att implementera systemet och där berörs punkterna (a-d). Det 
blir en naturlig del i utbildningen och implementeringen att diskutera hur viktigt det är 
att systemet följs av alla och det ingår som ett steg i diplomeringsprocessen att anställda 
och förtroendevalda skall genomgå miljöutbildning på Nådegåvan eller liknande 
studiematerial som ger de nödvändiga miljökunskaperna. (Utbildning i KMD 4b och 
allmänt 2 motsvaras av 4.4.2 i ISO 14001, se bilaga 7.1). 

Övervakning och mätning 

Detta är inget eget område i KMD utan ligger som delar i miljöprogrammet och 
verksamhetsstyrningen. I praktiken är kravet på mätbarhet inte lika ”tungt” i KMD som 
det är i ISO 14001. Att kvantifiera miljömålen på ett företag eller en församling är 
relativt enkelt och tydligt då de knyts till t ex koldioxidutsläpp eller ett toxiskt ämne. 
Detta kan mätas. De mjuka bitarna, sociala – och andliga aspekter som ingår i KMD är 
inte lika lätta att kvantifiera. Det går t ex med hjälp av sociala index men det är 
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människor som tar ställning och då finns en osäkerhet med i bilden. Generellt kan man 
även säga att ISO 14001-standardens krav, vilka rör övervakning och mätbarhet är fler 
och blir mer detaljerade än KMD s kravstandard. 

Dokumentation av miljöledningssystemet  

Det finns krav på att KMD och ISO 14001 skall dokumenteras elektroniskt eller i 
pappersform i respektive standard (se bilaga 7.1). 

Krav på leverantörer          

När organisationen arbetar med miljöledningssystem och skall förbättra sig och 
miljöprestanda så kan ett sätt vara att ställa krav på sina egna leverantörer t ex för att se 
hur de uppfyller befintlig lagstiftning om förpackningar eller kemikalier och enligt ISO 
14001 skall organisationen ställa krav på sina leverantörer (se bilaga 7.1).  

I KMDs standard finns inga krav på att organisationen skall ställa krav på 
leverantörerna. Däremot är det en obligatorisk fråga i checklistan (hur leverantörer visar 
att de lever upp till   t ex förpacknings lagstiftning) så i praktiken är det ett krav att 
organisationen skall ställa krav på leverantörerna.  

Revision, genomgång av systemet  

ISO 14001 standarden står att högsta ledningen skall gå igenom systemet och ledningen 
är ytterst ansvarig. I KMDs standard finns inget krav på att ledningen skall gå igenom 
miljöledningssystemet. Intern uppföljning skall ske men det är inget krav på just 
ledningen   (se bilaga 7.1).  

4.2.2 Områden där systemen inte överlappar varandra 

Områden som faller utanför KMD 

• Nödlägesberedskap 
• Dokumentstyrning     
• Redovisande dokument  

 
Dessa punkter berörs inte i nuvarande KMD men den nya version som ligger som 
förslag tar upp detta. 

Områden som faller utanför ISO 14001 är: 

• Sociala aspekter som arbetsmiljö, - psykisk och fysisk. 
• Andliga aspekter som gudstjänst, begravningsverksamhet. 
• Hållbarhet utifrån andliga och sociala aspekter.  
  
Begreppet hållbarhet definieras inte i ISO 14001. Dock kan det långsiktiga arbetet och 
ständig förbättring tolkas som en önskan att skapa en hållbar utveckling på sikt då 
främst på miljöområdet. 
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4.3 Fördelar och nackdelar med integrerade system kontra 
renodlade system 

Integrerade system kan vara olika, då olika områden kan väljas (miljö, kvalitet, 
säkerhet, hälsa, arbetsmiljö, m.m.) som skall integreras och beroende på vilken typ av 
verksamhet organisationen bedriver. Därför är det svårt att dra några generella slutsatser 
om fördelar och nackdelar. I analysen om fördelar och nackdelar med ett renodlat 
miljöledningssystem kontra ett integrerat miljöledningssystem ligger den teoretiska 
jämförelsens och tillämpningens analys/resultat som en grund. 

4.3.1 Fördelar och nackdelar med ett integrerat miljöledningssystem 

Fördelar 
En viktig tanke idag är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och om ett samhälle 
skall vara långsiktigt hållbart behöver fler aspekter än miljö behandlas. Eftersom de 
integrerade systemen kan innefatta flera aspekter som ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö 
och dessa aspekter kan knytas till begreppet hållbar utveckling är det integrerade 
systemtänkandet ett steg mot en hållbar utveckling. Därför är det en fördel att flera 
aspekter kan inkluderas i systemet. 

Då en människa påverkas av många saker är det en fördel att i en organisation ha ett 
”ledningssystem” som hanterar de olika områdena på ett bra sätt. Dessutom hänger 
många områden ihop; arbetar man med toxiska kemikalier utgör de en risk för både 
människors hälsa och miljö. Det är därför viktigt att veta hur de olika områdena hänger 
ihop och påverkar varandra. En förbättring på ett område leder ofta till positiva 
synergieffekter. Organisationen kan t ex genom att byta till en mindre toxisk kemikalie 
förbättra både arbetsmiljön och miljön vilket i sin tur kan ge ökad vinst genom minskad 
sjukfrånvaro och ökad goodwill. 

En fördel är att organisationens mål från flera olika delar av verksamheten kan skrivas 
in i verksamhetsplanering och budget. Har man ett integrerat system som hanterar flera 
delar av verksamheten får man en överblick vilket gör att man tar hänsyn till fler mål i 
planeringen. Ett integrerat system skulle även kunna hantera prioriteringskonflikter som 
kan uppstå i verksamheten eftersom det ”ligger i systemets natur” då systemet är 
utvecklat för att hantera olika områden och harmonisera. 

