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Sammanfattning 
 
Det centrala i arbetet med miljöledningssystem (MLS) är den ständiga förbättringen av den 
certifierade organisationens miljöprestanda. Syftet med den här studien är att studera hur man 
med utgångspunkt i MLS kan förbättra miljöarbetet på den typ av kontorsarbetsplatser som 
BT Products AB är ett exempel på. Studien visade på att kontorspersonalen fokuserar sitt 
miljöarbete till källsorteringen, pappersförbrukningen och till en liten del även 
elförbrukningen. Detaljerade miljömål, utbildning av medarbetare och miljöledarens roll är 
viktiga faktorer i miljöarbetet.  Man kan sen gå vidare i miljöarbetet genom att använda sig av 
ett möjlighetsbaserat synsätt, goda exempel och återkoppling som verktyg integrerat i MLS 
för att få en ständig förbättrad miljöprestanda hos företaget. 
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1 Inledning 
 
Industrin har sedan länge påverkat naturen och människan. Tillverkning av en produkt medför 
att råvaror används och att avfall produceras. Under processen krävs också någon form av 
energi. Vid brytning och förädling av råvarorna är det sannolikt att miljön har belastats på 
något sätt. Även utvinningen av energi påverkar miljön mer eller mindre negativt. Under 
framställning av produkter genereras utsläpp till luft och vatten och fast avfall (TEM, 2001).  
 
När Linné besökte Falu koppargruva år 1734 uppmärksammade han den stickande 
svavelröken som gjorde det omöjligt för örter och träd att överleva kring gruvan (Bernes, 
2001). Städernas latrinhantering under 1800-talet är också ett tidigt exempel på miljöproblem. 
Industrin har sedan dess utvecklat sitt miljöarbete. I början av 1900-talet växte ett intresse för 
den svenska naturen fram till stor del påverkat av dåtidens nationalromantik. Utbyggnaden av 
vattenkraften, jordbruket och industrin ansågs hota den svenska naturen. Nationalparker 
bildades för att skydda naturen men man införde inte några bestämmelser för att begränsa 
industrins påverkan eftersom man då riskerade att det skulle krocka med industrins och 
skogsbrukets starka intressen (TEM, 2001). 
 
Genom att späda ut utsläppen i luft och vattendrag löste man utsläppsproblematiken på ett 
enkelt sätt. Att använda utspädning som en lösning på problemen med utsläppen från 
industrin användes främst fram till mitten av 1900-talet. När man något senare fann spår av 
bekämpningsmedel mot insekter hos pingvinerna på Sydpolen insåg man i vilken omfattning 
föroreningar sprids. Detta gjorde att man förstod att det inte räckte med högre skorstenar eller 
utsläpp till strömmande vatten (TEM, 2001).  
 
Riksdagen antog 1969 miljöskyddslagen och innan dess hade naturskyddslagen kommit 1952 
och naturvårdslagen 1962. Miljöskyddslagens syfte var att förhindra bland annat utsläpp till 
luft och vatten från fasta anläggningar. Detta resulterade i att man istället för att späda ut 
föroreningarna nu använde sig av filter i slutet av skorstenarna och avloppsrören för att 
minska utsläppen till miljön. Problemet med filterlösningen var och är att det inte löser 
utsläppsproblematiken helt. Föroreningarna finns kvar som filterkakor och slam som måste 
tas om hand med risk för läckage till naturen. Läckage till grundvattnet och luften från 
förbränning av filterkakorna och slammet samt läckage från deponier och soptippar uppstår. 
Filtertekninken kommer troligtvis även fortsättningsvis att behövas för att klara av vissa 
utsläpp (TEM, 2001). 
 
Under 1980- och 1990-talet kom kretsloppstänkandet att dominera som lösningen på 
miljöpåverkan. Man insåg då att avfallet hade både ett energivärde och ett ekonomiskt värde 
som båda kunde utvinnas. På det viset får man en minskad resursförbrukning men det medför 
fortfarande en miljöbelastning. Belastningen på miljön kommer av att återvinningen i sig 
kräver vissa resurser i gengäld för att fungera, resurser som råvaror, teknik, energi och 
transporter för att nämna några av dem. En lägre resursförbrukning får man av återanvändning 
av material och produkter där produktens funktion inte ändras som vid återvinning utan den 
ursprungliga funktionen bibehålls (TEM, 2001). 
 
När miljöbalken kom 1999 skärptes kraven på miljöbelastning från olika verksamheter och 
för att främja ett förebyggande synsätt inom miljöarbetet hade övergripande riktlinjer dragits. 
Under 1990-talet utvecklades miljöledningssystem med samma förebyggande anda som 
miljöbalken. Miljöledningssystemen (MLS) gav industrin och andra verksamheter ett verktyg 
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att använda som stöd för att fortlöpande förbättra och utveckla sitt miljöarbete i sin befintliga 
verksamhet (TEM, 2001). 
 
De MLS som används idag är för organisationerna frivilliga att använda precis som 
kvalitetsledningssystemen. De MLS som används i flest organisationer idag är framförallt 
ISO 14 001 (International organisation for Standardization) och EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme). En gemensam nämnare för dessa två är att det finns ett krav på ständig 
förbättring av miljöarbetet hos den certifierade organisationen (Ammenberg, 2002). 
 
Det centrala i MLS är den ständiga förbättringen av miljöprestandan som de certifierade 
organisationerna måste uppfylla. Det finns dock inget krav på hur mycket en organisation ska 
förbättra sin miljöprestanda. De krav som finns vad det gäller miljöprestandan är att lagarna 
ska efterlevas. För att organisationen med hjälp av MLS ska prestera en ständig förbättring av 
miljöprestandan måste organisationens medarbetare vara engagerade och informerade. 
Medarbetarna måste vara engagerade och ha kunskap om organisationens miljösituation. 
Därför är motivation och utbildning två viktiga faktorer för att MLS ska fungera 
tillfredställande (Ammenberg, 2004). 
 
Under min praktiktid på BT Products AB i Mjölby uppmärksammade jag att man från 
ledningshåll önskade förbättra miljöarbetet vad det gäller el- och pappersförbrukningen. Med 
hjälp av MLS har BT Products AB ett välfungerande miljöarbete men detta skulle dock kunna 
utvecklas ytterligare på BT:s kontorsarbetsplatser. Två av BT Products AB miljömål för 2004 
rör el- och pappersförbrukningen. Målet är att man ska minska el- och pappersförbrukningen 
med 5 % vardera. Jag har blivit ombedd av BT Products AB att undersöka hur man kan 
motivera medarbetarna på kontorsarbetsplatserna att minska el- och pappersförbrukningen. 

