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Sammanfattning  
 
Dagens miljöledningssystem har sin grund i de system som utvecklats på 1980-talet. Det finns 
två stora standarder vilka företag kan certifiera sig enligt, och på så sätt, frivilligt underkasta 
sig vissa regler. I dag ifrågasätts miljöledningssystems effektivitet av många. De ses som 
ineffektiva och kallas ibland för papperstigrar. Flertalet undersökningar undersöker 
miljöledningssystemens effektivitet med betoning på miljöaspekter, miljömål och 
standardbehäftade problem. Föreliggande studies syfte är att belysa problemen med 
miljöledningssystem ur ett organisationskulturellt perspektiv.  
 
De organisationskulturella perspektiv som undersöktes i studien är motivation, engagemang, 
delaktighet, kommunikation och integration av miljöledningssystemet. Detta gjordes genom 
en intervjubaserad fallstudie vilken omfattade fyra stycken livsmedelsföretag och åtta 
intervjupersoner, två på respektive företag. Resultaten i studien visar på att tankar kring 
motivation på företagen skiljer sig åt och denna åtskillnad kan ses gå igen i det faktiska 
arbetet. Motivationsarbetet har brister på företagen och personalen engageras alla gånger inte i 
miljöarbetet i önskvärd utsträckning. De företag som genomfört en miljöutbildning i 
anslutning till certifieringen av miljöledningssystemet eller införandet av det samma märker 
av en mer engagerad personal och en ökad frekvens av miljörelaterade förslag. Det 
framkommer även att den interna miljökommunikationen har klara brister. På ett företag 
förekommer ingen horisontell kommunikation mellan avdelningar och på två av företagen är 
tvåvägskommunikationen mellan miljöansvarig och personalen klart undermålig. Detta kan 
till viss del beror av organisationens storlek, men också av miljöansvarigs engagemang och 
otillräckligt stöd från ledningen. Även i miljöarbetets integrering i organisationerna uppvisar 
två av företagen brister då avdelningar utöver produktionsavdelningarna inte involveras i 
miljöarbetet och man tar inte hänsyn till indirekta miljöaspekter. Förklaringar till det är bland 
annat en undermålig intern kommunikationen och en viss avsaknad av engagemang hos 
miljöansvariga. 
 
Det som bland annat framkommer från studien är att miljöansvarig på företag har en central 
roll att spela. Dels i att engagera personalen i miljöarbetet, och dels att genom en aktiv 
kommunikation säkerställa miljöarbetets förankring i företaget och dess kultur. 
Organisationers storlek visar sig ha en avgörande betydelse för hur väl motivationsarbetet och 
den interna kommunikationen på företagen fungerar. 
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Inledning och syfte 
 
Ett vanligt sätt för företag att hantera miljöfrågor och miljöarbete är genom 
miljöledningssystem. Miljöledningssystemens rötter kan spåras tillbaka till mitten på 1980-
talet i USA när företagen kände att de fick svårare att efterleva den allt mer restriktiva 
miljölagstiftningen som växte fram. Samtidigt utbredde det sig bland företag i Europa ett mer 
proaktivt synsätt gentemot miljöfrågor och de började ses som affärsmöjligheter snarare än 
som hot. Dessa företag ville uppnå ett mer organiserat sätt att implementera sin miljöstrategi 
och att angripa miljöfrågor på. De utvecklade för det ändamålet olika verktyg för att hantera 
sitt miljöarbete och minska de risker och utsläpp som var förknippade med deras 
verksamheter.1 
 
Det senaste decenniet har miljömedvetenheten ökat, främst som ett resultat av mötet i Rio 
(UN Conference on Environment and Development) 1992 och den efterföljande diskussionen. 
Som en konsekvens av den ökade miljömedvetenheten är det inte längre bara myndigheter 
som ställer krav på företagens miljöarbete utan även kunder, privatpersoner, banker och andra 
intresserar sig allt mer. För att möta de ökande kraven på adekvat hantering av miljöfrågor har 
företagen i allt större utsträckning börjat anamma miljöledningssystem. Det finns två 
huvudsakliga miljöledningsstandarder, ISO 14001 och EMAS. 2 Den första handhas av den 
internationella standardiseringsorganisationen och den andra är en av EG utarbetad standard. 
Företag kan välja att certifiera sig enligt någon eller båda av dessa, och på så sätt underkasta 
sig vissa regler. En förutsättning för att bli certifierad, och framförallt behålla certifikatet, är 
att man kan uppvisa en ständig förbättring av sin miljöprestanda. I Sverige fanns det år 2002 
drygt 2 300 certifierade organisationer och i världen uppgick den siffran till drygt 63 000.3  
 
Miljöledningssystemens effektivitet ifrågasätts av många. Vissa ser dem som en papperstiger, 
andra som en reklamsymbol utan egentlig funktion. Det är egentligen svårt att uttala sig om 
miljöledningssystemen verkligen lett till konkreta förbättringar gällande miljö då de varit i 
bruk för kort tid. Hälften av alla miljöledningssystem i Sverige blev certifierade under 2002 
och 2003.4  
 
Många av de som söker utröna miljöledningssystemens effektivitet och lönsamhet gör detta 
med fokus på standarden och systemets uppbyggnad, på miljöaspekter och på mål. Två bra 
exempel på detta är ”Miljöledningssystem - papperstiger eller kraftfullt verktyg”5 och 
”Effektivare miljöledningssystem”6.  
 
Den föreliggande uppsatsen kan sägas angripa och förklara brister med miljöledningssystem 
ur ett annat perspektiv. Uppsatsen fokuserar på organisationskulturella aspekter på 
miljöledningssystem och miljöarbete. Motivation, engagemang, delaktighet och 
kommunikation är exempel på centrala organisationskulturella aspekter, vilka ofta saknas i 
studier om miljöledningssystem då de är ganska svåra att undersöka, och då andra faktorer ses 
som viktigare. Det organisationskulturella perspektivet fokuserar på en mer grundläggande 
nivå av miljöarbetet, det vill säga hur man får personalen villig att arbeta enligt 

                                                 
1 Steger, 2000, 23 ff. 
2 Ammenberg, 2001, s. 59 
3 Tsujii, 2003 
4 Axelsson m. fl. 2003, s. 31 
5 Zackrisson, 1999  
6 op. cit. Axelsson m. fl.  
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handlingsplaner och mot uppsatta mål. Perspektivet erbjuder således andra förklaringar, än 
ovan nämnda rapporter, till varför miljöarbetet i vissa fall inte fungerar och pekar på 
alternativa orsaker än målformuleringar och standardbehäftade problem.  
 
Syftet med den här studien är att genom en intervjuundersökning med miljöansvariga och 
produktionschefer på fyra livsmedelsföretag undersöka hur motivation, engagemang, 
delaktighet och kommunikation hanteras på företagen och vad det får för konsekvenser för 
hur miljöarbetet fungerar. Det vill säga hur det dagliga miljöarbetet fungerar och vilka 
förutsättningar som, utifrån ovan nämnda aspekter, finns för ett bra och levande 
miljöledningssystem. Relevanta frågeställningar är:  
 

o Hur motiveras personalen på företagen och hur engageras de i miljöarbetet?  
o Hur och i vilken omfattning uppfattar de intervjuade att personalen delaktiga i 

miljöarbetet? 
o Hur fungerar den interna kommunikationen när det gäller miljö och vilka 

förutsättningar för delaktighet ger den? 
o Vilken roll spelar miljöfrågor och miljöledningssystemet på företagen och vilken plats 

får miljörelaterade frågor ta och hur påverkar det miljöledningssystemets integrering i 
organisationen? 

 

Teoretisk och empirisk bakgrund 
 
Den teoretiska ansatsen i uppsatsen grundar sig i den moderna managementlitteraturen. 
Framförallt har boken ”Corporate Environmental Management 2” 7 varit till stor nytta i 
tankearbetet, identifiering av viktiga analysfaktorer och formuleringen av frågor. Teoridelens 
första avsnitt syftar till att förklara vad begreppet grön företagskultur innebär, och de följande 
avsnitten redovisar de faktorer och det tillvägagångssätt som anses viktiga för att uppnå en 
grön företagskultur. Avsnitten är kraftig komprimerade men utvecklas betydligt mer i 
diskussionskapitlet. Som läsaren kommer att märka är faktorerna starkt relaterade till 
varandra, vilket gör det omöjligt att förklara dem var för sig. Som exempel kan tas att 
motivation och kommunikation återfinns och förklaras i två separata rubriker men det är 
givetvis omöjligt att motivera någon utan att kommunicera med dem.  

Organisationskultur 
 
En organisationskultur kan sägas vara en organisations inre liv. Det vill säga sättet beslut 
fattas på, och hur man agerar, tänker och handlar i och kring olika frågor. Det kan röra sig om 
sättet att lösa problem, hur kommunikationen fungerar på företaget8 men även hur miljöfrågor 
och miljöledning hanteras på företaget. En liknande men kanske mer träffande beskrivning 
ges av Schein (1992, som tolkas av Bruzelius och Skärvad 1995)9: 
    
     Ett mönster av gemensamma antaganden som gruppen har lärt sig när den löst sina problem med extern      
     anpassning och intern integration och som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som fungerande och  
     som därför bör överföras till nya medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i   
     förhållande till dessa problem. 
 

                                                 
7 Welford, 1997 
8 Bruzelius och  Skärvad 1995, s. 267 
9 ibid. s. 267 
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Huruvida det går att styra och forma kulturen på ett företag råder det inom forskningsvärlden 
delade meningar om. Men helt klart är att även om man inte kan forma kulturen så kan den i 
alla fall påverkas. Utifrån kulturmedlemmarnas perspektiv är de grundläggande antagandena 
som antyds ovan sanna och denna icke ifrågasatta sanning genomsyrar hela kulturen och 
färgar alla aspekter och upplevelser.10 Kärnan i kulturen utgörs alltså av grundantaganden och 
etablerade uppfattningar. Kärnan når utåt genom de värderingar och beteendenormer som 
kulturmedlemmarna är medvetna om, reagerar på och upprätthåller. Värderingarna och 
normerna påverkar i sin tur medlemmarnas val och handlingar. Slutligen produceras 
artefakter, det vill säga det som blir synligt och observerbart av ett beteende som bottnar i 
kulturella normer, värderingar och antaganden.11 En bra liknelse är ett isberg där artefakterna 
är den synliga toppen och det övriga är liksom större delen av berget dolt under ytan. 
Eftersom organisationskulturella värderingarna återspeglas i det dagliga arbetet, blir det 
tydligt varför förändringar av kulturen är nödvändiga för att minska exempelvis 
miljöpåverkan. 
 
