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Sammanfattning 
Ett företag med ambitionen att behålla sitt miljöledningssystem levande behöver ha motiverade anställda. Denna studie utreder varför vi 
handlar  som  vi  gör  och  varför  vi  hellre  gör  vissa  saker  än  andra,  hur  en  inre  motivation  kan  skapas  hos  anställda  för  arbete  mot 
gemensamma miljömål och vilka strategier företag kan använda sig av för att öka anställdas inre motivation. 
 
Studien är att betrakta som en fallstudie, där både intervjuer och utvald litteratur ligger till grund som empiri. Sex personer från företaget 
Stångåstaden AB  i Linköping är  intervjuade och svarade på  frågor som täckte områden som miljö, miljöledningssystem och motivation. 
Resultatet visar att det inte är många av respondenterna som vet vad ett miljöledningssystem huvudsakliga uppgift är. Att definiera vad 
miljö betyder för dem innehar också splittrade meningar; många anser att det beror på i vilken kontext man ställer frågan men även att 
företagets miljöchef är miljö för dem. Utbildning har en stor betydelse vid förståelsen av vad ett miljöproblem är och ger även anställda 
konkreta  strategier  för  att  bidraga  till  en mer  hållbar miljö,  både  som  anställd    och  privat.  Det  framkommer  dock  att  det  är  svårt  att 
återkalla allt i minnet efteråt. 
 
Motivation och miljö ansågs ha en koppling, men med olika anledningar hur. En respondent ansåg att motivation och miljö inte har någon 
koppling alls.  
 
Intervjuresultat kopplades sedan samman med Maslows behovshierarki och Teorin om inre och yttre motivation och den viktigaste 
slutsatserna som dras utifrån analysen är att anställda behöver förstå helheten för att en inre motivation skall skapas. Att skapa yttre 
motivation är ingenting som rekommenderas då det endast motiverar under en kortare tid. Utbildningen har ett stort värde för anställda 
och ett konrekt tips är att kalla den för ”workshop” istället för utbildning. 

Nyckelord 
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Förord 
Först och främst vill jag tacka Ulrica Melin, miljö‐ och hållbarhetschef hos AB Stångåstaden som 
givit mig möjligheten att få utföra mina intervjuer till  fallstudien på företaget. Mottagandet var 
varmt och effektivt vilket har underlättat planeringsarbetet enormt mycket.   Jag riktar även ett 
stort  och  varmt  tack  till  min  handledare,  Sara  Emilsson  (Industriell  Miljöteknik,  Linköpings 
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pp på intervjuer. Utan era svar hade fallstudien aldrig blivit av. 
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Sammanfattning 
Ett företag med ambitionen att behålla sitt miljöledningssystem levande behöver ha motiverade 
anställda. Denna studie utreder varför vi handlar som vi gör och varför vi hellre gör vissa saker 
n andra, hur en inre motivation kan skapas hos anställda för arbete mot gemensamma miljömål ä
och vilka strategier företag kan använda sig av för att öka anställdas inre motivation. 
 
Studien  är  att  betrakta  som  en  fallstudie,  där  både  intervjuer  och  utvald  litteratur  ligger  till 
grund som empiri. Sex personer från företaget Stångåstaden AB i Linköping är intervjuade och 
svarade  på  frågor  som  täckte  områden  som  miljö,  miljöledningssystem  och  motivation. 
Resultatet visar att det  inte är många av respondenterna som vet vad ett miljöledningssystem 
huvudsakliga  uppgift  är.  Att  definiera  vad  miljö  betyder  för  dem  innehar  också  splittrade 
meningar;  många  anser  att  det  beror  på  i  vilken  kontext  man  ställer  frågan  men  även  att 
företagets miljöchef är miljö för dem. Utbildning har en stor betydelse vid förståelsen av vad ett 
miljöproblem är  och  ger  även  anställda  konkreta  strategier  för  att  bidraga  till  en mer hållbar 
iljö,  både  som anställd    och privat. Det  framkommer dock  att det  är  svårt  att  återkalla  allt  i m

minnet efteråt. 
 
otivation  och  miljö  ansågs  ha  en  koppling,  men med  olika  anledningar  hur.  En  respondent M

ansåg att motivation och miljö inte har någon koppling alls.  
 
Intervjuresultat kopplades sedan samman med Maslows behovshierarki och Teorin om inre och 
yttre  motivation  och  den  viktigaste  slutsatserna  som  dras  utifrån  analysen  är  att  anställda 
behöver  förstå  helheten  för  att  en  inre motivation  skall  skapas.  Att  skapa  yttre motivation  är 
ingenting som rekommenderas då det endast motiverar under en kortare tid. Utbildningen har 
ett  stort  värde  för  anställda  och  ett  konrekt  tips  är  att  kalla  den  för  ”workshop”  istället  för 
utbildning.   
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Inledning 
Ett företag är ett komplicerat nätverk. När ett  företag startar finns det en grupp individer som 
arbetat med företagets struktur, gjort en kalkyl över företagets hypotetiska ekonomi kommande 
året  och  som  även  skissat  på  eventuella  resultat  (Brorson  &  Almgren  2007).  Ett  företag  har 
möjlighet  att  införa  olika  typer  av  ledningssystem  och  ett  av  dem  är  ett miljöledningssystem 
(MLS).  Enligt  Nilsson  (2000)  är  ett  miljöledningssystems  uppgift  att  kunna  ta  fram  olika 
förväntningar,  att  översätta  förväntningarna  till  strategier,  som  sedan  blir  företagets mätbara 
mål som i sin tur skall ge effekter och skapa ett resultat för företaget. Ett miljöledningssystems 
huvudsakliga  uppgift  är  ett  minska  ett  företags  miljöbelastning  genom  att  formalisera  ett  en 
iljöpolicy,  få  kontroll  över  företagets  produkter  och  dess  livscykel  samt  öka  engagemanget m

med interna miljöfrågor bland anställda hos ett företag (Hillary 2004). 
 
Miljöledningssystem som är fokuserade på standarden ISO 14001 är internationellt accepterade 
(Brorson & Almgren  2007).  Implementeringen  av  dessa  har  enligt  Iuri  et  al  (2006)  ökat med 
nästan  100%  under  tre  år  och  står  för  nästan  20%  av  alla  certifieringar  som  görs  i  världen. 
Huvudsakligen  certifierar  företag  sig  för  att  sänka  kostnaderna  som  ökade  miljöutsläpp  kan 
skapa, vilket i sin tur kan bidraga till ökad effektivitet för företagen. Ett miljöledningssystem har 
inte  skapats  för  att  göra  kraven  för  företagen  ännu  strängare  och  förändra  eventuella 
kyldigheter  som  ett  företag  har  enligt  lagstadgan,  utan  ett  hjälpmedel  för  att  enklare  kunna s
strukturera upp ett företag och de flöden som finns i det (Brorson & Almgren 2007). 
 
Men för att få ett internt miljöarbete att fungera krävs det att anställda är motiverade till att ta 
till sig miljöproblematiken personligt (Iuri et al. 2006). Vad miljö är och betyder varierar mellan 
individer, vilket gör frågan ännu mer problematisk. För att förklara vad som får en människa att 
vilja  arbeta  med  miljöfrågor  och  hålla  ett  miljöledningssystem  levande  hos  ett  företag  skall 
denna uppsats öppna upp en diskussion kring vad som får en människa att handla på ett visst 
sätt, vid arbetet med interna miljöfrågor.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att genom en fallstudie undersöka hur de anställda kan öka den egna 
motivationen vid arbetet med ett befintligt miljöledningssystem (MLS).   Jag har även som syfte 
att  undersöka  om finns konkreta strategier inom ett företag för att öka viljan hos anställda att 
arbeta mot gemensamma miljömål. Fallstudien bygger på intervjuer gjorda av utvalda personer 
på ett svenskt företag inom fastighetsbranschen, där resultaten från intervjuerna analyseras och 
belysas  med  hjälp  av  teorin  om  Maslows  behovshierarki  och  teorier  om  inre  och  yttre 
motivation.    

Frågeställningar 
Hur arbetar ett företags anställda för att hålla ledningssystemet levande? 

• 
• 

Hur kan en motivation skapas hos anställda för arbete mot gemensamma miljömål, sett 
utifrån en anställds perspektiv? 

• Vilka strategier använder sig ett företag av för att öka anställdas motivation vid arbetet 
med interna miljöfrågor? 
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Avgränsningar 
För  att  ge  studien  ett  hanterbart  format  begränsade  jag  fallstudien  till  att  bara  gälla  för  AB 
Stångåstaden  och  inte  dotterbolaget  Studentbostäder  i  Linköping  AB  eller  intresseföretaget 
Byggutveckling  Svenska  A,.  Eftersom  AB  Stångåstaden  är  en  koncern  med  många  olika 
avdelningar  (presenteras  för  den  intresserade  i  Bilaga  2)  valde  jag  att  välja  anställda  från 
avdelningarna  Uthyrning,  Process  och  kvalitet,  Affärsstöd,  Drift,  Fastighetsutveckling  samt 
Koncernledning. Avdelningarna valdes ut för att få en bra spridning av kunskap om miljöfrågor 
samt  arbetsuppgifter  hos  de  anställda,  då  studien  fokuserar  på  hur  anställda  utanför 
koncernledningen motiveras till att arbeta med AB Stångåstadens miljömål. 



 
Fallstudien  är  inspirerad  av  Robert  Yin  (2007)  och  har  kortats  ned  för  att  passa  studiens 
mfattning. Jag har valt att arbeta med en enfallsstudie. Denna studie kan ses som en inledande o
sådan till ämnet i fråga. 
 
Till fallstudien har ett valt företag (AB Stångåstaden) undersökts för empiriskt resultat. Dock tåls 
det att poängtera att de slutsatser som kan dras utifrån de  intervjuer som genomförts hos AB 
tångåstaden,  har  förhoppningen  att  kunna  appliceras  på  andra  liknande  företag  i  samma S
storleksordning och deras interna miljöarbete. 
 
Empirin  till  fallstudien  grundas på  sex  intervjustudier  vilket medför  att  respondenternas  svar 
kan  i  viss  mån  vara  anpassade  att  inte  ge  uttömmande  upplysningar  om  de  faktiska 
förhållandena. Flaa (1998) menar dock att man ej bör förakta den bild de intervjuade ger av sin 
organisation och de själva. Jag har även valt bort att ta hänsyn till respondentens ålder och kön i 
ntervjuerna, då det inte är aktuellt för studiens utformning eftersom motivation inte är kopplat i
till en människas ålder (Korman 1974).  
 
Studiens  syfte  är  inte  att  undersöka  hur  anställda  ur  koncernledningen  upplever  den  inre 
motivationen  hos  sig  själva,  utan  hur  anställda  från  andra  avdelningar  och  som  inte  har 
miljöfrågor som huvuduppgift, arbetar med att hålla ledningssystemet levande och hur en inre 
motivation kan skapas hos dem. 
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Bakgrund 
Detta  kapitel  innehåller  en  kort  introduktion  till  miljöledningssystem  och  dess  fördelar  och 
nackdelar. Som en introduktion till ämnet har jag valt att beskriva motivationsbegreppet och vad 
en motivationsteori är. 