1.1 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur man med utgångspunkt i MLS kan förbättra 
miljöarbetet på den typ av kontorsarbetsplatser som BT Products AB är ett exempel på. 
Genom att undersöka hur kontorspersonalen uppfattar sitt arbete ur ett miljöperspektiv och 
genom att studera relevant litteratur som kan ge infallsvinklar till hur medarbetarna kan 
motiveras för att utveckla sitt miljöarbete på kontorsarbetsplatserna. 
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2 BT Products AB 
 
BT Products AB i Mjölby, är ett företag inom BT Industries, som utvecklar och bygger 
eldrivna och manuella truckar.  BT Industries är ett dotterbolag till Toyota. På BT Products 
AB i Mjölby arbetar 1 139 personer. BT Products AB kommer framöver endast benämnas 
med BT. Av dessa är det 789 personer som arbetar i produktion och 360 personer som arbetar 
på kontorsavdelningar. 
 
BT är certifierat enlig ISO 14 001 sedan november 1997. Certifieringen förnyades i februari 
2004. Certifieringen gäller för utveckling, tillverkning och försäljning av truckar för intern 
materialhantering. 
 
BT:s miljöpolicy lyder: 

• Vi ska minimera miljöpåverkan från våra produkter och vår verksamhet. 
• Genom att: Välja effektiva tillverkningsmetoder som är skonsamma mot miljön. 
• Utveckla och marknadsföra miljöanpassade produkter. 
• Utbilda/motivera medarbetare till ansvarsfullt miljömässigt agerande. 
• Välja leverantörer och samarbetspartners med samma grundsyn till miljöomsorg. 
• Eftersträva ständiga förbättringar i vårt miljöarbete. 
• Vi ska uppfylla eller överträffa de krav lagstiftningen eller kunder ställer på oss. 

 
BT:s miljömål för 2004 är: 

• Avveckla/konvertera samtliga kvarvarande anläggningar som innehåller köldmediet 
CFC. Gäller samtliga anläggningar inom BT Products. 

• Konvertera/byta minst 2 st. kylaggregat som innehåller köldmediet HCFC. 
• Minska förbrukningen (volymen färg) av sprayburkar med 20 %. 
• Under år 2004 implementera modellen för miljöhänsyn vid avtal med våra A- och B-

klassade transportleverantörer. 
• Typ II deklarera Haystack samt ta fram destruktionsanvisning för den samma under år 

2004. 
• Typ II deklarera Seagull samt ta fram destruktionsanvisning för densamma under år 

2004. 
• Minska pappersförbrukningen med 5 %. Minska förbrukningen av el med 5 % 

beräknat via nyckeltal genom att: Införa styrning av belysning inom Powered Trucks 
och öka medvetandet om vikten av att spara elenergi ex. släcka belysningen och 
stänga av utrustning. 

 
Medarbetarnas miljöpåverkan ser lite olika ut på de olika funktionerna. På BT:s 
produktutvecklingsfunktion har vissa medarbetare en direkt miljöpåverkan både i sitt arbete 
då de väljer material till nya truckmodeller och genom sitt skrivbordsarbete. Inköpsfunktionen 
har också på liknande sätt som produktutvecklingsfunktionen en direkt miljöpåverkan 
eftersom inköpsfunktionen köper in varor och delar till produktionen av truckar och 
förnödenheter dvs. materiel som behövs utanför produktion som papper, färgpatroner mm. 
Ekonomi- och personalfunktionerna har direkt miljöpåverkan genom medarbetarnas 
kontorsarbete. 
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3 Teori 

3.1 Miljöledningssystem i teorin 
 
Det centrala i miljöledningssystemen är den ständiga förbättringen av organisationens 
miljöprestanda (Ammenberg, 2004). 
 
 

 
 
Figur 1 Inledningsfas och användningscykel för MLS (Ammenberg, 2004) 
 
 
Här följer en övergripande förklaring av MLS-arbetet som det beskrivs i figur 1: 

• Ledningens beslut: Det första steget i MLS-arbetet är att en organisations ledning tar 
beslutet att införa ett miljöledningssystem. Skälet till införandet av ett MLS är ofta av 
bl.a. ekonomiska, kommunikativa och miljörelaterade skäl (Ammenberg, 2004). 

 
• Miljöutredning: Med en miljöutredning fortsätter arbetet med MLS. En miljöutredning 

kartlägger organisationens miljöpåverkan och är en grund för fortsatt utformning av 
MLS (Ammenberg, 2004). 

 
• Miljöpolicy: Nästa steg efter miljöutredningen är att upprätta en miljöpolicy för 

organisationen. Med miljöpolicyn, som är ett dokument, ger organisationen sin syn på 
miljöfrågor och hur man kommer att arbeta med miljöfrågorna (Ammenberg, 2004). 

 

Ledningens 
beslut 

Miljö-
utredning 

Miljöpolicy 
Miljömål 

Miljölednings-
program 

Organisation, 
ansvar, rutiner 
m.m. 

Utbildning 

Miljörevision 
& uppföljning 

Ständig 
förbättring 
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• Miljömål: Miljömålen är tänkt att vara själva motorn i miljöarbetet för att föra den 
ständiga förbättringen av organisationens miljöprestanda framåt (Ammenberg, 2004). 

 
• Miljöledningsprogram: För att nå miljömålen kräver både ISO 14 001 och EMAS att 

organisationen ska ta fram ett eller flera miljöledningsprogram. Syftet med 
miljöledningsprogrammet är att organisationen ska visa hur man har tänkt nå 
miljömålen (Ammenberg, 2004). 

 
• Organisation, ansvar, rutiner mm: Innebär att organisationen ska ta ställning till hur 

miljöarbetet ska organiseras, ansvar ska fördelas och rutiner som ska arbetas fram för 
t.ex. kommunikation. I detta steg ingår även att organisationen dokumenterar MLS-
arbetet (Ammenberg, 2004). 