För att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete har kulturen således en viktig roll. 
Miljöarbetet och företagets sätt att utöva det måste uppfattas som legitimt i den rådande 
kulturen och stå i samklang med den. Om olika initiativ formas på ett sätt som strider mot det 
vanliga kommer de att mötas med misstänksamhet och passivitet eller rent av motstånd.12 Det 
är följaktligen viktigt att man har lyckats förankra miljöledningssystemet hos personalen 
redan i ett tidigt skede. 
 
Det är allmänt vedertaget att målet med hållbarhet eller ”hållbara företag” måste innebära 
grundliga förändringar i företagens kulturer. Stora förändringar i produkter och tjänster 
genom hela livscykeln måste genomföras. Förändringar som är så stora att de inte ryms inom 
ramen för det ”business as usual-tänkande” som finns i många företag. Flera företag har 
därmed börjat intressera sig för organisationskulturella förändringar.13 Att skapa den gröna 
företagskulturen innebär att företaget tar hänsyn till miljöaspekter i alla avseenden, och att 
agera miljömedvetet i alla situationer blir en självklarhet och något som de anställda inte ens 
reflekterar över. Fokus ligger på de anställda och deras agerande, hur man hanterar uppkomna 
situationer och/eller kriser. Utifrån det kan det alltså sättas ett ”lika med tecken” mellan en 
grön företagskultur och ett väl fungerande miljöledningssystem. Detta eftersom målet med 
miljöledningssystemet är en ständig förbättring. Viktigt att betona är dock att det inte är 
tillräckligt med att ha ett miljöledningssystem, det måste användas också. 
 
En allomfattande miljöstrategi förutsätter att hela företaget tar ansvar för miljön. Kunskaper 
och färdigheter räcker inte, även en positiv attityd till miljöarbetet och en vilja att påverka 
miljöfrågorna i det egna arbetet är viktiga. Här har ledningen och nyckelpersoner en viktig 
roll att spela då visioner föds men också riskerar att dö med dem. Ledningen måste aktivt 
kommunicera miljöfrågor samt ge praktiska exempel som visar att de står bakom sina ord och 
engagera medarbetarna i miljöfrågor. Attityder förändras långsamt och därför är det viktigt att 
påbörja attitydförändringen redan i ett tidigt skede, gärna innan förändringarna presenteras 
och verkställs. Problemet med företagskulturer är dock att människors tankesätt inte förändras 
bara genom att strategiska beslut fattas, utan kräver en ständig lobbyverksamhet från ledning 
och miljöansvarig.14 

                                                 
10 Hatch 2002, s. 242 
11 ibid. s. 246 ff. 
12 Angelöw 1991, s. 113 
13 Welford 1997, s. 79 
14 Linnanen m. fl. 1996, s. 203 ff. 
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Motivation som en del i ett aktivt miljöarbete 
 
Motivation är det som ger oss bränsle för att handla och fortsätta göra något. De flesta 
handlingar kräver ett mål vilket innebär att målbegreppet är väldigt viktigt för motivation 
eftersom det är det som ska utgöra det huvudsakliga bränslet för företags verksamhet.15   
 
Att motivera människor innebär att man släpper loss inre krafter hos dem. Mål och krav är 
yttre drivkrafter, exempelvis en avdelnings miljömål eller kravet att följa och ta till sig nya 
rutiner. Utöver det måste det finnas en inre drivkraft och vilja att uppfylla de yttre kraven. I de 
teorier som finns rörande motivation av personal och anställda görs en uppdelning mellan 
faktorer där vissa, såsom löneförmåner, status och arbetsrelationer, om de inte uppfylls leder 
till bristande tillfredställelse och där andra måste finnas för att en hög motivation ska uppstå. 
Till de senare hör exempelvis ansvar, bekräftelse och självförverkligande. Man blir sålunda 
inte särskilt motiverad av att de första faktorerna är uppfyllda, utan missnöjd om de inte är 
det. Om de senare kraven också är uppfyllda leder det däremot till en hög motivation.16 
 
Vid implementering av miljöledningssystem, och även andra förändringar, är det inte ovanligt 
att så kallade motivationsbarriärer uppstår. Uppkomsten av dessa beror till största delen av 
osäkerhet inför framtiden. Sådana osäkerhetskänslor orsakar ofta en fientlig inställning till 
förändringen. När gamla vanor bryts behöver personalen få en känsla av säkerhet. Klarar man 
inte av att motivera sin personal till att delta och anamma förändringen är risken stor att 
miljöarbetet fallerar redan innan det kommit igång. En tydlig motivationsbarriär är det faktum 
att det nya ofta innebär en känsla av att gamla och invanda mönster var dåliga. Detta kan lätt 
skapa ett motstånd då få vill medge att de tidigare gjort fel.17 
 
För att förhindra en sådan utveckling är det således viktigt att förklara för medarbetarna varför 
det nya är bra och vad det kommer att innebära. Här spelar miljöutbildning en stor roll, men 
det mesta av oron hos medarbetarna åtgärdas med en generell öppenhet hos chefer och andra 
nyckelpersoner. Miljöutbildningens funktion i att skapa engagemang skall inte förringas. I 
princip alla initiativ till att minska materialflöden och ta till vara på och sortera avfall kräver 
en ökad medvetenhet och kunskap om processer, material och flöden.18 Därmed är det inte 
konstigt att miljöutbildningar ses som centrala för miljöarbetet och dess hantering på företaget 
i managementlitteratur som rör miljöområdet.  
 
Miljöutbildningen har två syften. Dels fungerar den som en konkretisering och förklaring av 
ledningens intentioner med miljöarbetet, och dels ger den personalen information om hur 
detta ska hanteras på en daglig basis. Utbildningen kan även entusiasmera personal och 
fungera som en katalysator för ett mer aktivt engagemang i miljöarbetet och överbrygga 
organisationers inbyggda tröghet.19 Miljöutbildningen har därmed en viktig roll att spela när 
det gäller den kulturförändring som måste till om miljöarbetet ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Om de anställda tillåts se hur deras arbete och de aktiviteter som de 
utför påverkar miljön kan de även i större utsträckning ifrågasätta och komma med egna 

                                                 
15 Nilsson, 1993, s. 37 
16 ibid. s. 38 
17 op. cit. Welford s. 88 
18 Kitazawa och Sarkis 2000, s. 227 
19 ibid. s. 236 
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förslag till förändringar i processer.20 Att skapa förståelse reducerar också motstånd som 
många kan känna inför nya metoder och rutiner som en följd av okunskap och bristande 
förståelse. Utbildningen bör ha två delar, en allmänt hållen del och en som riktar sig specifikt 
till mottagaren och dennes arbete.21  
 
Ett miljöledningssystem med klara och lättåtkomliga rutiner är också av stor vikt. Personalen 
måste också uppmuntras till att använda sig av systemet.22 För att underlätta förankringen av 
systemet hos de anställda är det behjälpligt om de är med och utformar det, särskilt som de är 
dagliga användare av systemet och ett sådant förfarande skapar en känsla av delaktighet. På så 
sätt framhävs även betydelsen av personalens åsikter för att arbetet ska fungera i praktiken 
Men det som kanske är viktigast av allt är tydliga mål och visioner som personalen kan förstå 
och ta till sig.23 
 
Delaktighet har stor betydelse när det gäller att implementera förändringar och hålla det nya 
flytande. Ambitionen måste vara att engagera samtliga som är berörda i arbetet, gärna redan i 
utformningen av till exempel miljöledningssystemet. Utanförskap leder till motstånd till och 
ett lågt engagemang. Zobel och Burman24 visade i en undersökning på mycket positiva 
effekter av personalens delaktighet i miljöarbetet. På de undersökta företag som låtit sin 
personal vara med och identifiera miljöaspekterna för respektive avdelning återfanns ett stort 
engagemang för miljöfrågorna och en mer motiverad personal. Detta eftersom delaktighet ger 
en känsla av ”medägande” av frågan. Personaldelaktighet har även praktiska fördelar då 
personalen är experter på sina arbeten och kan tillföra aspekter som för den utomstående är 
lätta att missa.25 

Kommunikationens och informationens roll och hantering 
 
Kommunikation är givetvis tätt förknippad med det som tas upp ovan. Ordet kommunikation 
innebär att meddela sig eller dela med sig av något, till exempel tankar, värderingar, planer 
och mål. Kommunikation kan även definieras som processen där två eller flera personer 
skickar budskap till varandra där de visar hur de uppfattar sig själva och innehållet i 
budskapen. Det är en samspelsprocess där man är både sändare och mottagare och 
tillsammans skapar den information som kommuniceras. Kommunikationen är alltså 
processen för interaktion mellan människor medan information står för innehållet i denna 
process.26 Samspelet sker på många olika nivåer, genom både språk, skrift och handlingar. 
Dock är det tyvärr så att allt som uppfattas av mottagaren inte menades av sändaren. Detta 
kallas för brus. Brus kan sägas vara allt som läggs till budskapet men som inte ingick i 
sändarens avsikt. Bruset finns alltid där och har många orsaker vilka inte går att eliminera 
helt, men väl att reduceras. Ett annat vanligt kommunikationsproblem är dubbla budskap. 
Detta innebär att det som sägs inte stämmer överens med det som görs.27 Ett tydligt exempel 
är när ett företag säger sig vara miljömedvetet samtidigt som man köper in bensinslukande 
bilar med många hästkrafter till chefer. Vid ett sådant agerande kommer slutsatsen hos övriga 

                                                 
20 op. cit. Welford s. 155 ff. 
21 Zutshi och Sohal 2004, s. 405 
22 op. cit. Welford, s. 88 
23 op. cit. Angelöw, s. 88 
24 Zobel och Burman, 2002, s. 21 
25 ibid. s. 19 
26 Larsson 1997, s. 26 
27 op. cit. Nilsson, s. 83 
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anställda förmodligen bli att miljöfrågorna inte är så viktiga utan endast tomma klyschor för 
att tillfredsställa olika intressenter.  
 