ISO 14001 
Idag är det viktigt för företag att kunna visa på bra miljöprestanda vilket kan göras med hjälp av 
att arbeta enligt ISO 14001 (Brorson & Almgren 2007). Miljöpåverkan kan minskas  genom att 
ett  företag  ser över  sina aktiviteter,  verksamheter,  produkter och/eller  tjänster  i  linje med en 
utvecklad miljöpolicy om går hand i hand med interna miljömål (Iuri et al. 2006). Syftet med ISO 
14001  är  att  ”tillhandahålla  delar  i  ett  effektivt miljöledningssystem,  som  kan  integreras med 
ndra  ledningskrav  för  att  underlätta  för  organisationer  att  nå  både miljömål  och  ekonomiska a
mål” (SIS 2004).  
 
ISO  14001  är  den mall  som  används  vid  utformandet  av  ett miljöledningssystem  (Brorson  & 
Almgren 2007). ISO 14001 har inga absoluta krav på miljöprestanda utan det är företaget själva 
som  sätter  ambitionsnivån,  vilket  enligt  Iuri  et  al.  (2006)  ofta  är  hög  vid  införandet  av 
ledningssystemet. Att påpeka är även att standarden inte sätter någon garanti för att ett internt 
miljöarbete  blir  bra  ur  en  miljömässig  synpunkt.  ISO  14001  ställer  även  krav  på  ständig 
förbättring som kommer att förklaras närmare i uppsatsen. 

Miljöledningssystem och dess huvuddelar 
ISO  14001  innehåller  5  huvudkomponenter  som  i  sin  tur  består  av  17  olika  systemelement 
(Brorson & Almgren 2007). Systemelementen specificerar ett antal krav och för närvarande är 
det 55 stycken som skall uppfyllas av företaget. Standarden baseras på en metodik som kallas för 
PDCA (figur 1), Plan‐Act‐Do‐Check (på svenska: Planera‐Genomför‐Följ upp‐Förbättra). Utifrån 
DCA‐metodiken  har man  tillämpat  den  till  att  passa  utformandet  av  ett miljöledningssystem 
nligt ISO 14001 b
P
e
 

 och kan med korthet  eskrivas följande: 

• Plan:    Att  fastställa  de  mål  och  processer  som  företaget  vill 
åstad   p   fkomma.  Dessa  mål skall  även  vara  kop lade till  öretagets 
miljöpolicy. 

• Do  :  Att  arbeta  efter  de  mål  som  satts  upp,  att  översätta 
miljöpolicy till praktisk handling. 

• Check: Att följa upp, mäta och övervaka processer i utgångspunkt 
från fö ge g  ä   h ill   o  reta ts  miljöpolicy.  Ta ven änsyn  t   lagar,  krav ch 
rapportera resultaten. 

• Act:  Att  skapa  åtgärder  för  ständig  förbättring  av 
ledningssystemets prestanda (SIS 2004). 

 

Att identifiera miljöaspekter 
En  förutsättning  för  att  identifiera miljöaspekter är att ha kunskap om hur en miljöpolicy och 
miljömål  kan  formuleras  (Erhardsson  &  Björnsjö  1997).  ISO  14001  kräver  att  företag  skall 
identifiera sina miljöaspekter och även koppla dem till tidigare och nuvarande verksamhet som 
även innefattar eventuella produkter och tjänster. De mest betydande miljöaspekter ett företag 
har ligger till grund för de miljöfrågor som skapas. I praktiken är det här vanligt att företag gör 
en miljöutredning (Erhardsson & Björnsjö 1997). 

 A     P

 C    D

Figur 1. Illustration av PDCA‐metoden. 
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Miljömål & uppföljning 
Vid  skapandet  av miljömål  är  det  viktigt  för  företaget  att  ta  hänsyn  till  både  lagstiftning  och 
ekonomi.  Målen  bör  vara  både  lång‐  och  kortsiktliga  och  skall  innebära  att  företaget  arbetar 
efter  att  ständigt  förbättra  sitt  miljöarbete  (Brorson  &  Almgren  2007).  Uppföljningen  av 
miljömålen  anses  vara  ett  av  de  viktigaste  delarna  i  ett miljöledningssystem  (Gavronski  et  al. 
007). För att motivera anställda och ledning att arbeta vidare med miljöfrågor är det viktigt att 
unna påvisa de framsteg som företaget gör i miljöarbetet.  
2
k
 

Fördelar och nackdelar med miljöledningssystem 
De  viktigaste  fördelarna  för  ett  företag  som  skapar  ett miljöledningssystem  kan  delas  in  i  tre 
områden  ‐  kommersiella,  miljömässiga  och  kommunikativa  fördelar  (Hillary  2004).  De 
kommersiella  fördelarna  är  att  ett  miljöledningssystem  kan  göra  företaget  mer  attraktivt  på 
marknaden och i sin tur skapa nya kundkretsar. Företaget skapar även möjligheten att utveckla 
mer miljövänliga produkter/tjänster  i och med att kunskapen om miljöfrågan blir större  inom 
företaget. De miljömässiga  fördelarna ett miljöledningssystem  leder  till  är att de  flesta  företag 
blir mer energieffektiva, får ökad återvinning, lägre utsläpp och följer landets miljölagarna mer 
orrekt.  De  kommunikativa  fördelarna  med  införandet  är  att  företagets  publika  image  höjs, k
relationerna till kunder blir bättre samt att samarbetet inom företaget blir bättre (Hillary 2004). 
 
De nackdelar ett miljöledningssystem kan bidra med är att införandet kostar mer än vad många 
företag  räknar  med  (Hillary  2004).  Det  tar  även  lång  tid  att  bli  certifierad,  vilket  medför  att 
många  företag  lägger  ned  det  interna  miljöarbetet  efter  att  de  blivit  certifierade,  då  själva 
processen  tog  för  lång  tid.  Eftersom  företag  som  vill  inleda  processen  med  att  skapa  ett 
miljöledningssystem ofta hyr in en konsult, kan kommunikationen mellan konsult och företag bli 
lidande (Hillary 2004). 

Begreppsdefinition 

Motivation 
En egentligen definition av begreppet motivation är svår att finna, eftersom det finns mängder 
av  forskare  inom  det  pedagogiska  och  psykologiska  området  som  definierar  ordet  olika  (Ahl 
2004). De teorier som finns förklarar varför vi handlar som vi gör och varför vi hellre gör vissa 
saker än andra och många forskare är eniga om att motivation är kopplat till ett beteende som är 
eroende av ett inre behov hos en människa. Att studera motivation är även ett sätt att förklara b
”intensitet och ihärdighet i våra strävanden” (Kaufmann & Kaufmann 1998). 
 
En typisk motivationsteori  innehåller ofta några  typer av sitautionsvariablar. Några personliga 
variablar som hänförs till individen och teorier om hur dessa hänger ihop och påverkar varandra 
(Ahl  2004).  De  personliga  variablarna  hos  människan  består  ofta  av  attityder,  åsikter  och 
idigare  erfarenheter  vilket  varierar  hos  alla  individer. Detta  anses  enligt  Ahl  (2004) medföra t
den största kritiken mot motivationsteorier eftersom de anses vara subjektiva.  
 
Trots att begreppet går att  ifrågasätta  finns det mängder av  teorier om fenomenet motivation. 
Vare sig om motivation finns eller inte, är det enligt Ahl (2004) tveksamt om man kan dra några 
slutsatser  om  hur  motivation  förhåller  sig  till  handling.  En  sak  är  dock  säker  och  det  är  att 
begreppet skapar debatt och sysselsätter människor världen över. 
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Metod 
I
a
 

 detta kapitel presenterar jag de olika val jag gjort vid utformningen av min studies metod. I slutet 
v metodkapitlet förs en metoddiskussion där jag väger de för och nackdelar min metod har. 

Fallstudier 
Jag har valt att göra en fallstudie inspirerad av Robert Yin (2007) där jag har samlat in empiri i 
form av kvalitativa intervjuer. Jag har använt mig av utvald litteratur för att skapa min teoretiska 
ram  jag  behövt  för  att  belysa  mitt  intervjuresultat.  Valet  av  forskningsstrategi  beror  på  tre 
orsaker  enligt  Yin  (2007)  och  dessa  är  a)  hur  forskningsfrågan  är  formulerad,  b)  hur  stor 
kontroll forskaren har över det konkreta skeendet och c) vart fokus ligger; i historien eller i ett 
nutida skeende.   En fallstudie kan användas då forskningsfrågan är av typen ”Hur, varför?”. En 
allstudie har skapats  för att  jag valt att ha öppna frågeställningar av typen ”hur” och ”varför”. 
itt forskningsfokus låg i ett nutida skeende, där jag i min analys fokuserat på framtida åtgärder. 

f
M
 

Kvalitativa intervjuer 
Intervjufrågorna  jag  gjort  hos  AB  Stångåstaden  är  kvalitativa  och  en  blandning  mellan  en 
strukturerad  och  ostrukturerad  intervju.  Enligt  Bell  (2006)  är  det  viktigt  att  lämna  frihet  åt 
respondenten.  En  intervjufråga  kan  skapa  andra  tankar  och  funderingar  hos  respondenten, 
vilket  inte skulle ha gjorts om  intervjun endast var strukturerad.  Intervjufrågorna har skapats  
utifrån  valda  teman  vilka  var  Internmiljö,  Miljöledningssystem  och  Motivation.  Temat 
”Internmiljö”  har  jag  valt  då  jag  ville  studera  ett  företags  interna  miljöarbete, 
”Miljöledningssystem”  har  jag  valt  eftersom  jag  hade  ett  krav  att  företaget  jag  valt  (AB 
Stångåstaden)  skulle  ha  arbetat  med  sitt  miljöledningsystem  under  minst  ett  år.  Temat 
Motivation” hade som avsikt att innehålla frågor om motivation och miljö och vad dessa betytt ”
för respondenterna.  
 
Eftersom  intervjuerna  var  en  blandning  av  en  strukturerad  och  ostrukturerad  intervju, 
medförde detta att alla frågor inte var exakta till varje respondent. Även följdfrågor som ”berätta 
er”,  ”hur  tänker  du  nu?”,  ”kan  du  ge  ett  förslag?”  var  frågor  som  var  återkommande  under m

intervjuerna. Intervjufrågorna finns preciserade i Bilaga 3. 
 
Mina teman har underlättat även vid transkribering och analys av resultatet. Samtliga intervjuer 
har speladets in för att få med kommentarer som annars kan glömmas bort om intervjun skrivits 
ned  för  hand  vid  intervjutillfället  (Bell  2006).  Jag  valde  att  spela  in  intervjuerna  för  att  vid 
citering  kunna  använda mig  av  den  exakta  ordföljden  respondenten  använt.  En  annan  fördel 
ed inspelning är att det bidrog till att man fokuserade mer på respondenten än antecknandet m

vid intervjutillfället (Bell 2006).  
 