 
• Utbildning: Utbildning är en viktig del av företagets arbete med MLS då medarbetarna 

är den viktigaste tillgången hos företaget. Ett av standardkraven är att de medarbetare 
vars sysselsättning har ett samband med betydande miljöpåverkan ska få en 
miljöutbildning som är lämplig. De medarbetare som berörs av någon del av MLS 
måste utbildas om funktionen i systemet och i allmän kunskap om miljöfrågor. 
Utbildningen bör utformas i tre steg. Det tre stegen kan enligt Ammenberg se ut så 
här: ”Allmän miljökunskap och organisationens miljöpåverkan, MLS på övergripande 
nivå, avdelningsvis/funktionsvis utbildning” (Ammenberg, 2004). 

 
• Miljörevision och uppföljning: Det sista steget innan MLS-cykeln är sluten är 

miljörevision och uppföljning. Miljörevision innebär enligt Ammenberg ”… en 
systematisk, dokumenterad, objektiv och periodisk utvärdering av en organisations 
MLS, miljöorganisation och rutiner samt utrustning” (Ammenberg, 2004). Utöver 
revision ska en uppföljning göras. Det innebär att ledningen gör en uppföljning för att 
kunna föra organisationen mot en ständigt förbättrad miljöprestanda vilket är 
huvudtanken med MLS-arbetet. Är organisationen certifierad enligt EMAS krävs även 
en miljöredovisning där också allmänheten ska beredas möjlighet att läsa den 
(Ammenberg, 2004). 

 
De delar av MLS-arbetet som är speciellt intressanta för denna studie är miljömål, utbildning 
och organisation. Miljöarbetet drivs framåt av miljömålen. Utbildningen är viktig för att 
medarbetarens kunskapsutveckling. Organisationen vad det gäller miljöledaren som är en del 
av MLS-organisationen och har en stor roll när det gäller att motivera medarbetarna till ett 
förbättrat miljöarbete.  

3.2 Miljöledningssystem i praktiken 
 
Ammenberg (2003) skriver i sin doktorsavhandling, ”Do Standardised Environmental 
Management Systems Lead to Reduced Environmental Impacts?”, att många seriösa företag 
använder MLS som ett effektivt verktyg i sitt miljöarbete. Men han visar också på att man bör 
förbättra MLS uppbyggnad och praktiska användning för att utnyttja MLS alla möjligheter. 
Eftersom användningen av MLS i praktiken många gånger inte ger en så stor förbättrad 
miljöprestanda som det skulle kunna anser han att det i standarden bör förtydligas vilken typ 
av förbättringar som avses. Ammenberg (2003) anser att någon form av förbättring av 
organisationens direkta miljöpåverkan bör krävas och att det inte räcker med att förbättra det 
som bara rör själva MLS funktion. Eftersom det inte finns några krav på hur mycket en 
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organisation behöver förbättra sin miljöprestanda kan man inte se om en organisation gör ett 
bra miljöarbete bara genom att kontrollera om de är certifierade enligt ISO 14 001 eller 
EMAS. 
 
I en annan studie av svenska miljöcertifierade företag kom man fram till att den största 
förbättringen av företagens miljöarbete i praktiken var källsortering och minskad mängd 
avfall (Zackrisson m.fl., 1999). 
 
BT är ett av de seriösa företag som använder MLS som ett effektivt verktyg i sitt miljöarbete. 
Men även de företag som använder MLS på rätt sätt skulle vinna på om MLS-standardens 
krav på förbättringar skärptes, som Ammenberg (2003) anser, eftersom de då skulle få ett mer 
kraftfullt verktyg för miljöarbetet. 

3.3 Kontorets miljöpåverkan 
 
En av slutsatserna Departementsgruppen ”Det miljöanpassade kontoret” drog av sin 
undersökning är att utbildning inom miljöområdet ger medarbetarna en ökad förståelse för 
miljöfrågorna (Departementsgruppen ”Det miljöanpassade kontoret”, 1999). 
 
Kontorsarbetsplatser i allmänhet har i stort samma faktorer som påverkar miljön negativ. 
Dessa är: energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, miljöfarliga utsläpp till luft och vatten 
kopplade till individens beteende, resor, kontorsmaterial, kontorsutrustning och 
kontorsutrymmen (Departementsgruppen ”Det miljöanpassade kontoret”, 1999). 
 

3.4 Goda exempel  
 
Goda exempel har Naturvårdsverket studerat och kommit fram till att det är ett bra verktyg i 
miljöarbetet. Användningen av goda exempel inom miljöarbetet blir allt vanligare både inom 
Sverige och utomlands. Med syftet att inspirera och påverka olika målgrupper tar många 
kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter fram samlingar av goda exempel. 
Regionala och lokala miljömyndigheter använder goda exempel för att gagna sin roll som 
myndighet som komplement till tillsynen (Naturvårdsverket, 2002).  
 

3.5 Återkoppling  
 
Återkoppling är viktig i både positiv och negativ form för att kunna utvecklas. Den 
medarbetare som får konstruktiv kritik ges möjligheten att utvecklas. Den som endast får 
negativ återkoppling kan känna att det arbete den utför inte duger och motivationen sviktar 
men att inte får någon återkoppling alls är antagligen det som hämmar kreativiteten mest 
(Hagemann, 1990). 
 
Återkoppling är viktig för motivationen när man utför miljöarbete och för att få uppmuntran 
att fortsätta med det. Forskningsresultat har visat att det är viktigt för människor att få mer 
återkoppling på deras beteende angående miljön och för att bli uppmuntrade till att 
fortsättningsvis agera miljövänligt. Resultat från en annan studie har visat på återkopplingens 
effektivitet när det gäller energibesparing. Återkoppling i form av resultat av 
energibesparingens storlek har i studier visat sig vara effektiva. Då det visade sig att brukarna 
sparade mer energi ju oftare de fick detaljerad återkoppling (Angelöw och Jonsson, 1994). 
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4 Metod 
 
Kvalitativ metod är en forskningsmetod där man utgår ifrån att det man studerar är en unik 
företeelse. Här deltar forskaren i forskningsprocessen som t.ex. under en intervju. Under en 
intervju kommunicerar forskaren med intervjupersonen i tvåvägskommunikation till skillnad 
från vid kvantitativa studier vars syfte är att göra det som studeras mätbart och där forskaren 
använder sig av en envägskommunikation som t.ex. en enkätundersökning (Andersen, 1994). 
 

4.1 Val av metod 
 
Till studien valdes uteslutande kvalitativa metoder både vad det gäller undersökningsmetoden 
och analysen av intervjumaterialet. 
 