Den interna kommunikationen är ofta förknippad med problem. För att kunna förstå det som 
kommuniceras måste mottagaren ha en uppfattning om miljöfrågorna och hur de kan relateras 
till dennes vardag. Det är också så att det språk som miljöansvariga använder kan vara 
svårförståeligt för en utomstående. Lättfattligheten i de kommunicerade budskapen är således 
viktigt. En vidgning av mottagarnas begreppssfär är alltså nödvändig för att det som avses 
kommuniceras verkligen blir det som kommer fram och inte misstolkas på grund av 
okunskap. Mycket av kommunikationen förs med fördel i små grupper. Fördelen med små 
grupper är att de underlättar diskussioner och det blir enklare att få och ge feedback på det 
som sägs. Att man har en involverande kommunikation ut mot de anställda är särskilt 
angeläget. Det räcker inte att endast informera personalen om de beslut som fattas av 
ledningen beträffande kommande miljöverksamhet. För att kunna engagera sig i de beslut som 
fattas måste det finnas möjligheter för personalen att höra orsakerna bakom dessa beslut och 
vilka konsekvenser de kommer att få.28 Öppenhet blir extra angeläget när det kommer till att 
förhindra ryktesspridning som i många fall kan vara förödande för miljöarbetet.29 Aktivt 
användande av kommunikationskanalerna är grundläggande för att skapa trovärdighet, 
markera att miljöarbetet är viktigt samt hålla alla uppdaterade om vad som händer. 
 
Intern tvåvägskommunikation mellan miljöavdelningen och de anställda är en av de 
fundamentala baserna i att underhålla ett miljöledningssystem och bedriva ett gott 
miljöarbete. Organisationer måste försäkra sig om att de har en väl fungerande 
kommunikation och att de vet vilka nyckelpersonerna och de viktigaste mottagarna är. 
Därmed inte sagt att andra är oviktiga, dock finns det på de flesta arbetsplatser naturliga 
ledare. Informationen, alltså det som kommuniceras, måste även vara öppen och tillgänglig på 
ett enkelt sätt för alla berörda. Att vara öppen för förslag och idéer om hur arbetet bör fortgå 
och kan förbättras är också en avgörande faktor för att lyckas med sitt miljöarbete.30  
 

Metod 
 
Detta kapitel beskriver hur undersökningen som uppsatsen bygger på genomfördes. Vilken 
metod som användes, hur undersökningen utformades och varför förklaras. Som en inledning 
kommer metodbegreppet att redas ut och författarens syn på det kommer att klargöras. 
Därefter beskrivs studiens upplägg, metodologiska ansats och avgränsningar. Kapitlet avslutas 
med en bedömning av intervjuundersökningens giltighet och tillförlitlighet.  

Val av metod 
 
Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på, att se orsakerna bakom 
händelserna och åsikterna bakom handlingarna.31 Den metod som används styr i mångt och 
mycket det vi kommer fram till då olika metoder ger olika resultat. Det är därför viktigt att 
grunden i den metodologiska ansatsen är relevant för studien.32 Det finns två huvudsakliga 
metodologiska inriktningar, den kvantitativa respektive den kvalitativa. Utgångspunkterna för 
                                                 
28 op. cit. Linnanen et.al. s. 208 
29 op. cit. Angelöw, s. 109 ff. 
30 op. cit. Zutshi, Sohal, s. 405 
31 Halvorsen 1992, s. 13 
32 ibid. s. 13 
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den kvalitativa forskningen är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter 
och egenskaper och att de därför inte kan mätas eller vägas. Något enklare uttryckt menas att 
forskaren ska förstå saker i sitt sammanhang och söka förklaringar till observerade fenomen 
hos det undersökta och i dess omgivning.33  
 
Valet av kvalitativa intervjuer i den här studien baseras på att syftet är att studera 
nyckelpersoners hantering och reflektioner kring valda områden. Det finns andra metoder som 
skulle tjäna detta syfte, exempelvis deltagande observationer eller enkätundersökningar. 
Problemet med deltagande observationer är tidsfaktorn, då de ska ske under en relativt lång 
tid. En enkätundersökning skulle också kunna vara relevant för att få med ett 
underifrånperspektiv, men här är återigen problemet med tillåtelse från företagen. En förtjänst 
med intervjuer är att man kan ställa riktade frågor och på så sätt få fram sådant som kan vara 
svårt att observera. Fakta om framtida planer är en annan fördel med att intervjua, likaså 
möjligheten att gräva djupare i sådant som inte syns på ytan.  

Intervjumetodik  
 
En intervju är ett samtal där intervjuaren vill skaffa sig information från den intervjuade, 
respondenten. Det är således intervjuaren som, i varierande grad, styr samtalet. Det finns olika 
typer av intervjuer och de kallas olika saker i olika källor. Här har Heine Andersens34 
ordalydelse valts. Han använder sig av begreppen standardiserade och strukturerade intervjuer 
för att förklara hur intervjun är uppbyggd och utförd. Med en intervjus standardisering avses 
de sätt som frågorna är formulerade på och i vilken ordning de ställs. Graden av 
standardisering varierar. I starkt standardiserade intervjuer är varje frågas form och följd 
förutbestämd och inga avsteg från detta kan göras. Frågan får inte formuleras om och måste 
ställas där det var tänkt från början i intervjumanualen. I en icke-standardiserad intervju tillåts 
intervjuaren däremot att ändra frågornas ordningsföljd och formulering så att de passar in 
bättre. När det gäller frågornas grad av strukturering menas grad av slutenhet respektive 
öppenhet. Slutna frågor, som ofta återfinns i enkäter, har mycket inskränkta svarsmöjligheter 
medan icke-strukturerade frågor ger respondenten möjlighet att svara som han eller hon vill. 
Strukturering gäller alltså svarsmöjligheterna.35 En semi-strukturerad intervju innebär att det 
finns en färdigformulerad intervjumanual men att svarsalternativen är öppna. En nackdel med 
semistrukturerade intervjuer är att de ställer högre krav på intervjuaren och jämförbarheten 
mellan intervjuer kan komma att bli svårare att uppskatta. Om intervjuaren inte har detta i 
åtanke under intervjuerna kan konsekvensen bli väldigt olika intervjuer som är svåra att 
jämföra med varandra.36 
 
Val av företag och respondenter 
 
Studien består av åtta stycken intervjuer utförda på fyra livsmedelsföretag. Livsmedelssektorn 
har valts två skäl. Dels har en tidigare uppsats37 skrivits inom denna sektor vilket gör att det 
finns en förkunskap om processer och deras miljöaspekter. Dels antas livsmedelsföretag ha 
kommit relativt långt i sitt miljöarbete med tanke på kraven som de omges med. Samtliga 
företag finns i Östergötland och deras storlek varierar från 40 till 800 anställda. 
Avgränsningen till Östergötland beror på den kostnad som en mer nationellt inriktad 

                                                 
33 Bryman, 1997, s. 77 
34 op. cit. Andersen, s. 80 ff. 
35 ibid. s. 80 ff. 
36 ibid. s. 78 
37 Ljungström, 2003 
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undersökning skulle medföra. De som intervjuades var miljöansvariga och produktionschefer 
på respektive företag. Valet av miljöansvariga som intervjupersoner grundar sig självfallet i 
att det är de som har kunskapen om och hur miljöarbetet på företagen fungerar och hur man 
dagligen arbetar med miljö inom företaget. Det är därför av intresse att få deras syn på de 
organisationskulturella aspekterna på miljöledningen, då det är de som måste engagera 
personalen till att vilja jobba med miljöfrågor och följa de rutiner som finns. 
Produktionscheferna valdes som en andra intervjukategori eftersom de är nyckelpersoner när 
det gäller miljöarbete. I egenskap av produktionspersonalens närmaste chefer har de stora 
möjligheter att påverka samt att de måste vara medvetna om miljöarbetet för att kunna göra 
korrekta val rörande produktionsförfarandet. Fokus i studien ligger alltså på hur 
miljöansvariga och produktionschefer agerar för att skapa en grön kultur på företag. Det 
innebär att intervjumaterialet har ett top-down perspektiv vilket påverkar bilden av hur 
miljöarbetet ser ut på företagen. Nackdelen är att det är svårt att kontrollera deras utsagor, 
uppgifter och känslor. Detta kan till viss del göras med en enkätundersökning, men av tidigare 
nämnda skäl så uteslöts en sådan. Perspektivet i studien har ändå sina förtjänster. 
Intervjupersonerna är centrala i miljöarbetet och det är därför viktigt att analysera hur de ser 
på olika påverkansfaktorer och hur de agerar. Andra intressanta intervjupersoner som skulle 
kunna tillföra ett vidare perspektiv är andra personer i ledande ställning, men på grund av 
deras bristande tillgänglighet uteslöts de som alternativ. Anställda från 
produktionsavdelningarna från respektive företag skulle också vara relevant att ha med men 
tyvärr är även här deras tillgänglighet begränsad på många företag.  
 
Intervjufrågor 
 
Intervjuerna i studien utgick från en intervjumanual (Bilaga 1). Manualen konstruerades 
utifrån de variabler som ansågs som viktiga för syftet. Manualen består av fem kategorier. En 
inledande del med övergripande frågor om den intervjuade och om och företaget. Den andra 
delen rör miljöarbete, motivation, engagemang och delaktighet. Den tredje tar upp 
kommunikation och delaktighet. En fjärde del rör miljöfrågans roll i företaget och hur 
intervjupersonerna upplever att miljöarbetet fungerar. Manualen avslutas med frågor rörande 
det framtida miljöarbetet och vad intervjupersonerna tror kommer att ske. Frågorna och 
manualen utformades med hjälp av de tips och råd som ges i ”Som man frågar får man svar” 
av Bengt-Erik Andersson38. 
 
Intervjuerna i studien är semi-strukturerade och icke-standardiserade. Frågorna ställdes 
därmed inte nödvändigtvis i den ordning som de står i manualen, utan anpassades vartefter 
intervjun fortgick. En del av frågorna berör samma område, men från olika håll. Vid de 
tillfällen ämnet kändes helt uttömt, eller då andra svar redan hade besvarat frågan, uteslöts 
den. Problemet med ett sådant förfarande är att det är svårt att veta om ämnet är riktigt uttömt, 
men det gäller å andra sidan starkt strukturerade intervjuer också, då de inte tillåter några 
avsteg från manualen. Intervjuerna i sig utfördes enskilt på respektive intervjupersons kontor 
och var mer ett samtal än en regelrätt utfrågning, då detta ger en mer avslappnad stämning och 
respondenten ges tillfällen att fritt uttrycka vad han/hon vill, samt komma med utläggningar 
som annars är svåra att få fram.39 Innan intervjuerna började klargjordes det att intervjun var 
konfidentiell och hur svaren skulle behandlas i uppsatsen. Även företagen utlovades 
anonymitet för att respondenten skulle känna sig tryggare och på så vis kunna komma med 
mer informativa och innehållsrika svar än annars. Under intervjun användes en bandspelare 
för att lättare kunna koncentrera sig på respondenten och de svar som gavs. Block och penna 
                                                 
38 Andersson, 1985 
39 ibid. s. 77 
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användes för att skriva upp intressanta detaljer och till att konstruera eventuella följdfrågor 
eller teman som var intressanta att spinna vidare på. Frågorna i manualen fungerade bra och 
av att döma av svaren så tolkade samtliga respondenter dem på ungefär samma sätt. Längden 
på intervjuerna varierade kraftigt. Den kortaste tog 30 minuter medan den längsta pågick i 
nästan 80 minuter. Genomsnittet var dock ca 40 till 45 minuter. 
 