Nackdelar 
Det finns inget färdigt, generellt integrerat system. Detta eftersom de integrerade 
systemen blir olika på grund av att man väljer de områden som skall integreras i 
systemet beroende på vilken typ av verksamhet organisationen bedriver. Ett problem 
med detta är att det blir svårt att skapa sitt eget integrerade system när det inte finns 
någon vägledning eller standard för detta. Ytterligare ett problem med att skapa ett 
integrerat system som skulle täcka ”alla” standarder är att det hela tiden kommer nya 
standarder. Ett integrerat system skulle också kunna bli en dyrare investering då fler 
områden skall behandlas och det tar då längre tid att implementera. 
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4.3.2 Fördelar och nackdelar med ett renodlat miljöledningssystem 

Fördelar 
Systemet är specifikt inriktat på miljö vilket gör att man får ett detaljrikt system för ett 
område som är komplext och kräver mycket kunskap. Denna detaljrikedom är önskvärd 
då miljöfrågor och miljöpåverkan är ett komplext område och detaljrikedomen behövs 
när man   t ex skall bedöma organisationens miljöpåverkan. 

Nackdelar 
Organisationer använder sig ofta av olika separata standarder för olika fokusområden 
med sina mål och egentligen finns inte någon koppling mellan dem, vilket gör att det 
kan uppstå prioriteringskonflikter: skall leverans i tid (kvalitet) prioriteras före val av 
transportsätt (miljö)? 

4.4 Analys och resultat vid tillämpning 
Jag har i min jämförelse på dessa tre organisationer försökt analysera och komma fram 
till skillnader som visar sig vid tillämpning av ett ISO 14001 certifierat 
miljöledningssystem och KMD i organisationerna. Samtliga enheter har genomfört en 
diplomering utifrån KMD. De har däremot ingen större kunskap om ISO 14001. Endast 
Bräcke har viss erfarenhet av ISO 9001. Det blir således ett hypotetiskt resonemang som 
förs. 

4.4.1 Annedals församling och Sensus 

Denna diskussion bygger på en sammantagen bild av intervjun och mina kunskaper om 
Svenska Kyrkan, Annedals församling och Sensus (se frågor i bilaga 7.2.).  
 
Sensus studieförbund har genom sin likhet med kyrkans organisationsstruktur ganska 
likartade förutsättningar. Organisationen har också en verksamhet som uteslutande 
bygger på en människocentrerad verksamhet med lärande i fokus. Organisationen skiljer 
sig dock markant från Svenska Kyrkan genom att man inte har några fasta egendomar 
alls, d v s inga byggnader överhuvudtaget. Man är hyresgäst och vid en ISO 14001 
certifiering skulle mycket av miljöarbetet bli att ställa krav på fastighetsägaren istället 
för att Sensus skulle arbeta med detta själva. 

Annedal och Sensus använder sig av KMD och man har ett ledningssystem som berör 
fler delar av Annedals verksamhet och är väl anpassad till organisationsstrukturen. Man 
upplever även att medarbetarna är delaktiga och KMD uppfattas som ett enkelt och 
lärande system. 

Om man hade använt sig av ISO 14001 i Annedals församling hade man fått ett mer 
”ledningsstyrt” ledningssystem med ett uppifrån- och nerperspektiv. Kyrkorådet hade 
haft en tydligare roll i att leda miljöarbetet och delegera arbetsuppgifterna till berörd 
personal. Detta hade sannolikt kolliderat med den nuvarande organisationsstrukturen, 
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som har ett gräsrotsperspektiv där dialogen förs nerifrån och upp och tillbaka igen. 
Delaktighet är ett nyckelord. 

Om man hade använt sig av ISO 14001 i Annedals församling och Sensus hade man fått 
ett ledningssystem som berört en liten del av den totala verksamheten, d v s de 
renodlade miljöaspekterna. Det hade sannolik upplevts som otillfredsställande för 
arbetet i en människocentrerad verksamhet att enbart arbeta med miljöledning. Vidare 
hade ett ISO-baserat ledningssystem blivit mer svårarbetat eftersom det inte finns 
tillräcklig kunskap om processtyrning och ledningsarbete. Således hade det krävts att 
man skaffat denna kunskap utifrån genom externa konsulter. Detta hade medfört en 
väsentlig kostnadsökning jämfört med vad man nu betalat för sin diplomering. 

4.4.2 Bräcke 

Denna diskussion bygger på en sammantagen bild av intervjun och mina kunskaper om 
Svenska Kyrkan och Bräcke (se frågor i bilaga 7.2). 

Bräcke är den verksamhet som mest liknar ett företag och därmed minst liknar en 
församling. Av dem som arbetar med underhåll och skötsel av fastigheterna upplevs det 
som att det inte finns tillräckligt med detaljerade krav på detta inom KMD. Det som 
efterfrågas är dokumentstyrning och redovisande dokument. Med tanke på att KMD är 
utformat utifrån de behov som finns hos församlingar är det inte förvånande att brister 
med KMD upplevs på Bräcke. Man upplever problem med att KMD inte är lika känt 
som ISO 14001; andra vet inte vilka krav som ställs. Om organisationen använder sig av 
ISO 14001 upplever man att man pratar samma språk. Alla vet ungefär vad det innebär 
att arbeta enligt ISO 14001. Därför kan det bli problem när KMD inte är lika känt. 
Andra vet inte vilka krav som ställs. En annan förklaring kan också vara att generellt är 
ISO 14001 standardens krav fler och kravstandarden blir därför mer detaljerad än KMD 
s kravstandard. 