Efter transkriberingen har alla respondenter fått möjlighet att läsa igenom materialet och lämna 
kommentarer  via  e‐post.  En  respondent  lämnade  ett  förtydligande.  Resterande  respondenter 
godkände transkriberingen. Fördelarna med att tillämpa responsvalidering var, enligt mig, att de 
intervjuade kunde känna sig trygga med det de har sagt eftersom många av intervjufrågorna var 
personliga  och  kunde  spegla  AB  Stångåstaden  som  företag.  En  nackdel  kunde  vara  att 
respondenter  inte vill känna sig vid vissa svar.  Jag har valt att ange svaren i de transkriberade 
intervjuerna ordagrant. 

Urval 
Företaget  jag  valt  att  samla  in min  empiri  ifrån,  har  ett miljöledningssystem anställda  arbetat 
ed  i  ett  år.  Detta  var  ett  krav  då  jag  ansåg  att motivationen  är  hög  bland många  anställda  i 
egynnelsen av införandet av ett miljöledningssystem.  
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b
 



Vid urvalsarbetet har jag valt att inte ta hänsyn till respondentens ålder och kön, då det inte var 
aktuellt  för  studiens  utformning  eftersom motivation  inte  är  kopplat  till  en  människas  ålder 
Korman  1974).  För  att  få  representativt  urval  har  jag  valt  följande  avdelningar  hos  AB 
tångås
(
S
 

taden: 

• Uthyrning  
• mmunikation Markn

• 

adsko
• Affärsstöd  

Drift  
• hetsutveckling Fastig
• Miljö 

 
e intervjuade inom respektive avdelning är en jurist, en driftoperatör, två administratörer, en D

affärsutvecklare och en avdelningschef. 
 
Samtliga  intervjuer har genomförts på AB Stångåstadens huvudkontor  i Linköping under April 
008.  Tre  av  intervjuerna  är  har  genomförts  på  respektive  respondents  kontor,  medan  tre 
ntervjuer är genomförda i ett mindre sammanträdesrum avskilt och ostört. 
2
i
 

Etik 
Bell  (2006)  påpekar  att  etik  och  integritet  är  viktigt  vid  användandet  av  intervjumaterial.  De 
respondenter  som medverkat  i  fallstudien  var medvetna  om  att  de  var  konfidentiella  och  att 
redovisningen har skett därefter, vilket har betytt att de inte kunnats identifieras i uppsatsen. De 
var  även  informerade  om  studiens  syfte  och  hur  deras  svar  på  frågorna  har  användts.  Alla 
respondenter har blivit tillfrågade om det var godkänt att spela in intervjun, för att respektera 
personens integritet. Respondenterna har  fått möjligheten att avbryta medverkandet  i studien. 
Alla  transkriberade  intervjuer har efter  studiens godkännande  för publicering  förstörts  för att 
nte  läsas  av  obehöriga.    Slutligen  har  alla  respondenter  fått  en  kopia  var  av  den  slutgiltiga i
uppsatsen.  
 
e etiska reglerna finns publicerade av Vetenskapsrådet (2008). Jag har använt mig av reglerna 
ch rekommendationerna i publikationen. 
D
o
 

Studiens validitet 
Enligt Bell (2006) är validiteten är ett mått på att det man mäter och beskriver är det man vill 
mäta  eller/och  beskriva.  Mina  respondenter  har  fått  läsa  igenom  sin  egen  transkriberade 
ntervju,  för  att  väga  upp  validiteten.  Jag  har  även  utgått  från  teman  när  jag  skapade  mina 
ntervjufrågor, för att få svar som täcker de områden jag undersökt  
i
i
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Bearbetning av data 
Enligt Yin (2007) finns det inget uttalat sätt att tolka en fallstudies resultat. Det är viktigt att en 
intervjus  rådata  registreras,  analyseras  och  tolkas  och  även  kategoriseras  för  att  ges mening 
(Bell 2006). För att underlätta bearbetningsfasen har alla transkriberade  intervjuer skrivits ut. 
Vid  analysen  har  jag  använt  mig  av  mina  teman  som  hjälp.  Till  hjälp  har  jag  använt  mig  av 
överstrykningspennor  i  olika  färger  och  antecknade  i  texten  där  jag  ansåg  att  mina  teman 
återkom.  Eftersom  mina  frågor  var  skapade  utifrån  teman,  hjälpte  det  mig  vid 
bearbetningsfasen. Mina intervjufrågor och teman återfinns i Bilaga 3. Det fanns även möjlighet 
att få en överblick över vilka citat som kunde användas. Jag har inte haft möjlighet att använda 
alla respondenters svar, eftersom det var viktigt att de resultat jag fått fram verkligen besvarar 
mina frågeställningar. 



 
Enligt  Yin  (2007)  är  det  viktigt  att  ha  en  analysenhet  för  att  definiera  vad  fallet  egentligen 
innebär, vilket även har ansetts vara det största problemet  i början av  fallstudiearbete. Denna 
studies analysenhet och primärgrupp är  individen, eftersom jag har valt att utföra  individuella 
ntervjuer hos AB Stångåstaden. Jag var främst intresserad över hur respondenten arbetar för att i
hålla ett miljöledningssystem levande och hur individen själv kan skapa sin motivation. 
 
Resultatet utifrån intervjuerna har analyserats utifrån valda motivationsteorier som presenteras 
i  kapitlet  ”Teoretisk  utgångspunkt”.  Undersökningsenheten  var  mindre  än  vad  en 
enkätundersökning kan vara, eftersom jag velat gå ”djupare” in i problematiken hur människor 
motiveras för att hålla ett miljöledningssystem levande. Yin (2007) menar att man bör fokusera 
på sociala relationer och processer, för att få kunskap i hur processerna fungerar. Att jag använt 
mig av olika motivationsteorier var en  till del av min metod, eftersom dess syfte var att ge en 
djupare förståelse kring ämnet motivation och miljöledning. Sammanfattningsvis kan inte enbart 
n intervjustudie svara på mina frågeställningar, utan fallstudien har gjort det möjligt för mig att 
nvända teorier för att belysa problematiken från olika håll. 
e
a
 

Val av motivationsteorier och användningen av dem 
De  motivationsteorier  som  jag  valt  för  min  analys  av  intervjuresultatet  är  Maslows 
behovshierarki och teorier om inre och yttre motivation. Jag har eftersökt en bredd i teorin där 
begreppet behov framställs fram på två olika sätt. Maslow anser att motivation kommer utifrån 
en  människas  behov,  samtidigt  som  inre  och  yttre  motivation  handlar  om  behov  som  både 
kommer  inuti människan, utan att  tag hänsyn  till  vilka behov som styr henne, men även yttre 
aktorer som bonus och diplom (Ahl 2004). Jag har valt att använda mig av endast två teorier för f
att få en djup i studien, vilket är fallstudiers syfte enligt Yin (2007).  
 
Under mitt analysarbete har jag först utgått ifrån Maslows behovspyramid, där jag har sett över 
resultatet  och  skapat  mitt  eget  miniatyrsamhälle  utifrån  pyramiden  vilket  har  ansetts  vara 
möjligt  enligt Kaufmann & Kaufmann  (1998).  Jag  har  gjort  detsamma med  teorierna om yttre 
ch  inre  motivation,  jag  belyste  resultatet  med  teorin  för  att  tolka  av  motivation  är  för  de 
nställda är men även hur det yttrar sig i deras svar.  
o
a
 

Metodkritik 
Vid  intervjustudier  var  respondentantalet  lågt  eftersom  intervjustudier  är  en  tidskrävande 
metod  i  jämförelse med enkätundersökningar (Bell 2006). Det kan även vara svårt att komma 
ihåg varje intervju i sin helhet eftersom de är mellan 13 och 35 minuter vilket medför att analys 
av icke‐verbala företeelser måste lämnas därhän. Tillsammans med en fullständig transkribering 
ar intervjuer mycket lång tid. I denna uppsats har jag valt att göra fullständiga transkriberingar t
av varje intervju just för att styrka validiteten. 
 
Inspelningen  av  intervjuerna  kan  göra  att  respondenten  kände  sig  hämmad,  vilket  kunnat 
åverka  resultatet  negativt  (Bell  2006).  Alla  respondenter  har  tillfrågats  först  om  samtalet p
kunnats spelas in, för att respektera personens integritet. 
 
Det  vanligaste  problemet med  fallstudier  är  dock  att  det  på  ett  vetenskapligt  sätt  är  svårt  att 
eneralisera utifrån dem. Yin (2007) menar att fallstudier inte inbegriper ett urval, utan syftet är g
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att utveckla och generalisera, inte att beskriva frekvenser.  
 
En  osäkerhet  finns  alltid  när  man  gör  intervjustudier,  eftersom  det  är  omöjligt  innan 
intervjutillfället veta att intervjuerna kommer att ge det resultat man eftersträvar. Detta var en 
faktor att beakta i både analys av resultat och vid skapandet av intervjufrågor.    



Teoretisk utgångspunkt 
För  att  förklara  vad  som  får  en  människa  att  vilja  arbeta  med  miljöfrågor  och  hålla  ett 
miljöledningssystem levande hos ett företag, har jag med hjälp av motivationsteorier valt att belysa 
enna  problematik.  De motivationsteorier  jag  valt  att  utgå  ifrån  i min  diskussion  är Maslows 
ehovshierarki och teorier om yttre och inre motivation. 
d
b
 

Maslows behovshierarki 
Den  mest  citerade  av  alla  motivationsteorier  är  just  Maslows  behovsteori  (Ahl  2004). 
Anledningen  till  varför  teorin  blivit  så  populär,  speciellt  i  organisationspsykologiska 
sammanhang, är att man kan tänka sig en organisation som ett miniatyrsamhälle där människan 
försöker  tillfredställa  sina  behov  (Kaufmann  &  Kaufmann  1998).  Teorin  om  behovshierarkin 
publicerades för första gången år 1943 och skrevs i samma tradition som kollegan Carl Rogers 
(1967)  där  både  menade  att  det  som  drev  en  människa  var  behovet  att  självförverkliga  sig 
själva. Människans behov är uppdelade i sju olika steg som även ses som hierarkiska (Figur 2). 
ehoven illustreras i en pyramid och är en förenkling av Maslows teori (Kaufmann & Kaufmann 
998). Nedanstående figur är en illustration och finns i Ahl (2004): 
B
1
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självförverkligande

Estetiska behov 

Kognitiva behov 

Uppskattning 

Tillhörighet och kärlek 

Trygghet 

Fysiologiska behov 

Figur 2. Maslows behovspyramid efter Ahl (2004). 

De sju mänskliga behoven 
Längst  ned  finns  de  fysiologiska  behoven  vilket  även  kan  klassas  som människans  biologiska 
drivkrafter (Kaufmann & Kaufmann 1998). Är en människa hungrig tänker individen endast på 
att  finna föda. När detta behov är tillfredsställt vänder sig människan mot nästa behov som är 
trygghet,  vilket medför  att människan vill  ha  stabilitet, men även  att  trygga omgivningen  från 
fysisk och psykiskt skada (Ahl 2004). I yrkessammanhang kan det vara att trygga sig ifrån att bli 
uppsagd.  Det  tredje  behovet  är  behovet  av  kärlek  och  tillhörighet,  där  det  är  viktigt  att 
människan  känner  att  han  eller  hon  har  vänner  och  kollegor  att  lita  på.  Enligt  Kaufmann  & 
Kaufmann  (1998)  kan  ett  företag  tillgodose  detta  behov  genom  att  tillrättase  goda 
samarbetsförhållanden  och  sociala  aktiviteter  under  fritiden.  Sedan  kommer  behovet 
ppskattning,  som  Maslow  beskriver  i  termer  som  styrka,  att  nå  resultat,  kompetens  och u
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självförtroende (Ahl 2004).  
 