Intervjuanalys 
 
För att underlätta analysen transkriberades samtliga intervjuer till fullo. Fördelen med detta är 
att materialet blir betydligt mer överskådligt, och kategoriseringen underlättas väsentligt. 
Nackdelen är att förfarandet är mycket tidskrävande. 
  
För att analysera det stora datamaterial som skapas under åtta intervjuer krävs någon form av 
kategorisering. Det första som gjordes var att bestämma analysenheter, det vill säga den enhet 
som skulle analyseras.40 I det här fallet var analysenheten respondenternas syn på 
organisationskulturella faktorer och hur dessa hanteras på företaget, samt vilken roll 
miljöfrågan har på företaget i stort. Eftersom de nyss uppräknade faktorerna återfinns under 
intervjumanualens tre mittersta rubriker kategoriseras svaren under dessa i ett resultatkapitel. I 
resultatkapitlet framställs vad som sagts i intervjuerna med utgångspunkt i de tre kategorierna, 
syftet med tillhörande frågeställningar och teorin. Det tre kategorier som nämns är: 
”Motivation, engagemang och delaktighet”, ”Utbildning och kommunikation” och ” Miljöns 
roll och interna hantering”. En annorlunda kategorisering med avseende på andra faktorer än 
nyss nämnda skulle kunna ge ett annat resultat. Det är därför mycket viktigt att 
analysenheterna och kategorierna stämmer överens med syftet, teorin och de övergripande 
frågeställningarna.  
 
I resultatkapitlet presenteras de svar på intervjufrågorna som i störst mån främjar syftet, oftast 
fråga för fråga. I enstaka fall är dock likartade frågor aggregerade till en. Den allmänna 
uppfattningen från intervjuerna anges och belyses med referat som understryker vissa 
meningar som framkom under intervjuerna. Referaten hjälper till att belysa de olika 
intervjupersonernas åsikter och uppfattningar på vissa områden. Dock nämns inte 
respondenterna vid namn med hänsyn till konfidentialiteten som utlovats vid intervjuerna. För 
att underlätta för läsaren och skapa en tydlig struktur redovisas de centrala frågeställningarna 
kortfattat i tabellform. Då ytterligare information finns kring dessa frågeställningar återges 
den i löpande text under respektive tabell. Företagen gavs namnen Företag 1 till och med 4 
eftersom det för läsaren och resultaten inte är intressant vilka företag det rör sig om. En 
anonymisering av företagen tillåter dessutom en mer öppen diskussion då lika stor hänsyn till 
personer inte behöver tas.  
 
Det som tas upp och diskuteras i diskussionskapitlet är svaren på frågorna. Alla respondenter 
har fått samma frågor och givits flera chanser att utveckla sitt resonemang. Eftersom 
diskussionen grundar sig på deras svar är det mycket möjligt att vissa saker ändå förbisetts 
och utelämnats. Därmed är det angeläget att i analysen av svaren inte dra för långtgående 
slutsatser utan hålla sig till det som respondenterna svarat samt att ha i åtanke att det 
egentligen kan förhålla sig på ett något annorlunda sätt. Bilaga 2 kan därmed vara ofullständig 
då den bygger på muntlig återgivning då organisationsschema inte alltid fanns tillgängligt.  
 

                                                 
40 op. cit. Andersson, s. 198 
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Giltighet och tillförlitlighet 
 
En hög tillförlitlighet i intervjuerna innebär att av varandra oberoende intervjuer ska ge 
ungefär samma resultat. Tillförlitlighet i materialet ska garantera att forskningsresultatet är 
pålitligt och därmed kan användas för att belysa den valda problemställningen. För att uppnå 
en hög tillförlitlighet måste de olika leden i utförandet vara noggranna.41 I den här studien 
bedöms tillförlitligheten som god då intervjuerna inte kändes konstlade, respondenterna var 
öppna och bemötandet var trevligt. Bedömningen är att om en annan person ställt samma 
frågor skulle svaren ha varit likartade.  
 
Giltighet är ett mått på om en undersökning belyser det den säger sig avse belysa.42 Frågorna 
bedömdes vara relevanta för syftet och missförstods inte av de intervjuade. Det finns dock en 
risk att svaren på vissa frågor är aningen tillrättalagda, men i stort sett uppfattades de som 
ärliga då även brister hos företagen togs upp av respondenterna. Att intervjuerna var 
konfidentiella är ytterligare något som talar för en hög giltighet då intervjupersonerna därmed 
kunde tala på ett mer förtroligt sätt.   
 

Resultat 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet från de åtta intervjuer som ligger till grund för uppsatsen. 
Resultaten presenteras utifrån de underrubriker som återfinns i intervjumanualen (Bilaga 1). 

Miljöledningssystemets övergripande struktur 
 
Företagens nuvarande miljöledningssystem   
Företag 1 är certifierade enligt ISO 14001 sedan oktober 2003. Företag 2 är ännu inte 
certifierade vilket också gäller för Företag 3. Dock är en certifiering nära förstående för båda 
företagen. Företag 4 är sedan 2001 certifierade enligt ISO 14001. Anledningen till att man har 
eller är på väg att certifiera sig uppges vara omvärldstryck i form av kundkrav och förväntade 
krav från konsumenter, investerare och andra intressenter.  
 
Miljöansvarigas övriga arbetsuppgifter  
Ingen av de intervjuade miljöansvariga har endast miljöansvar som sin arbetsuppgift. 
Miljöansvarig på Företag 1 är teknisk chef. Ansvarig på Företag 2 är miljö- och 
kvalitetsansvarig och anställdes som det, främst för att implementera ett kvalitetssystem och i 
andra hand ISO 14001. Miljöansvarige på Företag 3 sköter utöver miljöfrågor även 
kvalitetsfrågor och vissa avdelningar av inköp. Miljöansvarig på Företag 4 uppger att han till 
hälften sysslar med kvalitets- och miljöfrågor, och att de senare endast omfattar 10 procent av 
arbetstiden.  
 
Organisationsstruktur 
Organisationsstrukturen skiljer sig åt mellan företagen. Företag 1 och 2 har 400 respektive 
800 anställda och är därmed relativt stora organisationer, med flera led mellan miljöansvariga 
och personalen. Företag 3 och 4 har 70 respektive 40 anställda vilket medför att de räknas 
som små företag. Detta gör att de har färre led mellan miljöansvarig och personalen, se Bilaga 
2 för en överblick.  

                                                 
41 op. cit. Halvorsen. s. 42 
42 ibid. s. 92 



 14

 

Motivation, engagemang och delaktighet 
 
Personalens involvering i miljöarbetet 
Hur involverad personalen är i miljöarbetet skiljer sig mellan företagen. En sammanfattning 
ges i Tabell 1.  
 
Tabell 1: Svar på frågan ”Hur involverad är personalen i miljöarbetet?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Genom information, mål 
och handlingsplaner till 
miljöledningsprogrammen. 

Genom utbildning 
samt TPU-projekt 
som är under 
införande.  

Engagerar labb- och 
produktionspersonal 
genom miljömålen 
och dess 
handlingsplaner. 

Samtliga anställda 
är involverade i 
miljöarbetet. 
Miljöaspekter tas 
hänsyn till i hela 
organisationen 

 
Produktionschefen på Företag 1 menar att:” Frågar man personalen själva så tror jag inte att 
de är speciellt medvetna. Men jag vill påstå att de är det väldigt omedvetet, för vi styr ju detta 
på ledningsnivå och som man säger hur man ska arbeta på vissa platser och varför man ska 
göra si och så på… eeee… olika ställen. Det bli automatiskt arbetsrutiner som vi skapar för 
de anställda och då är ju det en form av miljöarbete som de håller på med.” 
Miljöansvarig på Företag 2 svarar direkt: ”För lite!” och förklarar att man stängt fabriken 
under en heldag och kört miljöutbildning i syfte att engagera och involvera personalen i 
arbetet. Utöver det uttrycker han att det kan vara svårt att involvera personalen direkt eftersom 
de har så pass många anställda. Det mesta delegeras via produktionsledare men med 
införandet av TPU43 på produktionslinjerna uttrycker både han och produktionschefen 
förhoppningar om att det ska bli bättre. Produktionschefen säger att de är medvetna om många 
av de brister som finns men ska åtgärda dem. Anledningen till bristerna uppges vara att 
miljöarbetet är nytt samt att verksamheten fungerat i stort likadant de senaste 100 åren. Detta 
är något som miljöansvarig ser som ett stort hinder när det kommer till att implementera 
förändringar. På Företag 3 tycker produktionschefen att personalen är medveten om 
miljöarbetet genom den källsortering som finns men hoppas att det ska bli mer fokus på 
miljöfrågor i och med de nyligen utnämnda miljösamordnarna. Miljöansvarig på Företag 4 
anordnar halvtimmesutbildningar under en period varje höst och där tas bland annat miljö 
upp, framförallt under certifieringsåret 2001. Utöver det jobbar produktionschefen aktivt varje 
dag med sådana frågor eftersom det är han som har ansvaret för det praktiska miljöarbetet, 
och han diskuterar ofta miljöarbete med de anställda.  
 
Hur har personalen tagit till sig miljöarbetet  
De flesta av de intervjuade anser att de anställda tagit till sig miljöarbetet bra. Detta styrker de 
med att avfallssorteringen fungerar bra och att folk i största allmänhet har ett 
miljömedvetande. Just det sistnämnda nämns av alla utom en. På Företag 2 upplever 
miljöansvarige även att miljöfrågor känns lättare att kommunicera än kvalitetsfrågor, då de 
tidigare är mer konkreta. Miljöansvarig på Företag 4 menar att han kan se hur folk tänker 
miljö och illustrerar det hela med en historia som fick företaget att tänka om helt och sluta 

                                                 
43 Totalt Produktivt Underhåll (TPU). Företag 2 håller på att införa detta på samtliga produktionslinjer. 
Personalen har veckovisa möten där de diskuterar allt som rör processen, inklusive miljöfrågor. Förslag till 
förbättringar som framkommer belönas med 100 kronor som får disponeras relativt fritt av hela gruppen.  
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använda en produkt. På samma företag har det även införts ett system som ger personalen 
pengarna från plaståtervinningen som en extra morot i arbetet.  
 