Om ISO 14001 använts hade det funnits fler detaljerade krav på fastighetsunderhåll och 
skötsel vilket sannolikt tydligare skulle spegla behovet av styrning. Man hade haft ett 
system som inte hanterar de ”mjukare områdena” som vård, omsorg och socialt arbete 
samt utveckling/kunskapsbildning och det hade sannolikt uppstått 
prioriteringskonflikter mellan mjuka och hårda delar av verksamheten. 
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 
Syftet och målet med denna studie var att studera skillnader mellan ett integrerat 
miljöledningssystem kontra ett renodlat miljöledningssystem och identifiera för- och 
nackdelar mellan de två systemen. Jämförelsen mellan de två systemen resulterade 
bland annat i att ett flertal fördelar och nackdelar med integrerade kontra renodlade 
ledningssystem kunde identifieras. 

Analysen visar att en fördel med ett renodlat miljöledningssystem är att man får ett 
detaljrikt system som möjliggör en bedömning av organisationens miljöpåverkan och ett 
systematiskt arbete med miljöfrågor. 

Om man använder sig av separata standarder t ex ISO 14001och ISO 9001 utan att 
integrera dem skall man vara medveten om att det är olika separata standarder man 
använder sig av och att det därför inte finns någon koppling mellan dem. Nackdelen är 
att det då kan uppstå prioriteringskonflikter mellan olika områden, t ex miljö och 
kvalitet. I Standarden ISO 14001 finns dock ingenting som hindrar kombination med 
andra standarder vilket är viktigt att påpeka. 

En betydande fördel med ett integrerat ledningssystem är att detta system kan 
säkerställa att flera intressenters krav på organisationen uppfylls och hanteras på ett 
systematiskt sätt. Dessutom skulle det integrerade systemet kunna hantera de 
prioriteringskonflikter som uppstår mellan olika områden i en organisations verksamhet. 
En nackdel är dock att det inte finns ett färdigt integrerat system. Integrerade system 
kan vara olika. Man kan välja olika områden som skall integreras och ofta börjar 
organisationer arbeta efter en viss ledningsstandard, t ex ISO 9001 eller 14001. Sedan 
sprider sig detta systemtänkande till andra delar av verksamheten och man får med tiden 
ett system som hanterar många olika delar av verksamheten, ett integrerat 
ledningssystem som omfattar flera olika ISO system. Ett integrerat system skulle även 
kunna bli en dyrare investering då fler områden skall behandlas och det tar då längre tid 
att implementera.  

En annan fördel med integrerade system är att organisationens mål från flera olika delar 
av verksamheten kan skrivas in i verksamhetsplanering och budget. Har man ett 
integrerat system som hanterar flera delar av verksamheten får man en överblick, vilket 
gör att man tar hänsyn till fler mål i planeringen. Eftersom en människa påverkas av 
många saker är det en fördel att i en organisation ha ett ”ledningssystem” som beaktar 
detta och förhoppningsvis hanterar det på ett bra sätt. Områden som miljö och mänsklig 
hälsa hänger ihop. Om man arbetar med toxiska kemikalier är de farliga både för 
människor och för miljö. Ytterligare en fördel är att integrerade system blir ett steg 
närmare en hållbar utveckling då det innefattar flera aspekter av begreppet hållbarhet, 
som ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga frågor. 
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Jämförelsen mellan de två systemen visade bland annat på följande olikheter och 
skillnader mellan KMD och ISO 14001. KMD har skapats av anställda och 
förtroendevalda inom kyrkan med kyrkan och dess organisationsstruktur och 
verksamhetsidé som utgångspunkt för sitt system. En konsekvens av detta skulle kunna 
vara att andra organisationer som skulle vilja använda sig av KMD kan stöta på problem 
då de skall anpassa ledningssystemet till en organisation som är väldigt olik en 
församling. Samtidigt kan man tänka sig att ISO 14001 är så allmänt hållen att det blir 
svårt att anpassa till den egna organisationen utan stora kunskaper om ISO 14001 vilket 
kan bli dyrt att skaffa sig eller köpa in via konsult. Dessutom blir det svårt för den 
enskilde anställde som inte är så insatt i ISO 14001, men ändå skall arbeta enligt det att 
förstå vad ledningssystemet egentligen innebär. Rent allmänt är KMD ett system som 
passar för organisationer med lite resurser och som har lite kunskap om miljö och 
ledningssystem. 

Det finns en skillnad i hur KMD som integrerat system och ISO 14001 som renodlat 
miljöledningssystem ”ser” på ständig förbättring. I KMD arbetar man i första etappen 
med en tredjedel av de frågor som är tillämpliga på organisationen. I etapp två och tre 
väljer man till de resterande tredjedelarna, och när etapp 3 är avslutad börjar arbetet 
med att utforma nya ambitiösare mål för att på så sätt förbättra. Detta ger KMD ett 
ganska långt tidsperspektiv på den ständiga förbättringen. 

ISO 14001 får ett kortare tidsperspektiv på den ständiga förbättringen då de mest 
betydande miljöaspekterna väljs ut; man jobbar intensivt med ett smalare område. När 
målen för de betydande miljöaspekterna är uppnådda formuleras nya mål. Detta 
arbetssätt gör att tidsperioden från formulering till att de uppfyllda målen omrevideras 
(för att fortsätta processen mot ständigtförbättring) sannolikt inte blir lika lång som i 
KMD. 