4.2 Avgränsningar 
 
Intervjuerna gjordes med personer som har skrivbordsarbete på två av BT:s divisioner. Jag tog 
hjälp av miljöledaren, eller annan person med liknande befattning, för att välja ut 
intervjupersoner detta för att utesluta att de inte hade miljö som något specialintresse. 
Intervjupersonerna skulle heller inte vara miljöombud eftersom de då har specialkompetens 
inom miljöområdet de skulle inte inneha en arbetsledande roll av samma anledning. För att de 
skulle vara väl förtrogna med BT:s organisation skulle de inte ha varit anställda i mindre än 
tre år. 
 
Studien rör endast kontorspersonalens miljöpåverkan som kommer av deras arbete i BT:s 
lokaler och inte deras resor till och från arbetet eller tjänsteresor. 

4.3 Möjlighetsbaserat synsätt 
 
Jag har använt mig av ett möjlighetsbaserat synsätt i min studie för att ge en positiv bild av 
miljöarbetet. 
 
I en rapport för Regionförbundet Kalmar visar Angelöw (2001) hur man genom ett 
möjlighetsbaserat synsätt kan utveckla individers, gruppers och organisationers kapacitet att 
hantera framtida utmaningar. Möjlighetsbaserat synsätt är den raka motsatsen till det 
problembaserade synsättet samhället har fostrat oss i. Med ett möjlighetsbaserat synsätt kan 
man fokusera på de möjligheter som finns för att inte fastna problemen. Det problembaserade 
synsättet möter oss vid många olika tillfällen i vardagen bland annat i medias olika delar. 
Nyhetsrapporteringen har oftast negativa inslag. Då det oftast fokuseras på problemen och 
inte på lösningarna av problemen kan man känna sig oförmögen att göra något för framtiden 
(Angelöw, 2001). 
 
”Det möjlighetsbaserade betraktelsesättet utgår från en grundsyn som innebär följande: 

• Förnekar inte problem utan bekräftar och erkänner svårigheter. 
• Inser att problem kan hanteras på olika sätt. 
• Väljer att fokusera på möjligheterna i situationen.” 

(Angelöw, 2001). 
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Företag och andra former av organisationer kan ha antingen en möjlighetsbaserad eller en 
problembaserad tankekultur. En problembaserad tankekultur kan resultera i att man inte 
uppmärksammar sin egen kapacitet utan väntar på direktiv från ledningen innan man agerar 
för att lösa problem. En möjlighetsbaserad tankekultur kan däremot främja att medarbetarna 
tar egna initiativ till lösningar på olika problem (Angelöw, 2001). 

4.4 Fallstudie 
 
Fallstudien är en metod där man koncentrerar sin forskning på en specifik företeelse 
(Merriam, 1994). Med en fallstudie undersöker och beskriver man en liten del av det stora 
hela. Man får då en bit av verkligheten som får representera den (Ejvegård, 1993). Fallstudien 
är en del av helheten och med den kan man tolka och beskriva vissa företeelser (Merriam, 
1994). De slutsatser man kan dra av en fallstudie är visserligen begränsade till det specifika 
fallet men det kan ändå ge en antydan av hur det ser ut i liknande fall. För att få en klarare 
bild av vissa förhållanden bör man jämföra ett flertal fallstudier med varandra. En fördel med 
fallstudien är att man inte behöver undersöka det stora förloppet för att få en uppfattning om 
hur det ser ut (Ejvegård, 1994). 
 
Fallstudien valdes som forskningsmetod eftersom studiens syfte var att ta reda på hur 
kontorspersonal uppfattar sitt miljöarbete och eftersom studien pågick under en kortare tid. 
Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie på BT där jag koncentrerade mig på 
miljöarbetet på deras kontorsarbetsplatser. Jag valde att utföra studien delvis sittandes på BT 
för att få en bättre uppfattning om hur organisationen fungerar och för att få en bättre känsla 
för hur personalen ser på miljöarbetet (jfr Kvale 1997). Eftersom studien utfördes på plats 
hade jag också möjligheten att komplettera mina intervjuer genom att studera medarbetarna i 
sitt dagliga arbete. 
 

4.5 Intervju 
 
Intervjun som forskningsmetod är ett samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen där 
intervjuaren vill inhämta information från intervjupersonen. Intervjupersonen kan även 
benämnas som respondent (Andersen, 1994). 
 
Intervju valdes som metod därför att man på BT har använt sig av täta enkätundersökningar 
under fyra års tid. Därför kunde det befaras att medarbetarna inte skulle känna sig motiverade 
att ge utförliga svar om metoden kändes uttjatad. Att använda intervjuer som forskningsmetod 
gav också en möjlighet som inte en enkätundersökning kan ge nämligen den möjligheten till 
följdfrågor som intervjusituationen ger. Med hjälp av följdfrågor kan man komplettera och 
fördjupa intervjufrågorna under tiden då intervjun pågår vilket är en stor fördel. Med en 
intervju kan man få en mycket mer nyanserad bild av intervjupersonens tankar kring ett ämne. 
Man har också möjligheten att förklara frågor om man märker att intervjupersonen har 
uppfattat frågan fel (Andersen, 1994). Jag kunde också skapa mig en uppfattning om svaren 
genom att iaktta tonfallet, minspelet och kroppsspråket. Jag anser att jag hade möjligheten att 
få en helhetsbild av intervjupersonens svar jämfört med svaren från en enkätundersökning. 
Jag har dessutom under min praktiktid och under arbetet med min studie tillbringat ca. fyra 
månader på två av BT:s kontorsarbetsplatser. Därigenom har jag även studerat hur 
miljöarbetet utförs i det dagliga kontorsarbetet på BT. Jag har även deltagit i fyra miljökurser 
som anordnades för medarbetarna på BT. 
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De medarbetare som intervjuades arbetade på två olika divisioner. Två medarbetare 
intervjuades på division Hand Trucks, två på inköpsavdelningen, två på ekonomiavdelningen, 
två på personalavdelningen och två på produktutvecklingsavdelningen. Intervjuerna var 
individuella och varade från en halvtimme till en timme. Respondenterna informerades om 
intervjuns syfte, att de var anonyma och att bandspelare skulle användas om de samtyckte. 
När intervjupersonerna tillfrågades om medverkan hade de möjlighet att tacka nej. I de fall det 
var möjligt intervjuades respondenterna i sina arbetsrum och de som saknade egna arbetsrum 
intervjuades i andra lämpliga lokaler där det gick att stänga om sig. I ett fall utfördes intervjun 
i en matsal vid ett bord som stod undanskymt för att skapa största möjliga avskildhet. 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjumall för att få svar som är inom samma 
områden för att ha möjligheten att jämföra (se bilaga 1). Intervjumallen var indelad i fem 
olika teman vilka var: 

• generella miljöfrågor 
• BT Products AB övergripande miljöarbete 
• miljöarbetet på kontorsavdelningarna 
• miljöutbildning/anpassad miljöutbildning 
• möjligheten att påverka beslut inom miljöarbetet. 