Personalens delaktighet i miljöarbetet  
Miljöansvarig på Företag 1 anser att delaktigheten kommer an på egen inställning och att de 
faktiskt är 800 personer. Produktionschefen uppger att delaktigheten märks dels på antalet 
förbättringsförslag som kommit in och dels på det han hör i den dagliga kontakten. På Företag 
2, 3 och 4 menar de att delaktighetskänslan definitivt finns där i och med att om något går fel 
rapporteras det in att personalen blir orolig över vad som kommer att hända vid eventuella 
felkörningar. På Företag 4 påpekar miljöansvarig att de anställda inte märker av miljöarbetet 
så mycket eftersom det inte är i själva tillverkningsprocessen som miljöbelastningen uppstår. 
De har infört nya rutiner men inget som är särskilt belastande. Även produktionschefen menar 
att det de mest märker av är källsorteringsarbetet, men att de bedriver en allmän diskussion 
kring miljöfrågor med de anställda och betonar vikten av just detta.  
 
Möjlighet att påverka  
Alla åtta respondenter uppger att personalen har en möjlighet att påverka rutiner och de beslut 
som särskilt berör dem (Tabell 2). 
 
Tabell 2: Svar på frågan ”Har personalen någon möjlighet att påverka beslut som direkt påverkar dem?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Ja, vissa rutiner via 
produktionsledare, 
men inte mål. 

Ja, genom sina 
produktionsledare och 
förslagssystem. 

Ja, vi uppmanar dem 
till det och har haft ett 
projekt angående 
detta. Förslag om nya 
rutiner lämnas till 
miljösamordnare eller 
produktionsledare.  

Ja genom att alla 
anställda kan revidera 
sin egen arbetsplats 
samt direkt genom sin 
produktionsledare. 

 
På Företag 2 och 4 finns ett förslagssystem och Företag 3 har genomfört ett projekt med syftet 
att öka delaktigheten och få personalen att komma med förbättringsförslag. Projektet 
omfattade främst företaget, men även vad de anställda kan göra i hemmet. Miljöansvarig 
anser att de anställda har stor möjlighet att påverka och delta men att de inte gör det i den 
utsträckning som önskas. På Företag 4 använder man sig av internrevisioner där varje anställd 
kan revidera sin arbetsplats med avseende på i princip allt. Revisionerna sker internt av en 
standardkunnig och en chef. Miljöansvarig på Företag 4 resonerar kring frågan så här: ”Vi 
försöker alltid ta en diskussion med personalen. För att de måste vara delaktiga. Och är dom 
inte delaktiga och känner sig inte delaktiga kan vi inte genomföra något oavsett vad det än 
är… utan det måste liksom komma då att vi har gjort det här i samförstånd. Det tror jag är 
jätteviktigt.”  Personalen på Företag 3 får också till viss del vara med och bestämma mål för 
sina respektive arbeten och fick själva utforma de återvinningsstationer som finns på 
företaget. De är också delaktiga i utformning av miljöprogrammen. Allmänt gäller också att 
de intervjuade uppfattar personalen på respektive företag som medvetna om de utsläpp som 
finns och att de försöker minimera dem, men att detta arbete ibland kan stagnera lite. 
 
Belöningssystem på företagen  
Tabell 3 ger en översikt på huruvida företagen har ett belöningssystem eller inte. 
 
Tabell 3: Svar på frågan ”Har ni något belöningssystem?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
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Miljöansvarig svarar 
nej och 
produktionschef 
svarar ja 

Ja, fasar ut ett 
gammalt och TPU 
ersätter bland annat 
det. 

Nej Ja 

  
Företag 2 och Företag 4 uppger att de har ett belöningssystem. Det råder en viss tvekan kring 
hur det förhåller sig på Företag 1, då miljöansvarig svarar att de inte har det medan 
produktionschefen menar att de har det. Attidtyden till belöningssystem är dock positiv hos 
båda. Företag 2 ska övergå till TPU och det gamla systemet håller på att fasas ut till förmån 
för detta. På Företag 3 har de inget belöningssystem och uppger att det som funnits 
havererade totalt, men de är ändå positiva till att införa ett nytt. På Företag 4 ogillas 
belöningssystemet då miljöansvarig menar att förslag är den anställdes självklara skyldighet i 
förbättringsarbetet. Produktionschefen menar att förslagsverksamheten är oerhört viktig för ett 
företag och själva motorn i arbetet då personalen är experter på sina jobb. 
 
Åtgärder för att motivera personalen i miljöarbetet  
Sättet att motivera människor att delta i miljöarbetet är snarlikt på alla fyra företagen vilket 
framförs i Tabell 4.  
 
Tabell 4: Svar på frågan ”Har ni, och i så fall hur, arbetat med att få personalen motiverad, engagerad 
och delaktig?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Genom information 
samt tidigare projekt 
som rörde 
vattenförbrukning 

Personalen har varit 
med och utformat de 
återvinningsstationer 
som finns samt varit 
med i framtagandet av 
rutiner för 
miljöarbetet 

Genom utbildningar 
och information på 
möten 

Utöver 
utbildningsserien som 
genomförts finns även 
ett intranät där all 
miljöinformation 
finns tillgänglig. 
Även diskussioner 
gällande 
avfallshantering och 
ett planerat 
studiebesök. 

 
Företag 3 uppger att de motiverar sin personal främst genom utbildningar och information 
som rör bland annat måluppfyllelse. De menar dock att det är svårt att veta om de anställda 
blir motiverade av det eller inte. På Företag 2 och 4 betonar de öppenhet och Företag 4 ger 
som exempel deras intranät som alla i personalen kollar en gång om dagen. Båda företagen 
framhåller personaldelaktighet som den främsta källan till motivation i miljöarbetet. Företag 2 
har också valt att låta personalen arbeta gruppvis i sina produktionslag och veckovis diskutera 
förbättringar som kan göras. I grupperna diskuteras alla aspekter på produktionen och 
resultatet har än så länge varit gott och lett till flera förslag angående miljöarbetet. 
 
Intervjupersonernas tankar kring motivation  
De tankar som finns kring motivation på företagen, och om hur man vill att det ska fungera, är 
i grunden lika. Samtliga är inne på samma saker, men tyngdpunkten ligger lite olika. Företag 
1 framhåller information som främsta medel men produktionschefen ser också diskussion om 
miljö med anställda som viktig del i motivationsarbetet. Något han menar kommer i 
skymundan ibland. Intervjuade på Företag 2 menar att det är centralt att personalen själva får 
vara med och påverka genom utrymme i diskussioner och eget ansvar. Miljöansvarige på 
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Företag 2 menar också att visualisering är ett bra sätt och försöker utöver nyss nämnda även 
gå ut och prata miljö med personalen på golvet. Miljöansvarig på Företag 3 betonar 
information och menar att det som händer i omvärlden fungerar som en motivationsfaktor. 
Produktionschefen menar att mycket handlar om att uppmärksamma individen och ge 
miljösamordnarna en aktiv roll i arbetet. Även han framhåller betydelsen av delaktighet. 
Företag 4 understryker diskussioner med medarbetarna och att i samförstånd med dem hitta 
lösningar. De ser alla som en kugge i maskineriet, och om några utelämnas menar de 
intervjuade att det är i princip omöjligt att genomdriva några förändringar. Utöver det trycker 
de på vikten av öppenhet gentemot personalen, samt att ge dem information om allt som pågår 
och är intressant för dem.  

Utbildning och kommunikation 
 
Synen på miljöutbildningens förtjänster   
Tankarna kring miljöutbildningen och dess roll är i stort samma på företagen. Enighet råder 
om att miljöutbildningen skapar en förståelse för varför det är viktigt att ta hänsyn till miljön i 
sitt arbete. På Företag 1 anser de att utbildningen skapar en förståelse för varför företaget 
jobbar med miljöfrågor. De menar också att utan den förståelsen kan man inte förvänta sig 
något resultat eller fungerande miljöarbete. De intervjuade på Företag 2 menar även de att 
utbildningen skapar en förståelse för miljöfrågor och sätter dem i fokus i den dagliga 
verksamheten samt att det ändrar personalens förhållningssätt till miljöarbetet. Utbildningen, 
menar de, underlättar även skapandet av en dialog på företaget. Detta är även något som de 
intervjuade på Företag 3 och 4 framhåller. Miljöansvarig på Företag 4 betonar att det är 
mycket viktigt att skapa en tanke kring miljö och tar som exempel upp ett projekt som 
avstyrdes efter en utbildningssession.  
 
Miljöutbildning  
Samtliga företag har haft miljöutbildningar i varierande grad. I Tabell 5 ges en överblick på 
företagens utbildningsarbete. 
 
Tabell 5: Svar på frågan ”Har personalen fått någon miljöutbildning?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Oenighet då 
miljöansvarig svarar 
ja och 
produktionschef nej. 

Ja, en 
heldagsutbildning och 
flera finns 
inplanerade, dock inte 
i samma omfattning. 

Ja i samband med att 
miljöarbetet drogs 
igång och ytterligare 
en finns inplanerad i 
samband med 
kommande 
certifiering. 

Ja, en utbildningsserie 
har genomförts. 
Avfallsentreprenören 
har även bedrivet 
utbildning. Utbildning 
sker kontinuerligt 
genom ISO-kvartar. 

 
På Företag 1 råder det oenighet mellan respondenterna angående huruvida personalen har fått 
miljöutbildning. Produktionschefen uppger att nyckelpersoner såsom chefer och 
produktionsledare fått utbildning, och att intentionen är att de ska sprida det vidare. 
Miljöansvarig menar att samtliga har fått en grundläggande utbildning 1998. Företag 4 hade 
en utbildning i samband med certifieringen, samt har sina kontinuerligt hållna ISO-kvartar där 
miljö ingår som en del. Utbildningen hölls av miljöansvariga från bolag inom samma koncern. 
Alla utom Företag 1 har utformat utbildningen på ett likartat sett, från det generella till det 
specifika. Av de tre företagen använde sig Företag 2 och 3 av externa konsulter men uppger 
att de framöver kommer att sköta det internt. 
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Effekter av miljöutbildningen  
Företag 1 har ingen uppfattning om hur miljöutbildningen mottogs och vilket resultat den 
haft. Miljöansvarige menar att det är svårt att få en uppfattning eftersom de är så många. 
Produktionschefen, som fått en viss utbildning på området, anser att miljöutbildningen hjälper 
honom att tänka miljö i sitt dagliga arbete och sätta arbetsrelaterade saker i ett större 
perspektiv. På Företag 2 har de märkt av resultaten från miljöutbildningen i form av ett ökat 
antal förslag rörande miljöarbetet, samt på den dagliga diskussionen. På Företag 3 uppger 
intervjupersonerna att de inte märkt av någon positiv effekt av utbildningen, men de räknar 
med att kunna få igång en dialog om miljö efter den andra utbildningsomgången. Företag 4 
anger att de fått positiva resultat av utbildningen i form av ökade förslag och en större 
medvetenhet hos personalen när det kommer till den dagliga diskussionen och konkret 
hantering av avfall. 
 