5.2 Diskussion 
Det har varit svårt att hitta litteratur och undersökningar om erfarenheter av integrerade 
system som stöd för mitt arbete och mina slutsatser eftersom det är en relativt ny tanke 
med integrerade system. Inom områdena miljö, kvalitet och hälsa finns en del 
vetenskapliga artiklar och något/några x- jobb som diskuterar integrerade system och 
ger sin syn på har man kan gå tillväga samt vilka problem som finns, men i 
sammanhanget är litteraturen ganska sparsmakad. Ytterligare ett problem är att 
integrerade system ser olika ut, vilket leder till att det blir svårt att dra generella 
slutsatser som skulle gälla för alla integrerade ledningssystem. Därför bygger 
slutsatserna om fördelar och nackdelar med ett integrerat ledningssystem kontra ett 
renodlat miljöledningssystem i detta arbete främst på min undersökning av KMD och 
ISO 14001 samt på tillämpningen av systemen i de olika organisationerna. 

Resultatet av tillämpningen på Bräcke, Annedals församling och Sensus ligger som stöd 
för slutsatserna om fördelar och nackdelar med ett renodlat miljöledningssystem kontra 
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ett integrerat ledningssystem. Det har varit svårt att få information om skillnader som 
faktiskt visar sig vid tillämpning av KMD och ett ISO 14001 certifierat 
miljöledningssystem eftersom det saknas tillfredställande information att tillgå, t ex 
resultat av en revision som skulle kunna visa hur systemen fungerar i verkligheten. 
Detta eftersom ingen av organisationerna har genomfört en ISO 14001 certifiering och 
ingen av organisationerna har arbetat länge med KMD. (Samtliga enheter har genomfört 
en diplomering utifrån KMD. Bräcke Diakonigård arbetar enligt ISO 9001 
kvalitetscertifiering, i delar av verksamheten). Följden av detta är att resultaten om vilka 
skillnader som visar sig i de olika organisationerna vid tillämpning av systemen blir en 
personlig tolkning av vad som är sannolikt. Jag har tolkat, utifrån de svar jag fått i 
intervjuerna och utifrån mina kunskaper om ISO 14001, KMD och organisationerna. 
Varför jag inte valt någon annan organisation som använt ISO 14001 en längre tid och 
har varit certifierade är att uppdragsgivaren ville se hur de olika systemen/ramverken 
skulle kunna tänkas fungera i just de här organisationerna. Hade organisationerna 
arbetet med båda systemen en längre tid skulle det varit enklare att hitta fakta som kan 
styrka ett påstående och man skulle själv ha mer synpunkter och erfarenhet av hur 
systemen fungerar i praktiken.  

Eftersom jag på Bräcke Diakonigård har intervjuat personal som arbetar med 
fastighetsförvaltning så är det deras bild jag fått och bygger mitt resultat på. Om jag 
intervjuat någon som arbetat med de mer människocentrerade delarna så skulle 
eventuellt bilden ha varit annorlunda. Dessutom ställde jag i mina intervjufrågor inte 
konkreta frågor om vilka skillnader som visar sig i organisationerna och ibland fick jag 
inte svar som direkt svarade på frågan. Detta anser jag bero på att man inte arbetat med 
ledningssystem så länge och inte är insatt i systemen. Varför jag inte ställde konkreta 
frågor om vilka skillnader som visar sig, var att jag ville få deras bild. Om jag ställt för 
konkreta och ledande frågor skulle jag bara fått bekräftat eller förkastat de skillnader 
som jag ser och inte de skillnader som upplevs i organisationen. Detta försvårade mitt 
arbete och leder till att resultaten om effekterna av tillämning av ISO 14001 eller KMD 
i Bräcke, Annedalsförsamling och Sensus skulle kunna byggas ut i ett fortsatt arbete. 
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A Standardjämförelse 
 
 
ISO 14001 Svenska kyrkans miljödiplomering 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Allmänt 
Organisationen skall1 upprätta och underhålla 
ett miljöledningssystem enligt de krav som 
anges i detta avsnitt. 

Planering, reflektion, dialog och utbildning 1.
 
Att införa och arbeta enligt Svenska Kyrkans 
miljödiplomeringsmodell har beslutats av 
kyrkoråd, stiftsstyrelse, egendomsnämnd eller 
annat beslutande organ. 
 
För att erhålla diplom enligt nivå 3 måste alla 
nedanstående steg vara genomförda och de 
krav som ingår i dem uppfyllda.  
 

4.2 Miljöpolicy 
Högsta ledningen skall2 upprätta en miljöpolicy 
och säkerställa att den  
är relevant i förhållande till organisationens 
typ, storlek samt till den miljöpåverkan som 
orsakas av organisationens verksamheter, 
produkter eller tjänster;  
innefatta ett åtagande om ständig förbättring 
och förebyggande av förorening; 
innefatta ett åtagande om att följa tillämplig 
miljölagstiftning samt övriga krav som 
organisationen berörs av; 
utgör grunden för att fastställa och följa upp 
övergripande och detaljerade miljömål; 
är dokumenterad, införd, upprätthållen och 
kommunicerad till alla anställda; 
är tillgänglig för allmänheten. 
 

2. En vision för verksamheten och en 
miljöpolicy har fastställts av kyrkorådet. Dessa 
skall vara skriftligt dokumenterade och 
undertecknade av kyrkoherde och kyrkorådets 
ordförande eller motsvarande. 

4.3 Planering  
4.3.1 Miljöaspekter 
För att kunna avgöra vilka miljöaspekter som 
kan ge upphov till betydande miljöpåverkan 
skall3 organisationen införa och upprätthålla 
rutiner för att identifiera de miljöaspekter som 
orsakas av organisationens verksamheter, 
produkter eller tjänster och som är av en sådan 
natur att organisationen kan förväntas kunna 
styra och påverka dessa. 
 

