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Vinster med Svenska kyrkans 
miljödiplomering

minskad miljöpåverkan – ett systematiskt miljöarbete 
leder både till ett ökat miljömedvetande och en bättre 
miljö

kostnadsbesparingar – förebyggande åtgärder och 
effektivisering av verksamheten leder många gånger 
till ett minskat behov av energi, råvaror och minskade 
avfallsmängder

ordning och reda i arbetet då man ser sin vardag med  
nya ögon

ökad förståelse för andras arbete och större 
harmoni i arbetslaget eftersom arbetet med kyrkans 
miljödiplomering är gränsöverskridande

kunskap om en arbetsmetod som går att applicera på 
andra verksamhetsområden

bidrar till reflektion över livsstilsfrågor

Information
Kontakta ditt stifts miljösamordnare
eller Kyrkokansliets handläggare för hållbar utveckling

svenskakyrkan.se     sensus.seFo
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Svenska kyrkans 
miljödiplomering
för en hållbar 
utveckling
Gå ut överallt i världen och förkunna  
evangeliet för hela skapelsen 

Markus 16:15”



Redskap för hållbar utveckling
Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är 
ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att 
den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar för alla människor.

Miljösystemet har många likheter med ledningssystemen 
ISO 14001 och EMAS. Det som gör Svenska kyrkans 
miljöledingssystem unikt är:  

att drivkraften är en teologisk övertygelse om att vi  
måste arbeta med frågor om hållbar utveckling

att systemet bygger på en pedagogisk struktur som  
skapar en lärande organisation

att arbetsmetoden med reflektion och samtal ger   
en bred förankring och delaktighet i arbetet

att man får en helhetssyn på hur ekologiska, sociala,  
ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett  
globalt och lokalt perspektiv

att diplomeringsarbetet handlar om att utföra  
konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett tillämpat   
målstyrt arbetssätt

att metoden är ett verktyg som leder till förändrade 
värderingar och hållbara rutiner 

Sex steg som för framåt
steg 1 – en nulägesbeskrivning görs som visar hur 
församlingens/organisationens verksamhet påverkar 
miljön

steg 2 – en vision och en miljöpolicy formuleras utifrån 
organisationens verklighet

steg 3 – miljöpolicyn konkretiseras genom att  
mål och åtgärder formuleras i en handlingsplan

steg 4 – organisationen för miljöarbetet bestäms, 
rutiner upprättas, vem som gör vad listas  
samt ansvar och befogenheter beskrivs 

steg 5 – arbetet följs upp utifrån målsättning och 
handlingsplan

steg 6 – alla berörda informeras om planerat och utfört 
miljöarbete

Dialog
Planering

Reflektion
Utbildning

1. Nulägesbeskrivning

2. Vision och policy

3. Mål och åtgärdsprogram
4. Organisation

5. Uppföljning

6. Information

Långsiktig hållbar utveckling 
kräver långsiktigt hållbara människor 

Bodil Jönsson”