Hur kommunikationen från miljöansvarig fungerar  
I Tabell 6 redovisas översiktligt hur den interna miljökommunikationen upplevs fungera på 
företagen. 
 
Tabell 6: Svar på frågan ”Anser du att kommunikationen från miljöavdelningen till de anställda fungerar 
på ett tillfredsställande sätt?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Den sköts genom 
chefer och 
produktionsledare. 
Uppges fungera bra. 

Måste bli bättre och 
mer aktiv. 

Måste bli bättre. 
Produktionschefen 
efterlyser mera driv i 
arbetet. 

Alla träffas varje dag 
och dessutom sker 
mycket av 
kommunikationen via 
intranätet och ISO-
kvartar. Upplevs inte 
vara ett problem. 

 
På Företag 1 sköts den interna miljökommunikationen till personalen via produktionschefer 
och ledare. Miljöansvarig menar att det räcker då de flesta på arbetsplatsen inte är berörda av 
miljöarbetet och de får mer riktad information, främst angående avfallssortering. 
Kommunikationen till de anställda sker antingen via produktionschefer till produktionsledare 
och därefter till personalen eller direkt till produktionsledare. Produktionschefen säger att det 
inte är mycket som kommuniceras ut angående miljö. Kanske sker det någon gång per år. På 
Företag 2 anser både produktionschefen och miljöansvarige att det finns förbättringar att göra. 
Miljöchefen menar att han skulle behöva komma ut och prata mer med personalen och delta 
på fler möten. Produktionschefen är av samma åsikt, att det är svårt att nå ut till människor, 
särskilt då de har fem-skift. Han hoppas emellertid att den nya TPU-linjen kan hjälpa. Han 
anser att det är mycket upp till honom att uppmärksamma personalen på ny information och 
även nyheter på intranätet. På Företag 3 medger miljöansvarig att kommunikationen kan 
förbättras och understryker det genom att säga:”…man kan inte ha utbildningar i det oändliga 
inte…” Produktionschefen menar att kommunikationen kan förbättras och eftersöker bättre 
driv i arbetet. Han upplever att kunskapen finns där, men som han uttrycker det: ”…den sitter 
kanske lite fast för att komma ut… fullt ut”. Han påpekar också att miljöansvarig inte kallat 
till alla de möten som miljöstyrgruppen haft inplanerade. På Företag 4 uppger de båda 
intervjuade att kommunikationen fungerar bra. Mycket sker via intranätet och miljöansvariges 
ISO-kvartar som enligt produktionschefen är mycket uppskattade. Delvis för att miljöansvarig 
är en så pass intressant person och lite av en eldsjäl. Båda poängterar också upprepade gånger 
att: ”…nej det fungerar väldigt bra och det är som sagt var…… ett litet företag och alla 
känner alla………… vi pratar med varann dagligen allihop så att säga.” 
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Kommunikationens kanaler  
Möjliga vägar att kommunicera med personalen är samma eller väldigt liknande på företagen. 
Tyngdpunkten är däremot olika vilket återges i Tabell 7. 
 
Tabell 7: Vilka möjliga kanaler har ni att kommunicera med personalen?  
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Dokument befordras 
neråt i organisationen, 
muntligt från chefer, 
anslagstavlor och 
intranät. 

Möten, intranät, 
miljötavlor, 
information i fikarum, 
personalblad. 

Muntlig information, 
anslagstavlor och 
möten. 

Daglig kontakt, möten 
intranät och ISO-
kvartar. 

 
På Företag 1 använder man sig mycket av dokument som vidarebefordras neråt i 
organisationen från miljöansvarig och därefter är det upp till produktionsledare att 
kommunicera ut informationen. Något som produktionschefen menar kan vara svårt att hinna 
med. Miljöansvarig påpekar att de är 800 personer och att inte alla berörs av arbetet. Företag 2 
använder sig också mycket av intranätet och har dessutom ett informationsblad som man 
publicerar nyheter och kommande projekt i. Utöver det går information ut via möten, förmän 
och miljötavlor. Miljöansvarig önskar som tidigare nämnts ha mer tid till att prata direkt med 
personalen. Företag 3 är mer inriktade mot muntlig information och anslagstavlor. Företag 4 
använder sig till största del av den dagliga kontakten och intranätet. Intranätet används främst 
till nyheter och varje anställd har en skyldighet att kolla på nyhetssidan minst en gång om 
dagen. Här betonas även den öppenheten de båda intervjuade anser finns på ett mindre 
företag. 
 
Uppfångande av och feedback på idéer  
Alla åtta intervjupersoner anser att deras företag är bra på att fånga upp idéer från personalen 
och att ge dem feedback. Även om vissa anser att de kan bli bättre på det. På Företag 2 anser 
miljöansvarig att: ”Eeeeeee i X-stad behöver vi bli mycket bättre……det måste framförallt 
bli… första svaret tillbaka måste bli mycket snabbare……”. Feedbacken personalen får består 
i antingen pengar från belöningssystemet plus erkännande av idéen när den testas och visar 
sig fungera bra. På Företag 3 medger man att det brister lite i feedback. Det är inte alla gånger 
en idégivare får erkännande för det han gjort. 
 
Formella miljömöten   
Företag 2 har regelbundna och schemalagda tillfällen där personalen kan diskutera förslag och 
förbättringar med varandra och chefer. Detta sker på TPU-mötena. På Företag 3 hålls 
avdelningsmöten och skiftgångsmöten. Där finns tid för diskussion men än så länge har det 
inte förekommit någon sådan kring miljöfrågor. På Företag 1 uppger produktionschefen att 
man inte har den möjligheten utan att kommunikation och diskussion kring miljö sker 
spontant. Även på Företag 4 sker mycket av diskussionen i den dagliga kommunikationen 
även om de har möten där miljöfrågor kan och vid ett par tillfällen har diskuterats. Företaget 
har även regelbundna ISO-kvartar där miljöarbetet diskuteras.  

Miljöns roll och interna hantering  
 
Samarbete mellan avdelningar  
Skillnaderna på företagen angående samarbete rörande miljö mellan avdelningar redovisas i 
Tabell 8. 
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Tabell 8: Svar på frågan: ”Finns det något samarbete mellan olika avdelningar angående miljöarbetet?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Finns inget utöver 
ledningens 
genomgång som sker 
en gång per år. En 
hygiengrupp rör sig 
mellan avdelningar. 
Sker annars i den 
dagliga kontakten på 
lägre nivåer i 
produktionen 

Miljöråd med 
representanter från 
samtliga avdelningar. 
Träffas två gånger per 
år. 

Finns ett visst 
samarbete mellan lab 
och produktion, 
utöver det finns inget 
direkt samarbete. 

Bra samarbete mellan 
alla delar på företaget 
tack vare sin storlek. 
Inköpschefen pratar 
exempelvis dagligen 
med 
produktionspersonal 
om råvaror och då 
kommer även 
miljöaspekter med.  

 
Ledningens engagemang 
Alla åtta intervjuade anser att respektive ledning har ett bra engagemang i miljöfrågor och 
samtliga påpekar vikten av att ledningen står bakom miljöarbetet. Hur de intervjuade svarar 
framställs i Tabell 9.  
 
 
Tabell 9: Svar på frågan ”Vilket engagemang anser du att ledningen har för miljöfrågor?”. 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Blandat, men direkt 
när pengar kommer 
med i bilden är de 
intresserade. 
Ledningspersoner 
sitter med i 
miljöstyrgruppen 

Platschefen är mycket 
engagerad. Ledningen 
sitter med i 
miljörådet. 

VD, som skapat ett 
stort engagemang för 
miljöfrågor och driver 
på arbetet, sitter även 
med i 
miljöstyrgruppen 

Mycket intresserad 
VD som bland annat 
skapat det klimat som 
råder. Ledningen 
sitter med i 
miljöstyrgruppen. 

 
På Företag 1 uttrycker miljöansvarig att: ”direkt när vi börjar prata pengar och så, så är de 
involverade… då känner de för det”.  På Företag 2 menar produktionschefen att platschefen 
är mycket engagerad men att produktionsledarna inte alls är så engagerade som de borde vara 
och att det måste bli ändring på det. Även miljöansvarige menar att stödet från ledningen är 
stort och att han inte skull klara sitt arbete utan det. Företag 3 har en VD som skapat ett stort 
engagemang för miljöfrågor och är en drivande kraft. Det yttrar sig i att de diskuterar miljö i 
en styrgrupp som sammanträder varannan månad samt i den dagliga kommunikationen. 
Miljöansvarig ser det också som en stor fördel att VD:n tidigare arbetat med 
miljöledningssystem. På Företag 4 uppger de att VD:n är mycket intresserad, vilket är det som 
givit upphov till det klimat som finns på företaget. Ledning har stoppat projekt och 
användande av vissa produkter som inte går ihop med deras miljöpolicy. 
 
Målkonflikter 
Ingen av de intervjuade ser några direkta motsättningar mellan miljömålen och de 
ekonomiska målen. Samtliga anser att det går att spara mycket pengar på att arbeta med miljö 
och att fokus på miljöarbetet ligger mot ständiga förbättringar snarare än ekonomisk vinning, 
även om de anser att det ofta går hand i hand. Detta återges övergripande i Tabell 10 
 
Tabell 10: Svar på frågan: ”Finns det tydliga motsättningar mellan företagens ekonomiska mål och 
miljömålen?”.  
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
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Nej, miljö och 
ekonomi går hand i 
hand, men ekonomi 
prioriteras. 

Nej, miljö får kosta 
pengar. 

Nej, miljö får kosta 
pengar. 

Nej, har ingen 
egentlig ekonomisk 
press på sig. 