 
Intervjumallen följdes inte strikt, när det kom upp följdfrågor vid intervjuerna som var 
relevanta analyserades de tillsammans med svaren från intervjumallen. Intervjuerna skrevs 
delvis inte ut, för att kunna lägga mer tid på att utföra ett större antal intervjuer. Totalt 
intervjuades elva personer varav en var en pilotintervju. För att prova intervjufrågorna och hur 
lång tid intervjun tog att utföra gjordes en pilotintervju. Därefter justerades en fråga genom att 
ordvalet ändrades men inte frågans syfte. Resultatet av pilotintervjun har inte inkluderats i 
analysen. 
 
Anteckningar fördes under intervjuerna, som spelades in med hjälp av bandspelare utom i ett 
fall, därefter sammanställdes och analyserades intervjusvaren. Sammanställningen av 
intervjusvaren gjordes dels av anteckningarna och dels från transkribering av banden för att 
komplettera anteckningarna där de var otydliga eller ofullständiga. De sammanställda 
intervjusvaren analyserades med hjälp av inlästa teorierna om möjlighetsbaserat synsätt, 
MLS, goda exempel, kontorets miljöpåverkan och återkoppling. 
 
 
Intervjufrågorna utformades med tyngdpunkten på ett möjlighetsbaserat synsätt för att ta fram 
de positiva delarna av miljöarbetet. 
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5 Resultat 
 
 

5.1 Intervjuer 
 
Det som kommit fram under intervjuerna stämmer i stort överens med det jag har observerat 
kring miljöarbetet under min tid på BT. 
 
Nedan följer en sammanställning av intervjusvaren. 
 
Generella miljöfrågor 
 
Intervjupersonerna tar upp miljöfrågor som spänner från den globala nivån till den lokala 
nivån. På den globala nivån tar intervjupersonerna upp exempel på miljöfrågor som den 
förstärkta växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Exempel på miljöfrågor på den 
lokala nivån rör ”att inte skräpa ned i naturen” och ”att inte tvätta bilen på villauppfarten”. 
Användningen av fossila bränslen och effekterna av den och vad som kommer att ske när de 
tar slut uttrycks i kommentarer som ”olja, vad händer sen?” och ”avgaser i allmänhet”. Några 
av intervjupersonerna tycker att miljöproblemen i närmiljön är de viktigaste och ”att man 
själv källsorterar”. Man reflekterar också över medias roll då man säger att det som tas upp av 
media känns viktigt. 
 
Källsortering ser flertalet av intervjupersonerna som en viktig del i miljöarbetet. Man tycker 
också att ”andra former av energi” behöver utvecklas och att kollektivtrafiken bör byggas ut 
samt att det för den lilla människan är svårt att påverka stora beslut om miljöarbete. Tankar 
som kommer upp är att arbetet med miljö är ”att man börjar bli medveten om att man inte 
slänger allt på samma ställe” och att miljöarbetet bör ”göras lätt för den som vill hjälpa till”. 
 
BT:s övergripande miljöarbete 
 
Angående BT:s miljöpolicy säger ett flertal av intervjupersonerna att de ”vet att den finns 
men kan den inte ordagrant”. Alla känner till miljömålen och var man kan läsa dem men de 
flesta känner inte till innehållet i miljömålen. Endast två av intervjupersonerna kan precisera 
vad det står i miljömålen för 2004. Dessa två kommer ihåg alla mål utom ett det som rör 
transportleverantörerna. Man anser också att ”det är väldigt viktigt att det finns nedskrivna 
mål” och ”att bryta ner det stora målet till mer handgripligt vad de innebär för respektive 
avdelning”. 
 
Källsorteringen är det som fungerar bäst vad det gäller BT:s miljöarbete anser de flesta av 
intervjupersonerna. Man talar även om minskade utsläpp, att de uppsatta miljömålen ”inte är 
för långt borta” för att de ska kunna uppnå dem, kemikaliehanteringen fungerar bra och det nu 
är ”mycket strängare regler för inköp än förut” av kemikalier och andra produkter. 
 
Miljöarbetet på kontorsavdelningarna 
 
Alla intervjupersonerna har den uppfattningen att det är pappersförbrukningen som ger en 
negativ verkan på miljön men vissa säger också att ”vi har dragit ner mycket på 
pappersförbrukningen”. Elförbrukningen uppfattades inte som en lika självklar 
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miljöbelastning eftersom det var endast en intervjuperson som tog upp att det kunde vara 
”strömförsörjningen möjligtvis” som kunde påverka miljön negativt. Man har en känsla av att 
datorer och annan kontorsutrustning som används nu inte drar så mycket el. Några av 
intervjupersonerna nämner också att färgpatroner och toner påverkar miljön negativ. 
 
Källsorteringen är det miljöarbete som man utför personligen som alla intervjupersonerna 
tycker fungerar bäst men ett fåtal räknar också in att man släcker belysningen när man går 
hem som miljöarbete. En intervjuperson släcker lyset oftare nu efter ett personalmöte där 
miljöledaren presenterade miljömålen. 
 
De flesta av intervjupersonerna anser att man kan minska på pappersförbrukningen genom att 
”hålla ner utskrifter” på till exempel e-post, att kopiera och skriva ut dubbelsidigt för att 
förbättra sitt miljöarbete. Ett fåtal av intervjupersonerna nämner att man även kan minska 
elförbrukningen genom att ”när man går på lunch försöka att släcka lyset” eller att inte tända 
belysningen när det är tillräckligt ljust ute och stänga av datorn när man går hem för dagen. 
En av intervjupersonerna ser också sambandet mellan pappersförbrukningen och förbrukning 
av färgpatroner och toner. Val av material vid konstruktion av truckar, är viktigt, anser en av 
intervjupersonerna. 
 