Enligt  Kaufmann  &  Kaufmann  (1998)  har  det  fjärde  behovet  en  stor  betydelse  i  arbetslivet 
eftersom  det  är  motiverande  att  bli  uppskattad  för  väl  gjorda  arbetsuppgifter.  Även  diplom, 
middagar,  tacksamhetsbevis,  notiser  och  julfester  är  någonting  som  får  speciell  betydelse  för 



anställda  eftersom det  blir  en  synlig  uppskattning  för  arbete  som  en människa  utfört  utanför 
arbetets huvudsakliga uppgift. 
 
Det kognitiva och  femte behovet, är behovet av att veta och  förstå. Enligt Ahl  (2004) kommer 
behovet  veta  före  att  förstå.  Det  estetiska  behovet  är  inte  utrett  av Maslow, men  det  innebär 
kortfattat att det hänger ihop med det kognitiva behovet av symmetri och ordning och att man 
inte  kan  bortse  från  detta  stadiet.  Den  högsta  nivån  i  Maslows  behovshierarki  är  det 
självförverkligande  stadiet.  Enligt Ahl  (2004)  innebär det  att  göra det man känner  att man är 
ämnad för eller att utveckla sig själv ännu mer för att bli det man är. I en organisation kan det 
ara bra att försöka få medarbetarna medvetna om dess kapacitet i sitt utövade yrke, vilket kan v
utlösa ytterligare motivation (Kaufmann & Kaufmann 1998).  
 
Varje behov behöver  inte vara  till hundra procent  tillfredställt  för att  en människa  skall börja 
titta  åt  nästkommande  behov  (Ahl  2007).  Ett  beteende  är  inte  bara motiverat  av  behov  utan 
även av omgivningen, men principen att behov motiverar handling står fast hos Maslow. Teorin 
kan  heller  inte  ses  som  ett  recept  att  få  folk  att  göra  saker,  utan  behoven  kommer  inifrån 
människan.  En  annan  kritik  mot  teorin  är  att  den  är  vagt  utformad,  rent  vetenskapligt 
(Kaufmann  &  Kaufmann  1997).  Vad  innebär  det  att  vara  tillfredsställd  och  behöver  vissa 
människor  mer  tillfredställelse  än  andra  innan  man  rör  sig  uppåt  i  behovshierarkin?  Vad 
betyder det att bli ”sig själv” mer än vad man är? Maslows teori ger inga exakta svar på frågor i 
denna natur. Den  främsta  fördelen med Maslows behovshierarki  är  att den är enkel  att  förstå 
och kommunicera utåt då den ger en bild över hur människor fungerar. Enligt Ahl (2004) är den 
även  ”smickrande”  då  den  fokuserar  på  att  människor  strävar  efter  någonting  mer  ädelt  än 
pengar och materiella ting. 
 

Teorier om inre och yttre motivation 
Dessa teorier är utvecklade av amerikanska forskarna E.L Deci och R.M Ryan.  Enligt Deci & Ryan 
baseras  inre  motivation  på  motivationsenergi,  människans  behov  av  kompetens  och 
självbestämmande.  Ahl  (2004)  skriver  att  den  inre  motivationen  bidrar  till  att  en  människa 
känner att han eller hon ”kan själv”. En inre motivation har heller ingenting att göra med straff, 
belöningar utan utgår ifrån människans egna vilja och kontroll (Bajor & Baltes 2002). Ahl (2004) 
åpekar även att uppgiften måste innehålla en utmaning för att behoven skall tillfredställas och p
här syns en koppling till Maslow.  
 
Yttre motivation är belöning och bonus, sådant som inte kommer ifrån individen själv (Bajor & 
Baltes 2002). För att  få belöningarna måste man utföra ett arbete och det behöver inte betyda 
att man tycker om arbetet man gör, utan det är belöningen man ser fram emot. Om arbetet inte 
är  kompetenshöjande  nog  fortsätter  man  oftast  inte,  eftersom  en  inre  motivation  hos  en 
människa  skapar  mer  långsiktligt  arbete.  Kombinationerna  mellan  både  yttre  och  inre 
otivation  är  hur  många  som  helst  och  teorin  har  fått  ett  bra  fäste  i  samhällsvetenskaplig m

forskning (Ahl 2004). 
 
Ett för stort fokus på yttre belöningar gör dock ett den inre motivationen minskar hos individen, 
vilket medför att han inte utför sina arbetsuppgifter lika väl som tidigare (Bajor & Baltes 2002). 
et finns även teorier som visar att ett bonussystem inte behöver skapa högre inre motivation, 
tan gynnar endast den yttre motivationen. 
D
u
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Intervjuresultat 
I  detta  kapitel  presenteras  resultaten  utifrån  de  transkriberade  intervjuerna.  Resultaten  är 
uppdelade  i  teman  för  att  få  en  större  struktur.  Dessa  är  ”miljö  och  miljöledningssystem”, 
”utbildningarnas betydelse” och ”motivation och miljö  i det vardagliga arbetet”. Det är endast de 
tvalda delar som är viktiga för att besvara uppsatsen frågeställningar som presenteras samt att 
espondenternas svar redovisas sammanfattat. 
u
r
 

Miljö och dess betydelse för individen 
Vad  miljö  betyder  för  respondenterna  varierar.  Två  av  respondenterna  tycker  att  miljö  är 
klimathotet och allt som händer i media, samtidigt som en respondent tycker att miljö är ”usch” 
och  lite  skamfullt men att det har blivit bättre nu när miljöfrågan  fått  stor plats  i  tidningarna. 
Flera andra betydelser är naturen, frisk luft, att man har tillgång till rent vatten och en god hälsa. 
Miljö är även  för en  respondent,  god  inomhusmiljö  i de hus  företaget hyr ut,  att de är byggda 
med goda material. En respondent svarar endast att miljö betyder hållbar utveckling för denna. 
n  respondent  utvecklar  svaret  ytterligare  och  menar  att  miljö  är  två  delar,  hårdvara  och 
jukvara.   

E
m
 

”Miljön  är  som  en mjukvara  och  hårdvara.  Hårdvaran  är  att man  ser  till  att  få  in  rätt 
material  till  fastigheterna  så man  får  en hållbar utveckling på  saker och  ting  vid bygget. 
Mjukvaran är miljön runt om kring, att man ska trivas och må bra, för trivs man och mår bra 
gör man även ett bra jobb.” 

 
Fyra av respondenterna påpekar även att vad miljö betyder för dem själva beror helt och hållet 
å kontext och att det är svårt att säga vad just miljö betyder för dem. Två av respondenterna 
nser även att företagets miljöchef är miljö för dem. 
p
a
 

Att ta hänsyn till miljö i yrket 
Tre respondenter säger att de först och främst sorterar papper när de tar hänsyn till miljön på 
kontoret. De sorterar även tidningar och en respondent påpekar att hon även gör detta hemma. 
Två av respondenterna påpekar att det i företagets kafeteria finns särskilda soptunnor där man 
kan  slänga  papper,  matrester,  aluminiumlådor  och  pantburkar  vilket  gör  att  man  följer 
änvisningarna  för  att  inte  verka dum. En  respondent  säger  att  han  tar hänsyn  till miljön  vid h
materialbeställning. 
 
En respondent anser att han aldrig tar hänsyn till miljön i det vardagliga arbetet, samtidigt som 
n annan påpekar särskilt att det känns som att  frågan inte särbehandlas på företaget utan att 
en är med i alla delar och att just papperssortering finns med ”i kulturen” i företaget. 
e
d
 

”Vi sorterar våra papper, det finns redan i kulturen. Det är inte så att ”oj, nu måste vi tänka 
på miljön” utan det känns som att den är  integrerad  i alla andra aspekter också som man 
måste ta hänsyn till” 

 

Miljöledningssystemet hos företaget – påverkan, inställning och 
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huvudsakliga uppgift. 
Hur företagets miljöledningssystem påverkar de anställda varierar. Tre av respondenterna anser 
att miljöarbetet skall ligga i ryggmärgen och inte behöva ha dokument i grunden. En respondent 
anser  även  att  miljöledningssystem  är  helt  onödigt,  att  det  är  fel  att  skaffa  det  eftersom  det 
borde vara med  i det vardagliga arbetet ändå. Miljöledningssystemet påverkar även anställdas 
arbete med miljöfrågor på det sättet att det sker en extern revision varje år hos företaget, vilket 
medför att man vill få godkänt mycket på grund av företagets image.  



 
”Det ger en extra push på sig, då  finns det ett tryck på att han eller hon verkligen kommer 
och folk sätter på sig slips och kavaj.” 

 
En respondent svarade att han  inte vet någonting om något miljöledningssystem, en annan att 
hon inte visste om innebörden av det. En tredje respondent påpekade att han aldrig fått någon 
information  om  det.  Två  respondenter  hade  fått  information  om miljöledningssystem  på  den 
miljöutbildning hon fått när hon startade sitt arbete på företaget, samtidigt som den ena påpekar 
att  det  inte  trycks  på  miljöarbetet  på  företaget.  Tre  av  respondenterna  tycker  att 
iljöutbildningen  givit  dem  värdefull  information  om  just  miljöfrågan  i  både  ett  globalt  och 

t
m
”företagsperspektiv”, men att just begreppet ”miljöledning” in e nämnts. 
 
Två  av  respondenterna  anser  att  ett  miljöledningssystem  är  ett  verktyg  för  företaget.  Det 
handlar om att arbeta systematiskt med miljöfrågor för att det skall gå att följa upp resultaten. 
Får man  systematik  i miljöfrågorna  går  det  att  följa  upp  resultaten.  Alla  företag  behöver  inte 
ertifiera  sig,  för  arbetet  kan  ju  vara bra  ändå,  eftersom certifieringsprocessen  i  sig  är  väldigt 
yr. En respondent uttrycker sig följande: 
c
d
 

”Man kan  ju  fortfarande  laga ett ”årets kockrecept” utan att någon kommer att smaka av 
det, men det kan ju bli bra ändå, även om man inte får pris för det” 

 

Miljöbelastning i tjänst 
Vid  frågan  om  vilken  den  viktigaste  miljöbelastning  respondentens  tjänst  har  kom  även  här 
varierande svar, beroende på vilken tjänst de har. Tre av respondenterna som har kontorsplats 
på  huvudkontoret  tycker  att  pappret  är  den  största  miljöbelastningen.  En  av  de  tillfrågade 
åpekar även att det inte är möjligt att skriva ut dubbelsidigt på skrivarna. Alla påpekar dock att 
et skrivs ut mer nu än vad det gjorts tidigare och att det är någonting alla bör tänka på.  
p
d
 

”Det jag tänker mest på är att ofta gör vi ingenting annat än att fylla på skrivaren och så är 
papperskorgen full” 

 
Två av respondenterna anser att elanvändningen är den viktigaste miljöbelastningen i tjänsten. 
n respondent påpekar att det inte är hennes område och menar att hon utgår ifrån att företaget 
gerar miljömedvetet. 
E
a
 

”Jag utgår ifrån att företaget har tänkt igenom utrustningen och hur vi använder papper och 
skrivare, vilka toner vi har”. 