1a. Alla de frågeställningar i checklistan som är 
tillämpliga på församlingen har undersökts och 
dokumenterats enligt aktuell mall. 

När organisationen identifierar och fastställer 
sina övergripande miljömål skall4 den försäkra 
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sig om att hänsyn tas till sådana aspekter som 
har en betydande miljöpåverkan. 
 1c. Hur arbetet med miljöutredningen har lagts 

upp och genomförts har dokumenterats. 
Ingen motsvarighet i ISO 14001  
 (Rutiner skall finnas som ger detta indirekt) 

Organisationen skall5 hålla förteckningen över 
miljöaspekter aktuell och uppdaterad. 
 

 

4.3.2 Lagar och andra krav 
Organisationen skall6 införa och upprätthålla 
rutiner för att identifiera och ha tillgång till 
lagkrav och andra krav som organisationen 
berörs av och som är direkt tillämpliga på 
miljöaspekterna för organisationens 
verksamhet, produkter eller tjänster. 

1d. Den lagstiftning som församlingen berörs 
av har dokumenterats. 
4f. Att församlingen har fungerande rutiner för 
att hålla sig uppdaterad på den lagstiftning man 
berörs av och att den följs. 
 

4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade 
miljömål 
Organisationen skall7 införa och 
upprätthålla dokumenterade övergripande 
och detaljerade miljömål för varje relevant 
funktion och nivå inom organisationen. 

 
 
3a. Övergripande mål har ställts upp.  
Dessa kan sättas utifrån rubrikerna I A – C, II 
A – B, III A – E, IV A – B, V A - F – VI A – D 
i Vägvisarens checklista. 
3b. Inom vart och ett av ovanstående 
områden/rubriker har alla tillämpliga 
frågeställningar valts ut. För varje 
frågeställning av processkaraktär har 
detaljerade mål/delmål ställts upp. 
 
3c. Mål beskriver ett framtida tillstånd och bör 
vara utvecklande, tidsbestämda och mätbara. 

När övergripande miljömål införs och ses 
över skall8 organisationen ta hänsyn till 
lagkrav och andra krav, betydande 
miljöaspekter, tekniska möjligheter, 
organisationens ekonomiska förutsättningar, 
drifts- och affärsmässiga behov, samt 
synpunkter från intressenter. 

 

De övergripande och detaljerade miljömålen 
skall9 vara förenliga med miljöpolicyn, 
inklusive åtagandet att förebygga 
föroreningar. 

3c. Miljömålen skall också anknyta till de 
intentioner som formulerats i miljöpolicyn. 
 

 3f. Alla detaljmål/delmål skall vara uppnådda 
vid diplomeringstillfället och nya delmål är 
formulerade enligt principen ”ständig 
förbättring”. 
 
3g. Alla utvalda frågeställningar av 
aktivitetskaraktär skall vara genomförda vid 
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diplomeringstillfället. 
 

4.3.4 Miljöledningsprogram 
Organisationen skall10 införa och 
upprätthålla program för hur man skall nå 
de övergripande och detaljerade målen 

3d. För varje detaljmål/delmål har ett 
miljöprogram formulerats..
I detta har angetts hur målet skall uppfyllas 

Programmet/programmen skall11 ange 
a) ansvarsfördelning för att uppnå dessa mål 
för varje relevant funktion och nivå i 
organisationen;  
b) resurser och tidsplaner för att uppfylla 
dessa mål. 

 
 (= aktiviteten), vem som är ansvarig för att 
målet nås, vem/vilka  som skall utföra 
aktiviteten,  
vilka resurser som tilldelats samt när 
målet(delmålet) skall vara uppnått 

Projekt som innebär nyutveckling och nya 
eller ändrade verksamheter, produkter eller 
tjänster, skall12 programmet/programmen 
anpassas så att även dessa kommer att 
omfattas av organisationens 
miljöledningssystem. 

 
 
 
 
 
 
4c.Det har bestämts hur man förebygger fel, 
hur man skall rätta till uppkomna fel samt hur 
man drar lärdom av de fel som uppstår så att de 
inte uppstår igen. 

 
4.4 Införande och drift 
4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar 
Roller, ansvar och befogenheter skall13 
definieras, dokumenteras och kommuniceras 
för att underlätta effektiv miljöledning. 

 
4a. Miljöorganisationen har fastställts av 
kyrkorådet. Ansvar och befogenheter i denna 
har fördelats på lämpligt sätt. 

Ledningen skall14 tillhandahålla 
nödvändiga resurser för att införa och styra 
miljöledningssystemet. I begreppet resurser 
ingår mänskliga resurser såväl som speciella 
kunskaper, teknik samt ekonomiska 
resurser. 

 
  

Organisationens högsta ledning skall15 utse 
en eller flera särskilda 
ledningsrepresentanter som, oberoende av 
övriga uppgifter, 

 

skall16 ha definierade roller, ansvar och 
befogenheter för att kunna: 
a) fastställa, införa och upprätthålla kraven 
på miljöledningssystemet i enlighet med 
denna standard;  
b) att rapportera miljöledningssystemets 
prestanda till högsta ledningen för 
bedömning och som underlag för förbättring 
av miljöledningssystemet. 

 

4.4.2 Utbildning, förståelse och kompetens  
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Organisationen skall17 identifiera behoven 
av utbildning och praktisk erfarenhet. 
 
 
 
Personal med arbetsuppgifter som kan 
orsaka betydande miljöpåverkan skall20 ha 
kunskaper som är grundade på för 
uppgiften lämplig utbildning och/eller 
erfarenhet. 