Flertalet anser att man inte har några rutiner för miljöarbetet på sin avdelning. På 
inköpsavdelningen har man rutiner så att ”alla artiklar som köps in till en truck idag ska vara 
miljögodkända”. Konstruktörerna använder sig av den svarta och gråa listan som hjälpmedel 
vid val av material. Den svarta listan innehåller kemiska ämnen som inte får användas och 
den grå listan innehåller kemiska ämnen vars användning bör begränsas (BT57-00-003 och 
BT57-00-004, 2002). Genom ”att inte använda material från den svarta listan och att tänka sig 
för innan de använder material från den gråa listan” minskar de användningen av miljöfarliga 
material när de konstruerar truckar. 
 
Av intervjupersonerna är det flertalet som släcker belysningen och stänger av datorn när de 
går hem för dagen, för att minska elförbrukningen, men man säger också att det är många som 
inte gör detta. Endast ett fåtal släcker på rummet när de går på möten eller är borta kortare 
stunder från rummet under dagen. Anledningen till detta är bland annat att man ”tror att det 
drar mer el” när man tänder och släcker ofta och att det inte är någon vana att släcka lyset. 
 
Intervjupersonerna har ett flertal idéer hur man kan spara papper. En idé är att ”man kanske 
skulle kunna arkivera på CD-rom” istället för att ha papperskopior av fakturor och andra typer 
av dokument samlat i pärmar. En annan idé är att signera fakturor elektroniskt för att minska 
pappersförbrukningen. Flera av intervjupersonerna anser att de kan läsa på bildskärmen 
istället för att skriva ut på papper för att läsa. Fler förslag som att återanvända papper genom 
att skriva ut på baksidan av felskrivna papper, skicka e-post istället för att lägga post-it-lappar 
till varandra och att skicka cirkulär på intranätet istället för i pappersform kommer också upp 
under intervjuerna. 
 
Det man redan gör för att spara papper är till exempel att man klipper komihåglappar av 
papper som lagts till återvinning. Man bränner bildspel i Power Point på cd i stället för att 
använda sig av OH-bilder vid många presentationer av BT. Vissa order signeras elektroniskt. 
Protokoll från en funktion läggs på en disk på intranätet som alla har tillgång till. Man lägger 
också upp arbetsinstruktioner på intranätet för att få bort pärmar med papper och för att spara 
papper vid uppdateringar av arbetsinstruktionerna. 
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Det är ingen av intervjupersonerna som anser att det finns några rutiner på deras avdelningar 
för att minska el- och pappersförbrukningen. En intervjuperson säger att miljömålen skulle 
kunna fungera som det. 
 
Flertalet av intervjupersonerna anser att de inte finns några hinder i utövandet av sitt arbete 
men att man behöver ”tänka om” för att förbättra sitt miljöarbete. Man säger också att det kan 
vara svårt att ändra sina vanor. 
  
Idéer som kommer upp för att minska pappers- och elförbrukningen är ”att en allmän 
uppmaning behövs”, ”att ledningen visar sitt engagemang för miljön”, att anordna ”något 
slags projekt eller en temavecka”, bryta ned de stora miljömålen för avdelningen till konkreta 
mål och enkla tips samt att återkoppling behövs. 
 
Miljöutbildning/anpassad miljöutbildning 
 
Samtliga intervjupersoner har deltagit i någon form av miljöutbildning. Alla 
intervjupersonerna har fått en grundläggande kvalitets- och miljöutbildning där ”man lärde sig 
att källsortera”. Dessutom har inköparna deltagit i miljöutbildning som är riktad till inköpare 
och konstruktörerna har utbildats i miljöanpassad produktutveckling. Flertalet av 
intervjupersonerna tyckte att utbildningen var tillräcklig. En liten del av intervjupersonerna 
ansåg att någon form av uppdatering av miljökunskaperna behövs men att nya kurser är för 
mycket. 
 
Möjligheten att påverka beslut inom miljöarbetet 
 
Alla utom tre av intervjupersonerna säger att de inte får någon återkoppling. En svarar att 
miljömål som uppnåtts visas i BT-bladet. Den andra intervjupersonen svarar ”vi brukar få 
återrapporter från vår miljöledare om man har nått mål och vad de nya målen är samt vad vi 
ska tänka på för att spara”. Den tredje svarar att den endast får negativ återkoppling men att 
det inte rör miljöarbetet utan de andra arbetsuppgifterna. 
 
Samtliga intervjupersoner tror att ledningen tar till sig idéer. Man anser också att det är lättare 
i produktion än på kontor att ta fram praktiska lösningar i miljöarbetet. Det finns en 
förslagskommitté på BT där det lämnades ett förslag om att man skulle använda sig av 
personliga muggar istället för att använda engångsmuggar som senare genomfördes med gott 
resultat.  
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6 Analys 
 

6.1 Miljöledningssystem 
 
Miljömålen är det som ska driva den ständiga förbättringen av de certifierade 
organisationernas miljöprestanda (Ammenberg, 2003). Miljömål som är möjliga att uppnå 
uppfattas av intervjupersonerna som både återkopplig och motivation till miljöarbetet. 
 
Enligt Ammenberg (2004) är utbildningen av medarbetarna en viktig del i det MLS-styrda 
miljöarbetet. Det finns också ett krav från MLS-standarden att den certifierade organisationen 
ska utbilda de medarbetare vars arbete kan kopplas till en betydande miljöpåverkan 
(Ammenberg, 2004). De intervjuade hade alla gått någon form av grundläggande 
miljöutbildning som främst hade gett dem kunskaper i källsortering. På inköps- och 
produktutvecklingsfunktionerna hade intervjupersonerna dessutom genomgått mer 
skräddarsydda miljöutbildningar. Vad det gäller produktutveckling har intervjupersonerna där 
genomgått utbildning i miljöanpassad produktutveckling och på inköp miljörevision och som 
strategisk miljöinköpare. Men flera av intervjupersonerna har inte kunskap om att belysningen 
inte förbrukar mer el som den gjorde förr när den tänds och släcks ofta och några anser att 
kontorsapparaterna förbrukar så lite el när de går ner i viloläge att de inte sparar så mycket el 
genom att stänga av dem helt. Jag har kommit fram till att man fokuserar sitt miljöarbete på 
källsorteringen, pappersförbrukningen och till en liten del även elförbrukningen. Ett fåtal 
tänker på den miljöbelastning färgpatroner till skrivare och toner till kopiatorer utgör. 
 
Miljöledaren som är en del i MLS-organisationen har en stor betydelse för att föra 
miljöarbetet framåt som det visade sig på en funktion där miljöledaren hade lyckats att 
motivera sina medarbetare att tänka på elförbrukningen inte bara vid hemgång utan under hela 
arbetsdagen. 