 

 Betydelse av utbildning 
Alla  respondenter,  förutom  en,  har  deltagit  i  en  miljöutbildning  under  anställningstiden  hos 
företaget. De som deltagit är alla mycket positiva, särskilt över upplägget som medför att man 
agerar utomhus och får gå en runda i skogen, att använda naturen som konferensrum. I slutet får 
de anställda sitta i grupper och diskutera miljöproblemen utifrån ett globalt perspektiv, ned till 
tt företagsperspektiv och fundera ut vad de själva kan göra för att ”dra sitt strå i stacken”. Den e
respondent som inte medverkat på någon miljöutbildning har inte ens blivit tillfrågad.  
 
En respondent tror sig ha användning av utbildningen, men kan inte konkret säga att hon haft 
det än. En andra respondent anser att utbildningen inte medför någonting nytt, utan bidrar mer 
ill att man får motivation att arbeta mer med miljöfrågor eftersom man blir påmind att arbeta 
ed det. 
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t
m
 



”Det är ju ingen kioskvältare direkt när man går de där utbildningarna, men där emot är de 
alltid  bra  att  ha  eftersom man  får  en  kick  varje  gång man  gått  de.  [...] Man matas med 
någonting  som  gör  att man  blir  påmind  om  att  jobba med miljö,  det  tror  jag  de  flesta 
behöver”.  

 
En respondent påpekar att anställda  får, vid utbildningen, skapa sina egna konkreta strategier 
ör  att  bidra  till  en  mer  hållbar  miljö  både  som  anställd  och  privat.  Det  framkommer  dock  i 
ntervjun att det är svårt att återkalla allt i huvudet efteråt.  
f
i
 

Att skapa ett eget miljömål 
yra  av  de  tillfrågade  fick  möjlighet  att  skapa  sig  ett  eget  miljömål,  eller  trycka  på  en 
örbättringspunkt de ansåg behövdes hos företaget. Följande svar erhölls: 
F
f
 

”Man  skulle kunna bli ännu bättre på att värdera produkter, även att börja påverka våra 
leverantörer eftersom vi har en viss påverkansmöjlighet.” 
 
”Papper och belysning. Papper är ett jätteslöseri här, vi använder alldeles för mycket.”  
”Först och främst papper, vi använder väldigt mycket papper” 

 
”Vi gör av med ganska mycket papper idag på kontoret” 

Motivation och miljö i det vardagliga arbetet 
För alla respondenter betyder motivation att man behöver vara engagerad  i någonting, brinna 
för någonting eller som en respondent svarat ”att ta dem från A till B”. För tre av respondenterna 
är det viktigt att man känner att det är bra för en själv och att man känner att det är angeläget 
ör  stunden. Det  är  även viktigt  för  de  svarande  att man blir  ”triggad”  på något  sätt  för  att  få 
otivation. En respondent svarar att motivation kort och gott är ”en morot”. 

f
m
 

”Om jag inte ser varför någonting bör finnas, då tappar man motiveringen. Motivation är för 
mig att  jag känner att ”det här är bra”, det kanske  inte är det för alla andra men  jag själv 
måste känna det.” 

 
En respondent ger ett mer utförligt svar där hon beskriver att det ”kanske är någon slags ledning 
som har att vi måste ta oss till B”. Vidare beskriver hon att det är viktigt att se vart folk är nu, tag 
hänsyn  till  vad de har med  sig  i  ”bagaget”  och  även  förstå  att  alla människor blir  i  grad olika 
motiverade.  

Hur motivation kan öka 
Två  respondenter  anser  att motivationen  kring  arbetet med  internmiljö  kan  öka  om man  får 
betalt för det. ”Ett bonussystem vore toppen” tycker en respondent. En svarande påpekar även att 
det bör kännas att de anställda vinner någonting på ett ökat engagemang vid miljöarbetet, inte 
ör att företaget tjänar pengar på omorganisationerna. En tredje respondent anser att man kan f
öka motivationen genom att få pengar tillbaka, när man exempelvis börjar sopsortera. 
 
En respondent anser att man bör vara jordnära när man skall, tillsammans med andra anställda, 
arbeta med miljöfrågor internt. Det är viktigt att ta det steg för steg och inte göra för stora hopp, 
om sedan inte går att slutföra ändå. Det är även här viktigt att alla anställda känner att de gör s

16 
Att öka anställdas motivation vid arbetet med interna miljöfrågor 

någonting för sin egen skull, att det känns ”väldigt bra”. 
 
Att mäta resultat av en åtgärd är viktigt anser en respondent, som även förklarar vidare att det 
är svårt att bli bättre när man inte får se en uppföljning eller ett resultat. En annan respondent 
anser att hon inte har någon aning om hur hon skall arbeta med miljöfrågan, eftersom hon anser 



a
b
 

tt  hon  fått  för  lite  information.  Hon  lägger  även  en  vikt  i  att  hon  arbetar  på  ett  företag  som 
orde ge henne ett ramverk för arbetet med internmiljö. 

”Jag ser ingen koppling mellan miljö och motivation. Jag ser inte vad  jag kan göra mer,  jag 
skulle behöva blir mer medveten om vad  jag göra mer eftersom  jag ändå är anställd  i ett 
företag som på något sätt ska ge mig ramarna för hur jag ska utföra mitt jobb med papper, 
toners och mappar.” 

 

Koppling mellan motivation och miljö 
Som förklarat tidigare var det en respondent som ansåg att motivation och miljö inte har någon 
koppling.  Fem  respondenter  ansåg  att miljö  och motivation har  en  koppling, men  angav  olika 
anledningar  till  detta.  En  respondent  ansåg  att  information  är  det  viktigaste  sättet  att  se  en 
koppling  mellan  miljö  och  motivation  och  tog  ett  exempel  om  företagets  kafeteria  och 
källsorteringen där, då de fått reda på varför de skall göra på ett visst sätt och på vilket sätt de då 
skapar en bättre miljö. En annan respondent ansåg att han såg en koppling mellan motivation 
ch miljö när han ställer miljökrav  i upphandlingar som går  igenom, vilket motiverade honom o
ännu mer med arbetet med miljöfrågor. 
 
En  respondent  ansåg  att  om man har motivation  spelar  det  ingen  roll  för  vad.  ”Ger man bara 
motivation  så  kan människor  bli  intresserade  av  vad  som  helst.”  Vad  som motiverade  henne  i 
iljöfrågan  var  att  hon  kände  sig  ordentlig  när  hon  följde  anvisningarna,  ”att man känner att m

man gör rätt”. 
 
tt annat svar som gavs var att en respondent kände att hon ville ha en större valmöjlighet idag 
n vad hon har:  
E
ä
 

”Skulle jag få större valmöjlighet, men även information att om jag väljer någonting så har 
den en viss påverkan, då skulle jag tycka att det var bra” 

 

Engagemanget med miljöfrågor på företaget 
Denna fråga fick endast några respondenter svara på, med tanke på fallstudiens utformning. En 
respondent ansåg att engagemanget på företaget var ”fantastiskt stort”. Det finns ett automatiskt 
änkande  hon  uppskattade,  vilket  även  kunde  likställas  med  att  ha  ett  ekonomiskt  tänkande 

 
t
enligt henne. Hon påpekar att ”vi är lite nördiga, men på ett bra sätt”. 
 
tt  svar  en  annan  respondent  gav  var  att  det  är  viktigt  att  det  inte  finns  några  ”måsten”  på 

i e
E
företaget, utan man får gynna s n eg n drivkraft istället. 
 
Något  bonussystem  finns  det  inte  på  företaget  idag.  Är  man  internrevisor  får  man  en  extra 
summa per år för utfört arbete. 
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Analys och diskussion 
I detta kapitel presenterar  jag min analys och diskussion utifrån mina  resultat, där  jag kopplat 
resultatet till mina valda motivationsteorier; Maslows behovshierarki och teorier om inre och yttre 
motivation. 

Att se ett företags miljöarbete som en behovshierarki 
Det  som  är  unikt  med  Maslows  behovshierarki  är  att  en  organisation  kan  ses  som  ett 
iniatyrsamhälle (Kaufmann & Kaufmann 1998). För att  förklara en anställds tankegång kring 
nterna miljöfrågor skulle man kunna tänka sig följande: 
m
i
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. En anställs tankegång kring interna miljöfrågor efter  Maslow. Pyramiden är en förenkling och kommer från Ahl (2004). 

 
För att motivera anställda till att arbeta med interna miljöfrågor och att förstå vikten varför man 
lägger  stor  vikt  vid  det,  kan  förklaras  utifrån  dennas  behov  och  hur  mycket  erfarenhet  den 
anställde  har  när  arbetet  sätts  igång  (se  Figur  3).  Även  en  anställds  fokus  kan  förändras, 
beroende på vart han eller hon befinner sig i hierarkin (Ahl 2004). Det fysiologiska behovet är 
det ”livsviktiga” behovet som bör vara uppfyllt så att individen tar sig till kontoret. Det är även 
viktigt  att  det  Fysiologiska  behovet  är  uppfyllt  när  den  anställde  befinner  sig  på  kontoret, 
eftersom  den  biologiska  drivkraften  ”att  äta  när  man  är  hungrig”  är  mycket  stark  enligt  Ahl 
(2004). Att känna trygghet och tillhörighet på en arbetsplats, kan enligt Kaufmann & Kaufmann 
(1998)  handla  om  att  tillgodose  samarbetsförhållanden  och  sociala  aktiviteter,  men  även  att 
trygga  sig  ifrån  att  bli  uppsagd.  Även  dessa  förhållanden  bör  vara  tillgodosedda  för  att  den 
anställda skall kunna  fokusera på att arbeta med internmiljö. Två av respondenterna anser att 
företagets miljöchef  är miljö  för  dem,  vilket  även  kan  ses  som  en  trygghet  i miljöarbetet.  Det 
inns någon som har ett övergripande ansvar över att uppföljningen sker och att det som görs är 

7. Självförverkligande

6. Estetiska behov 

5. Kognitiva behov 

4. Uppskattning 

3. Tillhörighet och kärlek 

2. Trygghet 

1. Fysiologiska behov 

 
Att kunna se miljöfrågan i ett 
större perspektiv. 
 
 
 
Att veta och förstå varför ett 
internt miljöarbete är viktigt. 
 
 
 
Att bli belönad för att man anstränger 
sig för att arbeta miljömedvetet. 
Revision, diplom, bonus, att utveckla 
en människa. 

 
Arbetsförhållanden som bör 
finnas vid uppstart av arbetet 
med ett MLS. 
 
Personligt plan som bör vara 
uppfyllt. 

f
”rätt”. 
 