 
På Företag 1 medger miljöansvarig dock att investeringsmässigt så får miljö stryka på foten, 
framförallt gentemot tillverkningsdelen, och att miljö hanteras som vilken fråga som helst. 
Det vill säga lönar sig inte en investering så läggs den ner. På Företag 2 säger miljöansvarig 
att man nyligen gjort stora miljöinvesteringar, bland annat i ett nytt och miljövänligare 
kylsystem och i ett nytt neutraliserande avloppssystem i X-fabriken. Produktionschefen på 
Företag 2 säger att allt som görs inte är för att spara pengar, utan också för att visa att man 
faktiskt gör något bra för miljön. Produktionschefen på Företag 3 menar att man vill värna om 
miljön genom att minska på sina transporter och han har svårt att tro att det finns en 
ekonomisk kalkyl bakom detta mål. Företag 4 uppger också att de jobbar mot ständiga 
förbättringar och att de ännu inte haft den ekonomiska pressen på sig som gör att man måste 
prioritera. 
 
Gehör för miljöfrågor 
Miljöansvarig på Företag 1 anser om gehör att: ”det har sin grund i kostnadsbiten. Men det är 
klart att det är ju så…... det är ju alltid produktionen som går först.” Produktionschefen 
menar att han inte får gehör alla gånger han tar upp miljöfrågor och hänvisar till kostnader 
och prioriteringar. På Företag 2 uppger de att när miljöfrågor tas internt är gehöret bra. På 
Företag 3 är det ingen av de två intervjuade som inte tycker sig få gehör för miljöfrågor när de 
tar upp dem. Intervjuade på Företag 4 upplever inte heller att det är svårt att få gehör för miljö 
men att miljöfrågor kan vara svåra att förstå. Enda gången produktionschefen upplever 
problem är när han har med inköpsavdelningen att göra, då de måste tänka på att pressa 
priserna, men uppger att det brukar gå att resonera med dem.  
 
Integrering i organisationen  
Hur miljöarbetet är integrerat i organisationen i stort skiljer sig mellan företagen (Tabell 11). 
 
Tabell 11: Svar på frågan: ”Hur väl är miljöarbetet integrerat i övriga organisationen?”.  
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 
Bra, problem som 
uppkommer tas om 
hand när de dyker 
upp 

Tar hänsyn till miljö i 
de flesta lägen. 
Exempelvis vid inköp 
tas det hänsyn till 
transporter och 
förpackningar. 

Kan bli bättre, 
kommer med tiden 
när systemet är mer 
inarbetat.  

Väl integrerat, 
riskbedömningar görs 
vid inköp och 
leverantörsbedömningar 
sker kontinuerligt.  

 
Företag 2 upplever det som svårt är att ha konkreta handlingsprogram för indirekta 
miljöaspekter och konkretiserar det med: ”många av våra råvaror är ganska så 
resursförbrukande. Men det är liksom inte…………vi kan inte påverka direkt hur de 
framställer socker exempelvis.” På Företag 3 menar de att det kan bli bättre då miljöfrågor 
ska tas i beaktande vid inköp och nya avtal, något som kanske inte görs fullt ut idag. Även 
Företag 4 upplever att miljöfrågan är väl integrerad och man gör vid exempelvis inköp en 
riskanalys där miljöfrågan är med som en viktig aspekt. Produktionschefen säger att det alltid 
görs leverantörsbedömningar och att man i största mån strävar efter leverantörer med ett 
miljöledningssystem. De har exempelvis avbrutit samarbetet med en leverantör i Kina, då de 
hade ett undermåligt miljöarbete. 
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Diskussion 
 
I det här kapitlet kommer resultatens betydelse att diskuteras. Det kommer att göras med 
utgångspunkt i teorin samt med hänvisning till relevant forskning. I tur och ordning kommer 
resultatet från rubrikerna i resultatkapitlet att diskuteras.  

Motivation, engagemang och delaktighet 
 
Tankar kring motivation av personal på företagen 
 
För att förklara och belysa hur motivation, engagemang och delaktighet hanteras på företagen 
är det centralt att kartlägga hur de intervjuade, vilka är nyckelpersoner för miljöarbetet, ser på 
begreppen och vilka tankar som finns kring dem.  
 
Synsätten som finns kring motivation, engagemang och delaktighet (kallas även de tre 
aspekterna) på företagen är snarlika, dock betonar de intervjuade olika aspekterna olika 
mycket. I resultatstycket Intervjupersonernas tankar kring motivation är samtliga intervjuade 
överens om att det är angeläget att ha hela personalen bakom sig för att få till stånd ett lyckat 
miljöarbete. Vikten av detta och att motivera och engagera personalen i miljöarbetet är enligt 
Ammenberg44 centralt för ett lyckat miljöarbete. Han menar att företag som misslyckas med 
detta riskerar miljöarbetet fallerar totalt. Förmåga att motivera och engagera är väsentligen en 
fråga om ledarskapsstil, och hur den påverkar miljöarbetet erbjuder Welford45 förklaringar till. 
För att nå ett hållbart företag räcker det inte enbart med de traditionella 
managementstrategierna, menar Welford. Företagen måste även skapa ett äkta engagemang 
för miljöfrågor hos anställda och ständigt uppmuntra dem till att ta en aktiv roll i företagets 
miljöarbete. Han betonar vidare att miljöansvariga är centrala personer i detta arbete.46 En 
skiljelinje kan här dras mellan Företag 1 och 3 respektive 2 och 4. Den ledarstil som ges 
uttryck för hos Företag 1 och till viss del Företag 3 kan sägas karaktäriseras av ett inarbetat 
”top-down”-ledarskap. Ett sådant innebär att information befordras neråt i organisationen, och 
att medarbetarna förväntas genomföra intentionerna med stöd av produktionschefer och 
ledare. Detta relativt hierarkiska system är inget hinder i sig för ett fungerande miljöarbete 
och en känsla av delaktighet bland de anställda. Men i kombination med synen på aspekterna 
som finns hos miljöansvarig på Företag 1, och även 3, är risken att, det för miljöfrågorna så 
viktiga, delaktighetsarbetet inte kommer att fungera. Även om miljöansvarig på Företag 3 
nyanserar sina tankar om de tre faktorerna i stycket Intervjupersonernas tankar kring 
motivation är det fortfarande så att han och ansvarig på Företag 1 ser information som den 
främsta motivationsfaktorn (Tabell 4). Welford och andra ser i och för sig information som en 
viktig aspekt men inte som central när det kommer till motivation, engagemang och 
delaktighet. De båda andra företagen ger uttryck för en mer utvecklad syn på miljöarbetet och 
dess hantering i organisationer i det att de betonar vikten av delaktighet och medbestämmande 
(Tabell 4). Detta är något som kan komma att underlätta förändring av organisationskulturen. 
Ett möjligt hinder är dock att grundsyn på de tre faktorerna inte alltid kan komma till uttryck i 
det dagliga arbetet på grund av organisatoriska eller kulturella hinder. Klart står i alla fall att 
synen hos de intervjuade får konsekvenser för miljöarbetet då ledarskap och individ är centralt 

                                                 
44 op. cit. Ammenberg, s. 64 ff. 
45 op. cit. Welford, s. 127 
46 ibid. s. 127  
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för miljöarbetet. Särskilt viktigt blir synsättet om man beaktar att det som motivation, 
engagemang och delaktighet egentligen går ut på är att åstadkomma en kulturförändring i 
organisationen, och att en sådan kräver att alla omvärderar sina roller och värderingar47 och 
accepterar miljöarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet.  
 
Delaktighetsarbetet och möjlighet att påverka 
 
Hur tankarna kring motivation, engagemang och delaktighet som framkommer ovan uttrycks i 
det dagliga miljöarbetet är en helt annan sak vilket kommer att diskuteras i det här stycket. 
Även om intentioner och idéer om delaktighetsarbete i de flesta fall finns på de studerade 
företagen, är deras omsättning i praktiken inte fullt genomförda. Welford menar att 
delaktighet är hjärtat i hållbar utveckling och håller det som centralt för att nå ett fördjupat 
miljöarbete. En viktig aspekt är de anställdas möjlighet att påverka beslut (Tabell 2) och vara 
delaktiga i sådant som rör dem själva, men även överordnade beslut som rör företagets policy 
och förhållningssätt. Främst är det dock sådant som direkt påverkar deras vardag som de bör 
vara delaktiga i. Exempel på detta kan vara utformning av nya rutiner eller mål.48 Även Zutshi 
och Sohal49 framhåller detta som väsentligt för att få ett fungerande miljöarbete. Företag 1 och 
3 har i princip inget delaktighetsarbete där personalen aktivt involveras i miljöarbetet (Tabell 
1 och 4), utan ledarskapssättet är, som synen på de tre faktorerna antyder, tämligen ”top 
down”-inriktat. I praktiken innebär det att de miljöansvariga förväntar sig att det de ger i 
uppdrag till sina anställda kommer att utföras. Möjligheterna att påverka är således 
begränsade på företagen och konsekvenserna det kan få är att det skapas en likgiltighetskänsla 
inför miljöarbetet. Om personalen inte tillåts delta aktivt i miljöarbetet kommer de heller inte 
att engagera sig i det eller ta det till sig. En sådan inställning hos personalen leder till att 
nyheter och förändringar kan bli svåra att implementera och i värsta fall mötas med en 
axelryckning och ses som ännu ett ledningsprojekt. Det kan även bli svårt att få personalen att 
ta till sig nya rutiner och arbetssätt eftersom de själva inte ser nyttan med dem. Den attityden 
skapar givetvis stora problem för alla företag som vill bedriva ett bra miljöarbete och kan 
enligt Ammenberg50 leda till att miljöarbetet helt fallerar. Anledningen till att personalen på 
Företag 3 inte upplevs som tillräckligt delaktiga i arbetet torde bero på att de inte uppmuntras 
till det, eller att möjligheten att påverka inte kommunicerats ut till personalen i tillräcklig 
utsträckning. Det är dock, med tanke på uppsatsens top down-perspektiv, svårt att uttala sig 
om huruvida de anställda upplever sig som delaktiga i miljöarbetet, vilket gör att det är de 
intervjuades upplevelser av detta som återspeglas. Det att Företag 1 och 3 inte involverar 
personalen i miljöarbetet lika mycket som Företag 2 och 4, vilket framgår av Tabell 1 och 4, 
kan inte endast förklaras med att miljöledningssystemen är relativt nya då andra i samma 
situation kommit längre. Något som är viktigare än tidsaspekten är miljöansvarigas roll. De 
har en stor del i personalens brist på delaktighet i miljöarbetet då initiativen till detta måste 
komma från miljöansvariga. Miljöansvariga måste aktivt arbeta med att engagera personalen i 
miljöarbetet genom att förändra tillvägagångssätt och arbetsmetoder. Att de miljöansvariga på 
Företag 1 och 3 inte gjort detta kan ha flera orsaker såsom bristande stöd från ledningen då 
miljöansvarig inte ensam kan driva miljöfrågor. Har inte miljöansvarig stöd av ledningen är 
risken att arbetet inte kommer framåt och de idéer som miljöansvariga har, inte prioriteras i 
organisationen. En annan förklaring kan vara att gängse tillvägagångssätt är djupt rotade i 
organisationskulturen och därmed svårföränderliga. Om de anställda inte involveras i arbetet 
är risken stor att miljöarbetet stannar i sitt inledningsskede och inte går vidare från det 
                                                 