4b. Den kunskap och erfarenhet som behövs 
hos dem som är ansvariga för att miljömålen 
nås, har analyserats och identifierats. En plan 
för utbildningsbehovet har uppdaterats och 
utbildnings insatser har genomförts enligt 
denna. 

All personal vars arbete kan ge upphov till 
betydande miljöpåverkan skall18 ha erhållit 
lämplig utbildning.
Organisationen skall19 införa och 
upprätthålla rutiner så att anställda eller 
andra berörda vid varje relevant funktion 
inser  
a) betydelsen av att miljöpolicyn, rutinerna 
och miljöledningssystemet följs; 
b) den betydande miljöpåverkan, såväl 
verklig som potentiell, som deras arbete kan 
ge upphov till och möjligheten till de 
miljöfördelar som kan uppnås genom en 
förbättrad personlig insats; 
c) sina roller och ansvar för att uppnå 
överensstämmelse med miljöpolicyn, 
rutinerna och kraven i 
miljöledningssystemet inklusive krav på 
nödlägesberedskap; 
d) möjliga konsekvenser av att avvika från 
fastställda driftsituationer. 

Planering, reflektion, dialog och utbildning 2 
Samtliga anställda och ordinarie ledamöterna i 
kyrkorådet har genomgått utbildning på 
Nådegåvan eller motsvarande. Utbildaren skall 
ha genomgått stiftets miljöhandledarutbildning 
eller motsvarande. 

 Planering, reflektion, dialog och utbildning  3 
Församlingens anställda och ordinarie 
ledamöter i kyrkorådet skall vara väl förtrogna 
med och insatta i ett målstyrt och 
processinriktat arbetssätt. 
 
 

  
4.4.3 Kommunikation 
Organisationen skall21 införa och 
upprätthålla rutiner för  
a) intern kommunikation mellan olika 
nivåer och funktioner i organisationen; 
b) att te emot, dokumentera och svara på 
relevanta synpunkter från externa 
intressenter om organisationens 
miljöaspekter och miljöledningssystem.

 
3e. Samtliga anställda och förtroendevalda 
skall känna till vilka församlingens miljömål är 
och hur de nås. 
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Organisationen skall22 ta ställning till 
behovet av rutiner för att externt 
kommunicera sina betydande miljöaspekter 
samt dokumentera sitt beslut.
 

6a. Miljöarbetets resultat har redovisats till 
samtliga anställda och förtroendevalda, till 
övriga intressenter och samarbetspartners innan 
diplomeringstillfället för nivå 3. 

4.4.4 Dokumentation av miljöledningssystem
Organisationen skall23 införa och uppdatera 
information, i pappersform eller i 
elektronisk form, för att: 
a) beskriva ledningssystemets huvuddelar 
och hur dessa samverkar;  
b) ge hänvisning till relaterad 
dokumentation. 

Finns krav på dokumentation i 
1a,1b,1c,1d,2a,5b. 

4.4.5 Dokumentstyrning 
Organisationen skall24 införa och 
upprätthålla rutiner för styrning av alla 
dokument som krävs enligt denna standard 
för att försäkra sig om att 
a) dokumenten går att lokalisera; 
b) dokumenten regelbundet skall kunna 
granskas, ändras vid behov och godkännas 
av behörig personal; 
c) gällande versioner av relevanta dokument 
finns tillgängliga på varje plats där sådan 
verksamhet bedrivs som är av betydelse för 
att systemet skall fungera på ett effektivt 
sätt; 
d) inaktuella dokument omedelbart 
avlägsnas från platser där de har upprättats 
eller använts, eller att man på annat sätt 
skyddar sig mot att inaktuella dokument 
kommer till användning; 
e) alla inaktuella dokument som arkiveras 
av legala och/eller i kunskapsbevarande 
syften är identifierade på lämpligt sätt. 

 

Dokumenten skall25 vara tydliga, daterade 
(med ändringsdatum) och lätt identifierbara, 
bevarade på ett korrekt sätt och arkiverade 
under en viss tid. 

 

Rutiner och ansvar skall26 fastställas och 
upprätthållas vad det gäller framtagning och 
ändringar av olika typer av dokument. 

 

4.4.6 Verksamhetsstyrning 
I enlighet med miljöpolicyn och de 
övergripande och detaljerade miljömålen 
skall27 organisationen identifiera de 

 
1a. Alla de/samtliga frågeställningar i 
checklistan som är tillämpliga på församlingen 
har undersökts och dokumenterats enligt aktuell 
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verksamheter och aktiviteter som kan sättas 
i samband med miljöaspekter som har 
identifierats som betydande 

mall. 

Organisationen skall28 planera och 
säkerställa att dessa bedrivs i enlighet med 
angivna villkor genom att: 
 
införa och upprätthålla dokumenterade 
rutiner där avsaknaden av sådana skulle 
kunna leda till avvikelser från miljöpolicyn 
och de övergripande och detaljerade 
miljömålen; 
fastställa driftkriterier i rutinerna, 
införa och upprätthålla rutiner vad det 
gäller de identifierbara betydande 
miljöaspekterna som orsakas av de varor 
och tjänster som används i organisationen 
samt kommunicera relevanta krav till 
leverantörer, entreprenörer och andra 
uppdragstagare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a. Miljöarbetets resultat har redovisats till 
samtliga anställda och förtroendevalda, till 
övriga intressenter och samarbetspartners innan 
diplomeringstillfället för nivå 3. 

 
4.4.7 Nödlägesberedskap 
Organisationen skall29 införa och 
upprätthålla rutiner för att identifiera 
olycksrisker och för att kunna reagera i 
händelse av olyckor och nödsituationer, 
samt förhindra och mildra den 
miljöpåverkan som sådana kan tänkas 
orsaka. 
 