Ju  högre  upp  man  hamnar  i  Maslows  behovshierarki,  desto  mer  komplext  blir  det  i 
miniatyrsamhället  (Ahl  2004).  Det  fjärde  steget,  att  känna  uppskattning,  är  ett  steg  anställda 
skall  få möjlighet att  komma  tillbaka  till.  Jag  anser även att  det är det viktigaste  steget  för att 
motivera  en  anställd  och  för  att  ”ta honom  från A  till B”  som  en  respondent  sade  i  intervjun. 
Under det här steget hamnar alla motivationsstrategier som ett företag kan tag till för att ”pusha” 
anställda  i  rätt  riktigt  genom  att  belöna  och  skapa  uppmärksamhet  kring  miljöfrågan.  En  av 
respondenterna  tyckte  att  miljöfrågan  var  ”usch”  och  lite  skamfylld.  Med  detta  antar  jag  att 
respondenten menar  att miljöfrågan  blir  skamfylld  när  ett  företag  inte  arbetar  aktivt med  att 
förbättra miljön. Det blir pinsamt och skapar dåligt samvete hos en anställd när ett företag och 
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inte förstår?  
 
Att få anställda att se miljöfrågan i ett större perspektiv kan göras genom att hålla i utbildningar 
som är i utomhusmiljö och där anställda själva får skapa sina egna miljömål för att dra ”sitt strå i 
stacken”  som  även  respondenterna  svarar  i  intervjuerna.  Jag  ställer  mig  kritisk  till  om  alla 
anställda förstår meningen med detta vilket även kan bli svårt för anställda som inte lever upp 
till Maslows behovstrappa nummer fem. Det självförverkligande stadiet inträffar enligt mig, när 
en anställd  fyller de undre steget genom att både  förstå och veta hur och varför en miljöfråga 
kan ställas i ett globalt perspektiv. Att veta vad källsortering av papper kan bidraga till och att 
förstå varför det är bra respektive inte bra. Det ingår även att ha ett kritiskt förhållningssätt till 
miljöfrågan  i  alla  olika  skal‐skikt  (lokalt,  regionalt,  nationellt,  globalt)  och  vilja  utveckla  ett 
företags  ledningssystem  till  det  bättre.  Det  skall  även  vara  en  anställds  intresse  att  hålla  sig 
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dess anställda inte tar miljöfrågan på allvar. Detta anser  jag bör tas på allvar eftersom det kan 
smitta av sig på andras inställning och därmed utesluta att anställda ger ”det lilla extra”.  
 
Det är även möjligt att se den externa revisionen som en del av uppskattningssteget (nummer 
4)i  hierarkin.  En  av  respondenterna påpekar  att  ”det ger en extra push på  sig, då  finns det ett 
tryck på att han eller hon verkligen kommer och folk sätter på sig slips och kavaj”. Kan detta ses 
som en del av motivationsarbetet? Både ja och nej. Om företaget har arbetat enligt miljöpolicyn 
och de årliga miljömålen kan revisionsarbetet vara en del av den morot som ett företag behöver. 
Ett diplom från ett externt revisionsorgan kan även höja motivationen att vilja fortsätta arbeta 
vilket kan gynna nivå fyra i hierarkin. Om resultatet av revisionen blir tvärtom, att ingenting har 
gått som det borde, kan det även här skapa två mottagningar och allt beror, enligt mig, på vem 
det är som har huvudansvaret för företagets interna miljöarbete och vilken erfarenhet individen 
ar. Ett bakslag i en revision kan med andra ord leda till att en ny morot skapas, eller att arbetet h
faller till stora delar eller helt. 
 
Varför kan då ett arbete kring ett miljöledningssystem falla helt och hur kan anställda arbeta för 
att hålla ett miljöledningssystem levande? Ett svar på frågan kan vara kunskap, som även går att 
koppla till Maslows femte steg; kognitiva behov (se Figur 2 och Figur 3). Enligt Ahl (2004) går 
behovet veta före att förstå, men är det möjligt att vara motiverad i ett internt miljöarbete, om 
en  anställd  inte  förstår  anledningen  till  varför  man  arbetar  som man  gör?  Och  för  att  förstå 
varför,  finns  det  definitivt  ett  behov  att  veta  innan.  Men  bara  för  att  en  anställd  VET  att 
källsortering av papper är bra, behöver det betyda att han eller hon förstår det? Jag ställer mig 
frågande  i  det  påståendet.  För  att  känna  sig  motiverad  att  arbeta  med  att  hålla  ett  företags 
miljöledningssystem levande, är det med andra ord viktigare att  förstå det man gör istället  för 
tt  bara  veta.  Detta  stämmer  inte  riktigt  överens  med  Maslows  behovshierarki  och  det  Ahl 
2004) presenterar i sin rapport, men kan även utläsas ur en respondents svar: 
a
(
 

”Vi sorterar våra papper, det finns redan i kulturen. Det är inte så att ”oj, nu måste vi tänka 
på miljön” utan det känns som att den är  integrerad  i alla andra aspekter också som man 

till” måste ta hänsyn 
 
Att  någonting  finns  i  ”kulturen”  kan  både  vara  positivt  och  negativt,  sett  utifrån  det  femte 
behovssteget (Figur 3). Om en anställd förstår varför han eller hon arbetar på ett visst sätt, kan 
det  vara  utmärkt  att  miljöfrågan  redan  är  integrerad  i  andra  aspekter  och  inte  står  för  sig. 
Nackdelen  kan  vara  att  den  typen  av  tänkande  gynnar  antalet  fler  anställda  som  agerar 
rutinmässigt och inte förstår varför de gör som de gör, vilket i sin tur kan vara svåra att nå när 
motivationsarbetet  skall  sätta  igång.  Jag  anser  även  att  det  är  svårt  att  hålla  ett 
miljöledningssystem levande om anställda arbetar enligt rutiner och inte förstår vad de arbetar 
med och för. Vet en anställd, som går på rutin, varför han gör som han gör, om det redan ligger i 
”kulturen”? Och går det ens att komma åt en sådan människa, skulle han eller hon förstå varför 
han  som  anställd  behöver  motiveras  för  att  göra  en  större  insats  för  företagets 
iljöledningssystem? Det resulterar  i  frågan, är det ens möjligt att motivera en människa som m
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känna det”. 
 
Hur  får  man  en  miljöfråga  att  kännas  bra?  Meningarna  är  splittrade  bland  respondenterna 
eftersom en svarar att ”jag ser ingen koppling mellan miljö och motivation. Jag ser inte vad jag kan 
göra mer,  jag  skulle  behöva  bli mer medveten  om  vad  jag  kan  göra mer  eftersom  jag  ändå  är 
anställd i ett företag som på något sätt ska ge mig ramarna för hur jag ska utföra mitt jobb med 
papper,  toners och mappar”.  Detta  går  att  tolka  på  olika  sätt.  Jag  anser  att  om  en  anställd  får 
möjligheten att  förstå varför en  förändring sker och att denna  i  sig är kompetenshöjande  i ett 
mer  långsiktlig  perspektiv,  kan  den  inre  motivationen  höjas  eftersom  den  anställde  får 
helhetsperspektivet.  Problemet  är  att  det  behöver  kännas  att  ”det  här  är  bra”  vilket  allt  inte 
behöver göra. Betyder det att om en anställd inte håller med om förändringen, trots att individen 
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uppdaterad  med  uppföljning  av  miljömål,  lika  mycket  som  att  vara  bekant  med  företagets 
ekonomiska framsteg (Bayor & Baltes 2002). 
 
Hur  hamnar  en  anställd  i  det  självförverkligande  stadiet?  Finns  det  någon mirakelkur? Behov 
motiverar  handling,  enligt  Maslow  (Ahl  2004).  Teorin  bör  även  inte  ses  som  ett  recept,  utan 
behoven kommer fortfarande från människan och ett beteende motiveras inte bara utav behov 
utan även från omgivningen. Om ett företag arbetar hårt för att skapa ett behov hos anställda i 
alla  behovsskikt  skall  man,  enligt  Maslows  behovshierarki,  kunna  få  anställda  att  hålla  ett 
edningssystem  levande.  Det  är  med  andra  ord  viktigt  att  skapa  motivationsstrategier  som 
kapar ett behov hos den anställde. 
l
s
 

Att skapa en inre motivation hos en anställd 
Ett  för  stort  fokus  på  yttre  belöningar  kan  göra  att  en  inre motivation minskar  hos  individen 
(Bajor & Baltes 2002). Två respondenter svarar att de tror att motivationen kring arbetet med 
ett  miljöledningssystem  kan  öka  om  man  får  betalt  för  det.  ”Ett  bonussystem  vore  toppen” 
svarar en respondent och det påpekas även att det bör kännas att anställda vinner någonting på 
att öka motivationen. Yttre motivation är någonting jag anser är det första människor tänker på 
när begreppet motivation kommer på tal. Enligt Bajor & Baltes (2002) är  just yttre motivation 
sådant som inte kommer från  individen själv, utan bonus och belöningar  för utfört arbete. Det 
innebär  att  anställda  inte  behöver  tycka  om  det miljöarbete  de  utför,  utan  det  är  belöningen 
ndividen  ser  fram emot. Det  finns  en  risk  att  endast  arbeta med kortsiktliga miljömål,  då  jag i
anser att man enkelt fokuserar på slutet och inte processen under tiden. 
 
Vad  är  det  som  får  en  individ  att  tro  att  en  yttre  belöning  skulle  skapa  ett  bättre  arbete?  Jag 
anser att det är enkelt att skylla ifrån sig på just yttre belöningar (som för tillfället inte finns) just 
för  att  miljöfrågan  anses,  som  en  respondent  påpekat,  lite  ”usch”  och  skamfullt.  Det  är 
fortfarande en belastning att ta med miljöfrågan i arbetet och integrera den i hela företaget, då 
jag anser att det kan vara svårt  för en anställd att  se helheten med miljöarbetet. Att under en 
utbildning  få  skapa  sina  egna miljömål  kan  vara  ett  sätt  att  börja  tänka mer  globalt, men  här 
återkommer frågan om den anställde verkligen förstår varför det är viktigt med källsortering av 
papper. Känner han  eller hon  sig duktig? En  respondent  svarar  att man känner  sig duktig  om 
an gör som det står föreskrivet, frågan är då om det är den inre eller yttre motivationen som m

talar. 
 
Ahl  (2004)  påpekar  att  om  arbetet  inte  är  kompetenshöjande  nog  fortsätter man  oftast  inte, 
eftersom  en  inre  motivation  skapas  när  en  individ  arbetar  långsiktlig  med  någonting. 
Kombinationen mellan inre och yttre motivation är även många. För att skapa en inre motivation 
os  en  anställd  är  viktigt  för  en  anställd  att  känna  att  en  förändring  är  bra,  annars  tappar 
ndividen motivationen. 
h
i
 

”Om jag inte ser varför någonting bör finnas, då tappar man motiveringen. Motivation är för 
mig att jag känner att ”det här är bra”, det kanske inte är det för alla andra men jag måste 
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Strategier för att öka motivationen hos anställda 
Maslows behovshierarki grundar sig i att det är en människas behov som skapar motivationen 
(Ahl 2004). Människan skapar sitt eget behov och den motiverar i sin tur en handling. Ett behov 
kan enligt mig ses som en inre motivation, som både kan vara förankrat i hunger, uppskattning, 
tillhörande  eller  självförverkligande  för  att  koppla  till  Maslows  behovstrappa.  Eftersom 
behovstrappan utgår  ifrån ett mänskligt behov,  finns behovet överallt  i  trappan samtidigt som 
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har helhetsperspektivet,  inte kan få sin  inre motivation höjd? Eller kan det vara möjligt  för ett 
företag att skapa förändringar som passar alla? Troligtvis inte. 
 