6.2 Möjlighetsbaserat synsätt  
 
Medarbetarna ser möjligheter att förbättra sitt miljöarbete men man tar i stort inga egna 
initiativ trots att idéer inte saknas. Jag tolkar det som att man har en för stor tilltro till de på 
BT som arbetar med miljöfrågorna och tror att de bästa lösningarna kommer från Kvalitets- 
och miljöfunktionen så att de därför inte tar tillvara på sin egen kapacitet vad det gäller 
miljöfrågor. Flertalet av intervjupersonerna anser att de behöver ändra sina vanor för att 
förbättra sitt miljöarbete men uttrycker också att det kan vara svårt att ändra vanor. Med det 
möjlighetsbaserade synsättet förnekar man inte problemen men man väljer att fokusera på 
möjligheterna (Angelöw, 2001). Medarbetarna ser både möjligheterna och problemen men 
man väljer att inte agera vilket resulterar i en förlust av möjligheter att föra miljöarbetet 
framåt. 
 

6.3 Goda exempel  
 
Goda exempel är ett verktyg man kan använda sig av i miljöarbetet. Verktyget innebär att 
man använder sig av framgångsrika exempel från miljöarbetet på andra arbetsplatser för att 
stimulera till bättre resultat (Naturvårdverket, 2001). På BT har man vad det gäller 
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miljöområdet redan använt sig av detta då man använt Volvos svarta och gråa lista som 
modell till sin egen svarta och gråa lista vad det gäller konstruktion och inköp. BT:s svarta 
och gråa lista innehåller dels kemiska ämnen som inte får användas och dels kemiska ämnen 
vars användning skall begränsas ( BT57-00-003 och BT57-00-004, 2002). 
 
Det finns många bra idéer bland intervjupersonerna som man kan dela med sig mellan 
avdelningarna. Det är främst idéer om hur man kan minska pappersförbrukningen. De förslag 
som ges är bland annat att man kan arkivera på CD-rom istället för att arkivera papper i 
pärmar, elektronisk singering av fakturor, läsa dokument på bildskärmen istället för att skriva 
ut papper för att läsa, återanvända papper genom att skriva ut på baksidan av felskrivna 
papper, skicka e-post istället för att lägga post-it-lappar med meddelande till varandra och 
skicka cirkulär på intranätet istället för att använda sig av cirkulär i pappersform. 
 
Det finns en förslagskommitté på BT där medarbetarna kan lämna förslag för förbättringar av 
olika slag. Ett förslag som en intervjuperson tog upp som exempel var att förslagskommittén 
hade fått förslag om att medarbetarna skulle använda sig av personliga muggar i stället för 
engångsmuggar. Jag har observerat att detta har genomförts med god uppslutning. 
 

6.4 Återkoppling  
 
Flertalet av medarbetarna anser att de inte får någon återkoppling på sitt miljöarbete.  Två av 
intervjupersonerna får återkoppling om miljöarbetet och en intervjuperson får endast negativ 
återkoppling på sitt arbete men ingen återkoppling alls på sitt miljöarbete. Enligt Hagemann 
(1990) är återkoppling viktigt för att kunna utvecklas och att negativ återkoppling är bättre än 
ingen alls vilket är det sämsta alternativet. Återkoppling är enligt Angelöw och Jonsson 
viktigt för att öka motivationen för det egna miljöarbetet (Angelöw och Jonsson, 1994). Den 
avdelning där man hade fått information om miljömålen och detaljerade instruktioner hur man 
skulle arbeta för miljömålen var mest engagerade i att spara el. 
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7 Diskussion 

7.1 Miljöledningssystem  
 
Ammenberg (2004) anser att de övergripande miljömålen bör delas upp i detaljerade mål 
avdelningsvis. BT bör ta tillvara de möjligheter som finns i användandet av MLS vad det 
gäller miljöarbetet på kontorsarbetsplatserna genom att presentera miljömålen detaljerat för 
medarbetarna. 
 
Funktionsvis utbildning bör innehålla de betydande miljöaspekter som berör funktionen 
(Ammenberg, 2004). Vad det gäller BT:s kontorspersonal anser jag att miljöpåverkan från 
kontorsavdelningarna skulle kunna minska om kontorspersonalen får möjlighet att oftare 
uppdatera sina kunskaper om kontorsarbetets miljöpåverkan. En utbildning/information av 
kontorspersonalen vad det gäller kontorsapparaternas och belysningens energiförbrukning bör 
motivera till att fler av kontorspersonalen släcker belysningen när de inte är på sin arbetsplats 
och stänger av datorn när de går hem för dagen. Den grundläggande miljöutbildningen för 
nyanställda bör också kompletteras med vilken miljöpåverkan elförbrukningen har. 
 
För att engagera medarbetarna visade det sig på BT att miljöledarens roll är viktig. Man bör 
undersöka hur miljöledaren gick tillväga för att få så gott resultat för att kunna dokumentera 
detta och föra in det i MLS-organisationens rutiner. Miljöledaren bör också uppmuntra sina 
medarbetare till egna initiativ och idéer som går från medarbetarna till miljöråden så att 
kommunikationen inte går uteslutande från miljöråden via miljöledaren till medarbetarna. 
Detta eftersom ”i grund och botten ansvarar varje anställd för att följa systemets regler i det 
egna arbetet” (Ammenberg, 2004).  
 
BT använder sitt MLS på ett mycket seriöst sätt men man skulle kunna få hjälp till den 
ständiga förbättringen av miljöprestandan om som Ammenberg (2003) säger att det i 
standarden bör förtydligas vilken typ av förbättringar som avses. BT har genom sitt 
miljöarbete främst förbättrat sin avfallshantering genom källsortering och minskad 
avfallsmängd på kontorsarbetsplatserna vilket stämmer överens med Zackrissons (1999) 
studie som visade på att svenska miljöcertifierade företag i allmänhet hade störst framgång i 
just dessa delar av miljöarbetet. 
 