 

Där det så är nödvändigt skall30 
organisationen gå igenom och revidera sin 
beredskap för olyckor och nödsituationer, i 
synnerhet efter att olyckor eller 
nödsituationer har inträffat. 
 

 

Där det så är praktiskt möjligt, skall31 
organisationen även genomföra regelbundna 
övningar av sådan beredskap. 
 

 

4.5 Kontroll och korrigerande åtgärder  
4.5.1 Övervakning och mätning 
För miljöaspekter och andra faktorer, som 
kan ha en betydande miljöpåverkan skall32 
organisationen införa och upprätthålla 
dokumenterade rutiner för regelbunden 
övervakning och mätning 
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Detta skall33 omfatta registrering av 
uppgifter som visar organisationens 
miljöprestanda, relevant processtyrning och 
att tidsplan ligger i linje med de 
övergripande och detaljerade miljömålen. 
 

 

Mätutrustningen skall34 kalibreras och 
underhållas 

 

och protokoll från tidsplan skall35 arkiveras 
i enlighet med organisationens rutiner. 
 

 

Organisationen skall36 införa och 
upprätthålla en dokumenterad rutin för att 
regelbundet utvärdera att gällande 
miljölagstiftning och myndighetsbeslut följs. 
 

4f. Att församlingen har fungerande rutiner för 
att hålla sig uppdaterad på den lagstiftning man 
berörs av och att den följs.
 

4.5.2 Avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder  
Organisationen skall37 införa och 
upprätthålla rutiner för att definiera ansvar 
och befogenheter för att hantera och utreda 
avvikelser, vidta åtgärder för att mildra den 
miljöpåverkan som orsakats av avvikelser 
och för att initiera och genomföra 
korrigerande och förebyggande åtgärder. 
 

4d. Det har bestämts hur man förebygger fel, 
hur man skall rätta till uppkomna fel samt hur 
man drar lärdom av de fel som uppstår så att de 
inte uppstår igen. 
 

Korrigerande och förebyggande åtgärd som 
vidtas för att undanröja orsakerna till 
faktiska eller möjliga avvikelser skall38 vara 
anpassad till problemens omfattning och stå 
i proportion till den uppkomna 
miljöpåverkan. 
 

 

Förändringar som bygger på att 
korrigerande och förebyggande åtgärder 
genomförts skall39 dokumenteras i 
organisationens rutiner. 
 

 

4.5.3 Redovisande dokument 
Organisationen skall40 införa rutiner för att 
identifiera, upprätthålla och förvara 
miljöredovisande dokument. 
 

 

Dessa dokument skall41 inkludera uppgifter 
om genomförda utbildningar och resultaten 
från miljörevisioner och undersökningar. 
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Miljöredovisande dokument skall42 vara 
tydliga, identifierbara och möjliga att 
hänföra till respektive verksamhet, 
produkter eller tjänster. 
 

 

Dokumenten skall43 bevaras och förvaras 
på sådant sätt att de är lätt åtkomliga och är 
skyddade mot skada, förlust eller mot att 
förstöras på annat sätt.  
 

 

Arkiveringstiden för dokumenten skall44 
fastställas och vara dokumenterad. 

 

Organisationen skall45 ha dokument som 
gör det möjligt för organisationen att visa 
överensstämmelse med de krav som finns i 
denna standard.
 

 

4.5.4 Revision av miljöledningssystem 
Organisationen skall46 införa och 
underhålla ett eller flera program och 
rutiner för att regelbundet utföra revisioner 
av miljöledningssystemet. Revisionerna skall 
utföras för att kunna: 
a) bedöma om miljöledningssystemet 
1) är i överensstämmelse med planerade 
miljöledningsåtgärder och kraven enligt 
denna standard; 
2) har införts och underhållits på ett riktigt 
sätt. 
b) ge ledningen information om resultat från 
revisioner. 
 

5a. extern uppföljning har skett enligt den plan 
som formulerades på nivå 2. Denna plan skall 
ha uppdaterats att den första externa 
uppföljningen skall ske inom ett år efter 
godkännande på nivå 3.  
 
 
 

Revisionsprogrammet, inklusive tidplan för 
revisionerna skall47 vara baserade på 
verksamhetens betydelse för miljön och 
resultaten från tidigare revisioner. 
 

 

Revisionsrutinerna skall48 , för att vara 
heltäckande, innefatta både revisionens 
omfattning, frekvens och metodik samt 
kraven på dem som genomför revisionerna 
och hur resultatet skall rapporteras. 
 

 

 
 
 
4.6 Ledningens genomgång 
Organisationens högsta ledning skall49 , 

4e Att församlingen har en fungerande 
internkontroll har undersökts och konstaterats.
 
 
5b. Intern uppföljning har skett enligt den plan 
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med den periodicitet den själv bestämmer, se 
över miljöledningssystemet för att 
säkerställa att systemet är fortsatt lämpligt 
och effektivt. 

som formulerades på nivå 1. Denna plan har 
uppdaterats så att uppföljningen sker med 
utgångspunkt från de miljömål organisationen 
ställt upp och de intentioner som fastställts i 
miljöpolicyn. En sådan uppföljning skall vara 
genomförd och dokumenterad för samtliga 
tillämpbara frågor vid diplomeringsbesöket för 
nivå 3. 
 
 

Processen för ledningens genomgång skall50 
säkerställa att tillräckligt med information 
samlas för att ledningen ska kunna 
genomföra sin utvärdering. 
 