Är  det  viktigt  att  se  en  koppling mellan motivation  och miljö,  för  att  förstå  varför  ett  företag 
miljöcertifierar  sig?  En  annan  fråga  som  går  att  ställa  sig  är  om  det  tyder  på  att  den  inre 
motivationen inte är särskilt hög om man förlitar sig på att företaget man arbetar för skapar ens 
amar vilket  i sin  tur även kan tolkas som att man helt och hållet  lägger över miljöansvaret åt r
någon annan.  
 
Ett  för  stort  fokus  på  yttre  belöningar  gör  att  den  inre motivationen minskar  (Bajor & Baltes 
2002) som även påpekades tidigare. Om ett företag skulle införa ett bonussystem för anställda, 
med  syftet  att  höja  den  inre motivationen,  kan  detta  enligt  Bajor & Baltes  (2002)  leda  till  att 
anställda inte utför sina arbetsuppgifter lika väl som tidigare. Det finns även andra teorier som 
visar att ett bonussystem inte behöver skapa en högre inre motivation, utan gynnar endast den 
yttre  motivationen  under  en  litet  tag.  En  parallell  kan  dras  till  de  ”gå‐tävlingar”  som  många 
företag anordnar, där varje individ får en stegräknare som redovisar antalet steg som individen 
tagit under en tidsrymd. Detta anser jag kan motivera för stunden, eller inom den tidsram som 
tävlingen  pågår, men  frågan  är  om  deltagarna  ser  tävlingen  som  någonting  bra  hälsomässigt, 
eller bara för tävlingens skull. Självklart anser jag att en förbättring är bättre än ingen alls, men 
är det gäller att hålla motivationen uppe hos anställda gällande arbete med internmiljö anser 
ag att det bör läggas större vikt på att skapa en inre motivation än den yttre.  
n
j
 

Kopplingen mellan motivation och miljö 
Den inre motivationen ska bidra till att en individ känner att han eller hon ”kan själv”. Den utgår 
ifrån  människans  vilja  och  kan  aldrig  öka  genom  straff  eller  belöningar  (Ahl  2004).  En 
respondent  påpekar  att  hon  skulle  behöver  ”bli mer medveten om vad  jag kan göra mer”.  Kan 
detta handla om att den anställde önskar att öka sin  inre motivation  för att bli mer medveten, 
eller är det bara en ursäkt för att lägga över ansvaret på något annan i företaget? Om en anställd 
vill  bli  mer medveten,  borde  individen  själv  söka  upp  information  och  kunskap  om  den  inre 
motivationen  varit  så  hög  att  den  i  sig  motiverade  individen  själv,  utan  yttre  belöningar.  En 
respondent  ansåg  även  att  om  valmöjligheten  varit  större,  hade  han  eller  hon  kanske  agerat 
annorlunda i de val som behöver göras. Men, om den inre motivationen hos en anställd inte är 
hög nog, kommer den anställde att ta chansen att agera annorlunda om han eller hon fick det? 
Med den inställning att man endast litar på att företaget har regelverk som de antas följa, anser 
ag  att  den  anställde  inte  tar  chansen  att  välja  själv  vilket  i  sin  tur  bör  tyda  på  att  den  inre j
motivationen måste öka. 
 
En respondent ansåg att engagemanget kring miljöledningssystemet på företaget var ”fantastiskt 
stort”.  Vad  innebär  det  att  ett  engagemang  är  fantastiskt  stort,  utifrån  inre‐  och  yttre 
motivationsteorier? Respondenten utvecklar svaret genom att säga att det finns ett automatiskt 
tänkande,  vilket  kunde  likställas med  att  ha  ett  ekonomiskt  tänkande.  Att  ha  ett  automatiskt 
tänkande är, enligt mig, farligt vid motivationsarbete hos anställda. Jag anser att automatik i sin 
tur kan leda till att individen endast arbetar enligt ramverk som redan finns (som en respondent 
åpekat ”.. eftersom  jag ändå är anställd  i ett företag som på något sätt ska ge mig ramarna för 
ur jag ska utföra mitt jobb”) och inte blir gynnad att söka kunskapen själv.  
p
h
 



även den inre motivationen finns där. En respondent svarar att ”först vill jag veta A, vart jag är 
just nu, och B, vart  jag kommer” vilket kan ses som en strategi för att skapa en inre motivation 
hos  en  anställd.  Enligt  behovshierarkin  kommer  behovet  att  veta  före  att  förstå  för  att  fylla 
trappsteget behöver  individen båda två. Vet en anställd vart  individen är (A), hur miljöarbetet 
ungerar på  företaget och får en dagslägesrapport, kan  individen sedan bli beredd att veta och f
förstå vart han eller hon kan komma om vissa förändringar sker (B).  
 
En annan respondent svarar att man bör vara  jordnära när man skall,  tillsammans med andra 
anställda, arbeta med miljöfrågor internt. Det är viktigt att tag det steg för steg och inte göra för 
stora  hopp,  som  sedan  ändå  inte  går  att  slutfölja.  Detta  kan  ses  som  att  det  inte  är 
roligt/motiverande  nog  att  ta  för  stora  steg  i  miljöarbetet  internt,  eftersom  anställda  då  inte 
förstår vad det är som händer vilket i sin tur resulterar i att motivationen sänks igen. Åter igen 
handlar  motivationsarbetet  om  att  förstå  vad  den  anställde  arbetar  med,  så  att  den  inre 
motivationen bidrar till att en människa känner att han eller hon ”kan själv” och att det, som en 
espondent svarade, ”känns väldigt bra”. Det är med andra ord viktigt att en anställd känner att r
de gör någonting för sin egen skull. 
 
Konkreta  strategier  för  att  öka  motivation  hos  anställda  anser  jag  är  företagsberoende.  Det 
handlar  mycket  om  att  anställda  skall  förstå  vart  de  är  och  vart  de  kommer  att  hamna  om 
förändringarna träder i kraft. Det är även väldigt viktigt att de ser helheten, att det både är bra 
för dem själva och för alla andra och att den förändringen de gör faktiskt kan skapa förändring 
utanför  företagets väggar. En respondent går utanför  företagets väggar och påpekar att det är 
möjligt att påverka leverantörerna i större utsträckning än vad som görs idag. Detta kan, enligt 
mig,  tyda på  en djupare  förståelse,  självförverkligande  enligt Maslows behovshierarki,  för hur 
förändringar kan ske i olika led och att alla leden i slutändan påverkar varandra. Den typen av 
djupare  förståelse kan  få en konflikt mellan  teorin om  inre och yttre motivation eftersom den 
kan tolkas på två olika sätt där. Det första sättet är att den typen av djupare förståelse bara är en 
del av en yttre motivation, att det kan låta bra att uttrycka sig på det sättet för att man vet om 
leverantörerna  är  påverkningsbara. Den  yttre motivationen  talar  inte  till människans  inre,  att 
an eller hon har en vilja att anställda skall arbeta bättre med företagets MLS vilket i sin tur kan h
påverka miljön utanför företagets väggar.  
 
Det kan även betyda att den anställde har en inre motivation att vilja ha en bättre miljö. Enligt 
Maslows behovshierarki hade den anställde direkt hamnat i det självförverkligande stadiet utan 
att reflektera över om svaret kommer från individen eller från yttre påverkan. 

Avslutande diskussion 
För  att  skapa  en  inre  motivation  hos  anställda  för  arbete  mot  gemensamma miljömål  är  det 
vitkigt att få dem att förstå helheten. Viken erfarenhet individen har om miljöarbete vid start av 
ett  internt miljöarbete  finns alltid där, men med både utbildningar som har ett varierat  inslag 
och att  integrera miljöfrågan  i  alla arbetsled är någonting  företag borde  sträva efter  (Bayor & 
Baltes 2002). Om man utgår  från Maslows behovshierarki är det en  fördel om en anställd har 
fyllt  trappsteg  1  till  4,  då  de  biologiska drivkrafterna  och  känslan  att  känna uppskattning  bör 
vara fyllda så att den anställde kan fokusera på miljöfrågan och hur den integreras i individens 
rbete. Det är tryggt för en anställd att ha en miljöchef på ett företag, att det finns någon anställd a
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som alltid arbetar med miljöfrågan som huvudsaklig arbetsuppgift. 
 
Ett  konkret  förslag  som skulle kunna  involveras  i  företags miljöutbildningar  är  en uppgift där 
anställda  får  fokusera  på  sin  egen  tjänst  och  hur  individen  kan  minska  miljöbelastningen  i 
tjänsten.  Under  utbildningen  kan  små  konkreta  mål  skrivas  upp,  som  sedan  kan  sättas  i  ett 
bredare perspektiv för att ge individen ”helhetsperspektivet”. Ett förslag på detta kan förslagsvis 
se ut följande: 



 

Miljöbelastning  Skapad förbättring leder 
till..   

   

  På företaget  Nationellt  Globalt 
Jag använder 
för mycket 
papper på mitt 
kontor. 

Mindre användning av papper. Jag 
slösar inte så mycket på färg heller i 
skrivaren, så vi slipper köpa in så många 
toners varje år. 

Jag bidrar till att färre träd 
skövlas. Sverige får enklare att nå 
sina nationella miljömål. 

Jag bidrar till att färre träd 
skövlas. Om vi blir tvungna att 
importera träd till papper 
bidrar jag till att transporterna 
blir färre, eftersom jag 
använder mindre papper. 

 
Eftersom miljöfrågan ansågs vara  ”skamfylld” kan detta även  leda  till att den anställde känner 
sig  involverad  i  det  interna  miljöarbetet,  som  i  sin  tur  kan  leda  till  att  inställningen  till 
miljöfrågan förändras. Jag anser även att detta bidrar till att den inre motivationen i sin tur kan 
öjas,  eftersom  individen  får  möjlighet  att  förstå  varför  ett  handlande  kan  leda  till  vissa 

o el som
h
konsekvenser  ch vilka enkla med  kan vända en negativ trend. 
 
Det  är  viktigt  för  en  anställd  att  förstå  det  individen  gör  istället  för  att  bara  veta.  Om  det  är 
öjligt att motivera en människa som inte förstå är ett problem som kvarstår, men att lägga ned m

tid i att försöka få en människa att förstå ”helhetsperspektivet” på miljöfrågan är ett förslag. 
 
Strategier  som  företag  kan  använda  sig  av  för  att  öka  anställdas  inre motivation  är  att  skapa 
strategier  som  skapar  att  behov  hos  den  anställde.  Om  ett  företag  skapar möjligheten  för  en 
anställd att få större valmöjlighet vid beställning av exempelvis visitkort kan detta i sin tur göra 
att individen känner sig delaktig i arbetet med miljöfrågan. Det kan dock finnas en nackdel med 
detta, att det vänds och blir en belastning för den anställde. Här är det utmärkt för ett företag att 
a en anställd miljöchef, som kan ge rekommendationer, men som fortfarande ser till att det är h
den anställde som gör valet och inte tvärtom. 
 