Alla delarna i miljöledningscykeln är viktiga men miljömål, utbildning och miljöledarens roll 
i organisationen anser jag vara de delar som man bör satsa på för att kunna förbättra 
miljöarbetet på BT:s kontorsarbetsplatser och på liknande arbetsplatser i andra organisationer. 
Om man bryter ner miljömålen till mer detaljerade mål är det lättare för medarbetarna att 
utifrån dem utföra miljöarbetet. Utbildning av medarbetarna för miljöarbetet framåt genom att 
de får ökade kunskaper och kan ta egna initiativ. Miljöledarens roll är viktig för 
medarbetarnas engagemang i miljöarbetet. Därefter kan man gå vidare genom att använda sig 
av ett möjlighetsbaserat synsätt, goda exempel och återkoppling som verktyg integrerat i MLS 
för att få en ständig förbättrad miljöprestanda hos företaget. Genom dessa insatser kan man 
föra miljöarbetet framåt på kontorsarbetsplatser i olika organisationer eftersom 
kontorsarbetsplatser i allmänhet har samma miljöbelastande faktorer. 
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7.2 Möjlighetsbaserat synsätt 
 
I en rapport från departementsgruppen ”Det miljöanpassade kontoret” kan man läsa att de 
viktigaste bitarna i miljöarbetet är att ändra människors värderingar och beteende för att sänka 
den miljöbelastning som finns idag (Departementsgruppen ”Det miljöanpassade kontoret”, 
1999). På BT kan man behöva jobba med detta då intresset för miljöarbete inte saknas hos 
kontorspersonalen men att de är medvetna om att det är svårt att ändra sina vanor. 
 
Genom att använda sig av ett möjlighetsbaserat synsätt skulle man kunna avsluta kvalitets- 
och miljöråden, där miljöledarna deltar, med en runda där alla talar om vilka positiva 
erfarenheter i miljöarbetet man upplevt från förra mötet. Genom detta kan man sprida de 
framsteg som gjorts inom miljöarbetet på vissa funktioner till alla funktioner inom BT. 
Eftersom det är olika arbetsuppgifter på olika funktioner kan man få vitt skilda lösningar på 
samma problem. Miljöledarna kan sedan presentera de positiva erfarenheterna på respektive 
funktion för att ta fram möjligheterna i miljöarbetet. 
 

7.3 Goda exempel 
 
Man kan använda sig av goda exempel för att öka inspirationen för miljöarbetet. Då 
kontorspersonalen i intervjuerna efterlyser stimulans för att kunna förbättra sitt miljöarbete 
anser jag att BT bör kunna använda sig av fler goda exempel som inspiration även vad det 
gäller miljöarbetet på kontoret. I Naturvårdsverkets rapport 5259 kommer man fram till att 
fördelarna med goda exempel är att de inte bara behöver vara ett sätt att följa lagarna utan 
även att det kan ge miljömål som är högre satta än den gällande lagstiftningen 
(Naturvårdsverket, 2001). Med många goda exempel lättillgängliga och väldokumenterade för 
tilltänkta användare skulle de kunna sprida sig som ringar på vattnet. Goda exempel med 
smarta lösningar skulle på så sätt främja miljöarbetet på många arbetsplatser utan att varje 
arbetsplats skulle behöva finna lösningen på samma problem. Genom detta kan miljöarbetet 
underlättas och inte kännas så tungrott utan i stället inspirera till ett förbättrat miljöarbete. 
Förslagskommittén och miljöråden som finns på BT kan vara ett bra verktyg för att fånga in 
goda exempel och idéer. Goda exempel inom miljöarbetet skulle kunna spridas genom det 
interna BT-bladet som finns på intranätet och även e-postas ut till samtliga datorer på BT. För 
att sprida de goda exemplen utanför BT skulle de kunna lägga ut dem på sin hemsida för att 
göra de tillgängliga för andra organisationer. 
 

7.4 Återkoppling 
 
BT bör ta den möjlighet som det innebär att ge återkoppling vad det gäller miljöarbetet på 
kontorsavdelningarna. Då miljöpåverkan från kontorsarbete frånsatt pappersförbrukningen 
inte visade sig vara så uppenbar kan återkopplingen vara en stor del av drivkraften på 
kontorsavdelningarna. Genom att informera medarbetarna på arbetsplatsmötena och genom 
BT-bladet om hur miljöarbetet fortskrider och vilka resultat olika insatser har givit kan man 
uppnå en effektiv återkoppling. 
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8 Slutsatser 
 
Det miljöarbete som utförs på kontorsarbetsplatserna på BT är främst källsortering, som på de 
flesta svenska miljöcertifierade företag, därför har BT möjligheten att förbättra miljöarbetet 
på kontorsarbetsplatserna. Om man bryter ner miljömålen till mer detaljerade mål är det 
lättare för medarbetarna att utifrån dem utföra miljöarbetet. Utbildning av medarbetarna för 
miljöarbetet framåt genom att de får ökade kunskaper och kan ta egna initiativ. Miljöledarens 
roll är viktig för medarbetarnas engagemang i miljöarbetet. Man kan sen gå vidare i 
miljöarbetet genom att använda sig av ett möjlighetsbaserat synsätt, goda exempel och 
återkoppling som verktyg integrerat i MLS för att få en ständig förbättrad miljöprestanda hos 
företaget. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
Generella miljöfrågor 
Vilka miljöfrågor är viktiga för Dig? 
Vad är viktigast för Dig när det gäller miljöarbetet? 
 
BT Products AB övergripande miljöarbete 
Känner Du till BT:s miljöpolicy? 
Känner Du till BT:s miljömål för 2004? 
Vet Du var BT:s miljömål finns att läsa? 
Vad fungerar bra/bäst i BT:s miljöarbete tycker Du? 
 
Miljöarbetet på kontorsavdelningarna 
Finns det något i Ditt arbete som påverkar miljön negativt? 
Vad fungerar bra/bäst i Ditt miljöarbete vid din avdelning? 
Vilka möjligheter har Du för att förbättra Ditt miljöarbete vid din avdelning? 
Har Ni några rutiner eller annat stöd för Ert miljöarbete på Din avdelning? 
Vilka möjligheter finns det för Dig att spara el avdelning? 
Vilka möjligheter finns det för Dig att spara papper på Din avdelning? 
Har Ni rutiner eller annat stöd för att spara el och papper på Din avdelning? 
Vad hindrar Dig från att spara el och papper på Din avdelning? 
 
Utbildning/Anpassad utbildning 
 
Vilken miljöutbildning har Du deltagit i? 
Är den utbildningen tillräcklig tycker Du, om inte vad saknas? 
 
Möjligheter för att påverka beslut inom miljöarbetet 
 
Får Du någon återkoppling på det miljöarbete Du utför? 
Tar ledningen till sig idéer om hur man kan förbättra miljöarbetet från avdelningen? 
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