 

Ledningens genomgång skall51 
dokumenteras. 
 

 

Ledningens genomgång skall52 omfatta 
behovet av ändringar i organisationens 
policy, övergripande miljömål och andra 
delar av miljöledningssystemet, baserade på 
resultat från revision av 
miljöledningssystemet, ändrade 
förutsättningar och organisationens 
åtagande om ständig förbättring. 

 
 
 
 
 
 
5b Uppföljningen sker med utgångspunkt från 
de miljömål organisationen ställt upp och de 
intentioner som framkommit i 
miljöpolicydiskussionen. 
En sådan uppföljning skall vara genomförd och 
dokumenterad senast vid den externa 
uppföljningen som följer på det första 
diplomeringstillfället. 
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B Intervjufrågor 
 
Intervju med Bengt Johansson 
 
Fastighetschef Bräcke 

 

Kan du beskriva Bräckes verksamheter? 

Kan du beskriva Bräckes organisation? 

Vilka erfarenheter har du av systematiskt lednings arbete? 

Har KMD färdiga rutiner som du kan arbeta efter? 

Hur jobbar du med miljö idag när ni är diplomerade? 

Tror du att man skulle kunna införa mer ISO 14001 liknande rutiner inom KMD? 

KMD behandlar fler bitar finns dessa på samma sätt i ISO? 

Hur tycker du att delaktigheten har varit? 

Tycker du det var enkelt att införa KMD? 

Fick ni tydlig hjälp med implementeringen? 

Tycker du att tanken om ständigförbättring framkommer tydligt i KMD och ISO? 

Vilket system tror du är dyrast att införa? 

 
Intervju med Christina Bernerus och Pål Irestad 
 
Christina Bernerus, tidigare anställd av Annedals församling, nu miljösamordnare på 
Göteborgsstift. 
Pål Irestad, vaktmästare, Annedals församling. 

 
Vilka erfarenheter har ni av att arbeta med ledningssystem? 

Hur tycker ni det är att arbeta med ledningssystem, fördelar nackdelar? 

Tycker ni att KMD är ett miljöledningssystem? 

Om du skulle beskriva ISO och KMD med några ord ca 2,3, vilka tycker du bäst 
beskriver och kännetecknar systemet? 

Uppfattar du att det finns en klar och tydlig ideologi/tanke bakom KMD ? 

Vad är eran åsikt, kan KMD användas i alla typer av organisationer och verksamheter? 

Om man bygger ut, kan användarvänligheten skadas? 

Tycker ni det var enkelt att införa KMD i Annedal? 
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Tycker ni att ständig förbättring genomsyrar, går som en röd tråd i KMD? 

Tycker ni att arbetsgången i/ med ISO 14001 och KMD är lika? 

Har ni någon uppfattning om vilket som blir dyrast? 

 
Intervju med Carina Larusson 

 
Carina Larusson, miljö projektledare, Sensus 

 
Vilka erfarenheter har du av att arbeta med ledningssystem? 

Hur tycker du det är att arbeta med ledningssystem, fördelar nackdelar? 

Om du skulle beskriva ISO och KMD med några ord ca 2,3, vilka tycker du bäst 
beskriver och kännetecknar systemet? 

Uppfattar du att det finns en klar och tydlig ideologi/tanke bakom KMD ? 

Tycker ni det var enkelt att införa KMD på Sensus? 

Vad är eran åsikt, kan KMD användas i alla typer av organisationer och verksamheter? 

Tycker du att ständig förbättring genomsyrar, går som en röd tråd i KMD? 

Tycker du att arbetsgången i/ med ISO 14001 och KMD är lika? 

Har ni någon uppfattning om vilket som blir dyrast? 

 
Bräcke 

Stiftelsen Bräcke Diakonigård vill, med en helhetssyn på livet, bidra till att öka 
människors livskvalité och att stärka människans värde i vårt samhälle. Bräcke är en 
fristående idéburen organisation som är rotad i Svenska kyrkans tradition och kyrkans 
sociala engagemang. 

Hörnstenarna i arbetet är vård, omsorg och socialt arbete samt 
utveckling/kunskapsbildning. Stiftelsen har tre verksamhetsdrivande enheter; Bräcke 
Östergård, Bräcke Västergård samt Bräcke Diakonal Utveckling [11]. 

 

Sensus 

Sensus studieförbunds verksamhetsidé är att erbjuda folkbildande mötesplatser för 
lärande, upplevelser och gemenskap. Arbetet är inriktat på livsfrågor, humanitära frågor 
och musik. Profilen innefattar även religionsdialog, mångfaldsfrågor och frivilligarbete. 
Sensus vill motverka åsikter och yttringar som kränker människans värdighet och 
mänskliga rättigheter. 
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Sensus studieförbund finns i hela landet och samarbetar med organisationer som har 
kristen eller humanitär inriktning. Sensus största medlems -organisation är Svenska 
kyrkan. I huvudsak sker det pedagogiska arbetet i form av studiecirklar och kurser [12]. 

Annedals församling 

Liksom alla församlingar i Svenska kyrkan styrs Annedal av ett förtroendevalt kyrkoråd 
där kyrkoherden är ledamot. Kyrkorådet har ansvar för församlingens verksamhet, 
ekonomi, anställda m.m. Församlingen är belägen i Göteborgs stift. Inom församlingen 
finns två kyrkobyggnader. Den ena kyrkan i Annedal har en stor och bred publik som 
attraheras av församlingens utbud av musik och drama. Den andra församlingskyrkan 
ligger i Guldheden och är mer präglad av traditionell församlingsverksamhet. Den 
kyrkan är också belägen inom ett bostadsområde [13]. 

 