Att skapa yttre motivation är någonting jag inte rekommenderar för ett företag som vill motivera 
sina anställda att arbeta med interna miljöfrågor. Yttre motivation som bonus och extra pengar 
på  lönespecifikationen är någonting som endast motiverar en kortare  tid och som  inte gynnar 
anställda att hålla ett miljöledningssystem levande. Anställda bör bli gynnade att arbeta utifrån 
ig själva, den inre motivationen. Detta kan man skapa genom att skapa situationer som ligger s
anställda nära (deras egen tjänst exempelvis) och förstå miljöproblemen utifrån denna. 
 
Att  ta  emot  egna  initiativ  från  anställda  är  viktigt.  Exempelvis  kan  enkla  enkäter  delas  ut  där 
anställda får ventilera sina åsikter om företagets internmiljöarbete. Ett annat förslag är att under 
en utbildning ha en uppgift där anställda får skapa egna initiativ hur det går att utveckla arbetet 
med  företagets  miljöledningsystem.  Jag  vill  även  poängtera  att  det  är  oerhört  viktigt  för  ett 
företag  att  vid  utbildning  informera  om  vad  ett  miljöledningssystem  är  och  vilken  den 
huvudsakliga uppgiften är. Utbildningen har ett stort värde, vilket återkommer i studien och har 
n stor betydelse vid motivation av anställda. Ett annat konkret tips är att kalla det ”workshop” e
istället för utbildning, eftersom det kan bidra till att utbildningen känns mer lekfull. 
 
En inre motivation är viktig för att arbetet med ett företags miljöledningssystem skall fortskrida. 
Att  vara  konkret,  att  tillåta  anställda  få  ett  helhetsperspektiv  och  att  öka  förståelsen  och 
kunskapen om interna miljöfrågor är viktiga åtgärder bör tillämpas hos företag som vill hålla sitt 
miljöledningssystem levande. 
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Slutsatser 
De sluts   n aaser jag kan dra utifrån mi  diskussion och  nalys är: 

• Det  viktigaste  sättet  att  skapa  en  inre  motivation  hos  anställda  för  arbete  mot 
a mgemensamm  miljömål  är  att  få  dem  att  förstå  helheten.  Om  an  utgår  från Maslows 

behovshierarki är det en fördel om en anställd har fyllt trappsteg 1 till 4. 
• Ett  konkret  förslag  som  skulle  kunna  involveras  i  företags  miljöutbildningar  är  en 

uppgift där anställda får fokusera på sin egen tjänst och hur han eller hon skulle kunna 
minska miljöbelastningen i tjänsten. Under utbildningen skall små konkreta mål skrivas 
upp,  som  sedan  skall  sättas  i  ett  bredare  perspektiv  för  att  just  ge  individen 
”helhetsperspektivet” 

• Strategier  som  företag kan använda sig av  för att  öka anställdas  inre motivation är att 
skapa strategier som skapar att behov hos den anställde. Detta kan exempelvis bemötas 

ge    vgenom att  den anställde större valmöjligheter vid beställning av varor som behö s  i 
dennas tjänst. 

• Att  skapa  yttre  motivation  är  ingenting  som  rekommenderas  för  företag  som  vill 
iverar motivera  sina anställda att  arbeta med  interna miljöfrågor. Yttre motivation mot

d
• 

en kortare ti  och som inte gynnar anställda att hålla ett miljöledningssystem levande. 
Utbildningen har ett stort värde och en stor betydelse vid motivation av anställda.  

• Ett  konkret  tips  är  att  kalla  det  ”workshop”  istället  för  utbildning,  eftersom  det  kan 
bidraga till att ”utbildningen” känns mer lekfull. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Forskningen  kring  motivation  och  miljöledningssystem  är  idag  inte  direkt  omfattande. 
Någonting  jag  anser  är  väldigt  intressant  och  som  jag  gärna  skulle  vilja  gå  vidare med  är  att 
utreda frågan om det ens är möjligt att motivera en människa som inte förstår och även försöka 
komma  på  konkreta  strategier  företag  kan  använda  för  att  skapa  en  bredare  förståelse  för 
miljöproblem bland människor. Jag är även intresserad av att se om det finns åldersskillnader, 
m yngre på företag anser att miljöfrågan är viktigare än äldre, eller om det är  likställt mellan o
åldrarna och att skillnaden inte spelar någon roll. 
 
Jag ser även möjligheten att studera andra parametrar än motivation som exempelvis ”lärande”, 
ur  en  människa  som  lär  sig  och  som  är  villig  att  lära  sig  kan  arbeta  för  att  hålla  ett h
miljöledningssystem levande. 
 
Det finns även ett önskemål att göra en liknande studie, fastän större där jag kan räkna studien 
till en fl rfallsstudie. e
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Studiens forskningsdesign 
 
Varje form av empirisk forskning har en uttalad eller outtalad forskningsdesign (Yin 2007). Det 
kan  ses  som en plan  som  ”vägleder  forskaren  i de processer  som  innebär  insamling, analys och 
tolkning av data”. 
 
Undersökningens frågeställningar (problemformulering) 
ndersökningens  frågeställningar  finns preciserade under  ”Frågeställningar”  i uppsatsen, men 
åls att 
U
t
 

poängtera igen: 

• Hur arbetar anställda för att hålla ledningssystemet levande? 
Hur kan en inre motivation skapas hos anställda för arbete mot gemensamma miljöm

• Vilka strategier använder sig företaget av för att öka anställdas inre motivation? 
• ål? 

 
Hypotes 
Jag har valt att inte ha någon hypotes kring vilket resultat jag kan tänkas få av min fallstudie då 
jag  inte vill  fastna  i  ett  spår och bli  färgade av det  jag  tror kring  frågeställningarna. Den enda 
hypotesen studien innefattar är på vilken avdelning hos AB Stångåstaden jag kan tänkas få mest 
värdefulla intervjuer som kan tänkas spegla stora delar av organisationen i sig.  
 
Analysenheter 
Enligt  Yin  (2007)  är  det  viktigt  att  ha  en  analysenhet  för  att  definiera  vad  fallet  egentligen 
innebär, vilket även har ansetts vara det största problemet  i början av  fallstudiearbete. Denna 
studies  analysenhet  och  primärgrupp  är  individen,  eftersom  jag  har  som  ambition  att  utföra 
individuella  intervjuer  hos  AB  Stångåstaden.  Jag  är  främst  intresserad  över  hur  individen  jag 
ntervjuar  arbetar  för  att  hålla  ett  miljöledningssystem  levande  och  hur  individen  själv  kan 
kapa sin inre motivation. 
i
s
 
Koppling mellan data och hypotes 
Kopplingen mellan data och hypotes kan göras på flera olika sätt men det vanligaste sättet inom 
fallstudier är att relatera olika informationsenheter från ett och samma fall till vissa teoretiska 
ypoteser  (Yin  2007).    I  denna  studie  handlar  det  främst  om  att  jag  fått,  med  hjälp  av  AB 
tångås chef, tillgång att intervjua utvalda personer under avdelningarna: 
h
S
 

tadens miljö

• Uthyrning  
• mmunikation Markn

• 

adsko
• Affärsstöd  

Drift  
• hetsutveckling Fastig
• Miljö 

 
Kriterier för att tolka resultaten 
Enligt Yin (2007) finns det inget uttalat sätt att tolka en fallstudies resultat, utan man får hoppas 
att de mönster man får är  tillräckliga.  I denna studie använde  jag mig av personliga  intervjuer 
som primärdata då  är  ett  vanlig  sätt  att  samla  in  okända människors  åsikter  om olika  ämnen 

vid  intervjutillfället  (primärdata), 
ationsmodeller som sekundärdata.  

(Svensson  &  Starrin  1994).  Dessa  intervjuer  bandades  in 
transkriberades där svaren sedan belyses utifrån valda motiv
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Bilaga 2. Stångåstaden AB’s koncernstruktur 
Denna information finns presenterad under

ebadress: http://www.stangastaden.se  
 
W
 

 Stångåstadens websida, under ”Om Stångåstaden”. 

Koncernstruktur 

  

  

 
 

 

 
Stångåstadens organisation 
tångåstadens organisation är indelad i fyra affärsenheter: Affärsstöd, Fastighet, Förvaltning och 
arknad. 

S
M
 

• Affärsstöd  innehåller  Ekonomi,  Finans, HR, Hyresförhandlingar,  IT,  Process & Kvalitet 
samt  Upp Förvaltning  och 
Marknad. 

handling  och  utgör  stöd  till  Koncernledning,  Fastighet, 

• Fastighet omfattar Fastighetsförädling, Fastighetsutveckling och Miljö 
• Förvaltning  finns Affärsområde Boende som  innefattar  funktionerna Drift, Kundtjänst, 

Områdesutv & ineckling,  Trygghet    Säkerhet  och  Uthyrn g  samt  Affärsområde 
Kommersiella lokaler och Affärsområde Offentliga lokaler. 

• Marknad  omfattar  Bobutiken,  Marknadskommunikation,  Produktutveckling  samt 
Affärsområde Företagslägenheter. 

 
 Affärsområden 

• r 
Boende 
Kommersiella lokale
Offentliga lokaler 

• 

• 
• Företagslägenheter 

 
Stångåstadens affärsområden är inriktade mot bolagets olika kundgrupper. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
 
ntervjuerna är en blandning av en strukturerad och ostrukturerad intervju, vilket medför att 
lla frågor inte var exakta till varje respondent.  
I
a
 

 huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Inledande frågor 
ad arbetar du med? Kan du berätta om dina
ur länge har du arbetat hos Stångåstaden? 

V
H
 
Miljö 
Vad betyder miljö för dig? 
Hur brukar du göra när du ska ta hänsyn till miljön i ditt huvudsakliga arbete? 
ar du deltagit på någon miljöutbildning någon gång? Vad gick ni igenom? Har du haft 
nvändning av det? 
H
a
 
Miljöledningssystem 
Anser du att Stångåstadens miljöledningssystem påverkar ditt arbete med miljön? 

jänst?  (Tag hänsyn till det du Vad anser du är viktigast vid minskning av miljöbelastning i din t
gör) 

ms huvudsakliga uppgift? 
ys? 

Vad anser du är ett miljöledningssyste
Hur anser du att miljöfrågor bör behandlas internt? Bör alla vara med och utforma polic
Hur ska man nå ut bäst till anställda? 
m du fick utforma ett miljömål, hur skulle det lyda? (Svårt att formulera mål? Kolla på 
örbättringsområde; finns det något som kan förbättras i din tjänst/på ditt kontor/ditt område?) 
O
f
 
Motivation 

ör att arbeta med miljöfrågor. 
Vad är motivation för dig? 
Hur tror du att motivation kan öka? Vad behöver man tänka på? F
Vad sänker motivationen? 

erkan? 
kunna motivera dig mer? 

Vilken koppling har miljö och motivation tycker du? Samv
Vad motiverar dig när du skalll arbeta med miljöfrågor? Vad skulle 
Hur tar du dig till ditt arbete (kollektivt, bil, cykel, gång)? 
Finns det något du skulle vilja lägga till? Några andra funderingar? 
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