47 op. cit. Welford, s. 127 
48 ibid. s. 128 
49 op, cit. Zutshi, Sohal, s. 407 
50 op. cit. Ammenberg, s. 65 
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stadium där man satsar på relativt enkla åtgärder som inte kräver något större engagemang 
eller förändringar av processer. Ett sådant miljöarbete blir då ”för syns skull” och om det styrs 
av ett miljöledningssystem en papperstiger som inte används eller till fullo accepteras av 
personalen.51  
 
Företag 2 och 4 har kommit längre i sitt delaktighetsarbete. De intervjuade menar att de tar 
hänsyn till personalens idéer och låter dem utveckla miljöarbetet i den mån de kan (Tabell 1 
och 4). Detta är något som de också märkt av i form av fler förslag och ökad motivation. I och 
med att uppsatsen har ett uppifrånperspektiv är det tyvärr svårt att uttala sig om hur de 
anställda upplever situationen. Möjligheten att påverka sin egen situation på arbetet ger en 
mer intresserad personal som har lättare att ta till sig det nya som sitt eget. Utöver detta 
skapas indirekt en förståelse kring miljöproblematiken i det egna arbetet. På så sätt kan nya 
arbetssätt och metoder genereras. En delaktig personal förväntas också i större utsträckning 
stödja andras självbestämmande vilket borgar för möjligheten att ge vissa utökat ansvar utan 
att för den delen skapa ett missnöje hos andra.52  Borsese, McDowall och Andrade53 menar 
utöver detta att delaktighet och möjlighet att påverka ger företaget en högre produktivitet 
vilket är ytterligare orsak till att involvera personalen i miljöarbetet. Det delaktighetsarbete 
som bedrivs på Företag 2 och 4 kommer sannolikt, om det fortgår, att förändra 
organisationskulturen till en mer miljömedveten sådan. Detta eftersom tillräckliga 
påtryckningar och praktiskt arbete till slut får miljöarbetet att bli en naturlig del i vardagen. 
Resonemanget gäller främst Företag 2 där de uppger att verksamheten har bedrivits i samma 
anda i 100 år och att man dagligen kämpar mot kulturen och faktiskt lyckats ändra den lite.  
 
En förklaring till varför delaktighetsarbetet ser ut som det gör erbjuds av Zobel och Burman54 
som i en artikel visar på ett intressant samband mellan medarbetardelaktighet i miljöarbetet 
och storlek på företagen. Enligt dem finns ett positivt samband mellan små företag och en hög 
delaktighet. Det bekräftas till viss del av den här studien, undantaget är Företag 2 som sin 
storlek till trots har ett relativt utvecklat delaktighetsarbete och en framtidsplan för detta 
arbete. Formen för delaktighetsarbetet skiljer sig åt mellan Företag 2 och 4. På Företag 2, det 
större av de två, sker arbetet på ett formaliserat sätt medan det på Företag 4 yttrar sig mer 
informellt. Skillnaderna här är enligt Zobel och Burman typiska och beror på organisationen, 
då större företag ofta tenderar att ha en tydligt avgränsad miljöavdelning och formella 
miljönätverk. Mindre företag har av naturliga skäl inte en lika formell, om än tydligt 
definierad, struktur.55 Ingen struktur är bättre än andra utan i det enskilda fallet anpassad efter 
respektive företags storlek.  
 
Belöningssystem (Tabell 3) och dessas positiva eller negativa effekter är något som ofta tas 
upp i managementlitteratur kring motivation av personal. Welford ställer sig positiv till 
nyttjandet av belöningssystem och menar att det visar på den vikt företaget lägger vid 
miljöfrågor. De tjänar också till att uppehålla det engagemang och de åtaganden som 
personalen har.56 Både Företag 2 och 4 har haft goda förtjänster av sina system. Nackdelen 
med individuellt riktade belöningssystem är att de kan skapa avundssjuka, vilket tenderar att 
kväsa motivationen men individuella belöningar kan även fungera som en sporre för andra att 
göra bra ifrån sig. När det kommer till individuellt riktade miljöledningssystem är det alltså av 

                                                 
51 Davis, 2000, s. 81 
52 op. cit. Welford, s. 128 ff. 
53 Borsese m. fl. 2003, s. 6 
54 op. cit. Zobel, Burman, s. 21 
55 op. cit. Zobel, Burman, s. 21 
56 op. cit. Welford, s. 157 
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vikt att företag utformar dem så att risken för avundssjuka minimeras. Här har kollektiva 
belöningssystem en fördel då risken för avundssjuka minskar när det är grupper och inte 
enskilda som belönas. Utöver det kan kollektiva system skapa nya kommunikationsvägar och 
en sammanhållning i gruppen som ytterligare kan främja miljöarbetet. Företag 4 har utöver 
belöningssystemet även ett återvinningsprogram där de pengar företaget tjänar på att återvinna 
plast kommer personalen till gagn. Ett sådant initiativ kostar mycket lite för företaget men bör 
ge desto mer tillbaka i form av en motiverad personal. Företag 1 och 3 saknar 
belöningssystem vilket gör att de går miste om de positiva effekterna som framgår av de båda 
andra exemplen. 

Utbildning och kommunikation 
 
Miljöinriktad kommunikation ska forma och inte informera om miljöledningssystemet. Detta 
sker genom en tvåvägskommunikation där personalen involveras genom riktade budskap 
samtidigt som de uppmuntras till att ge idéer.57 Det som avses med kommunikation här är hur 
och på vilket sätt de intervjuade når ut till personalen och hur deras åsikter kommer fram. 
Följande avsnitt ger alltså en annan och kompletterande sida till tidigare avsnitt som tog upp 
konkreta former för hur personalen involverades och engagerades i miljöarbetet.  
 
Miljöutbildning 
 
Miljöutbildning (Tabell 5), vilket framgår i teorikapitlet, är väldigt central för att lyckas med 
miljöarbetet. Utbildningarna verkar ha fått avsedd effekt då företagen som genomfört sådana 
upplever att de fått en mer motiverad personal vilket de menar märks i den dagliga 
diskussionen (se effekter av miljöutbildningen). De anställda upplevs också ha en större 
förståelse för miljöarbetet, något som förhoppningsvis kommer att främja företagens 
miljöarbete och vara behjälpligt i förändringen av organisationskulturen. Eftersom 
förändringar av gängse metoder ofta kan mötas av motstånd och tveksamhet från personalens 
sida är en förståelse för varför det är nödvändigt avsevärt underlättande i denna process.58 
Särskilt viktigt blir det om man tar delaktighetsarbetet i beaktande. Företagen får förmodligen 
ut mycket mer av sina anställda om de förses med tillräcklig kunskap så att de känner att de 
kan bidra med något. Den andra aspekten som visar på att miljöutbildningen haft avsedd 
effekt är den ökade förslagsfrekvensen då kunskapen som erhålls hjälper personalen att se vart 
förbättringar kan göras.  
 
Regelbundenhet i utbildningarna är något som förordas av bland annat Welford59 som hävdar 
att det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster när utbildningen bleknar bort. Det går som 
bekant inte över en natt att förändra en företagskultur utan för det krävs ett aktivt och 
kontinuerligt arbete. En fallstudie gjord av Kitazawa och Sarkis60, som undersökte 
miljöutbildningens roll på Compaqs anläggningar, bekräftar detta. På Compaq hade man 
under en längre tid satsat mycket på regelbundna utbildningar och resultatet var en kraftig 
ökning i förslagsverksamheten, och även en i övrigt mer motiverad personal som tog egna 
initiativ till miljöförbättringar. Detta är något som verifieras av resultaten i den här studien (se 
effekter av miljöutbildningen) då de intervjuade på Företag 4 upplever personalen som mer 
medveten om företagets miljöbelastning och vad de kan göra åt den. Företag 2 och 3 har än så 
länge bara haft en utbildning men båda planerar att hålla sådana fortlöpande (Tabell 5). 
                                                 
57 op. cit. Borsese, McDowall och Andrade, s. 4 
58 op. cit. Welford s. 92 
59 op. cit. Welford, s. 93 
60 op. cit. Kitazawa, Sarkis, s. 236 
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En förklaring till varför Företag 1 inte hållit någon utbildning i samband med certifieringen 
kan vara kostnadsrelaterad. Då företaget har 800 anställda är det relativt dyrt att anordna 
utbildningar för samtliga i personalen och de satsar därför på att utbilda nyckelpersoner. Men 
sett i ett längre perspektiv och i ljuset av resultaten från de andra företagen skulle de 
förmodligen tjäna på att ha åtminstone en utbildning för alla anställda. Särskilt med tanke på 
att det är mycket svårt att motivera personalen till att göra något om de inte förstår varför. 
Företag 1:s storlek gör också att det är svårare att hålla riktade utbildningar, då många olika 
arbetsuppgifter ryms inom företaget. Men för att verkligen nå ut till sina anställda och visa på 
att det är nödvändigt för företaget med miljöarbete är det viktigt att en utbildningsinsats görs.  
 
I resultaten finns en viss dragning hos företagen till att sätta miljöutbildningen i främsta 
rummet när det kommer till att motivera sina anställda (se Synen på miljöutbildningens 
förtjänster). Detta gäller främst Företag 3 (Tabell 4). Det bör dock framhållas att endast 
miljöutbildning inte är tillräckligt för att få en motiverad personal, något som tidigare 
diskussion visar. Resonemanget stöds av Kitazawa och Sarkis61 vilka i sin studie når 
slutsatsen att miljöarbetet fördjupas på de företag som aktivt involverar personalen i arbetet 
och inte bara satsar på utbildningar.  
 
Internkommunikationens kanaler  
 
Sobnosky62 uttrycker i en mening något som fångar begreppet kommunikations betydelse för 
miljöledningsarbetet: ”Internkommunikation är limmet som binder samman 
miljöledningssystemets delar” (författarens översättning). Att ha en väl utvecklad och 
planerad kommunikation inom en organisation är alltså centralt. Den här studien inriktar sig 
främst på den vertikala kommunikationen som sker på företagen, vilket innebär att fokus i 
diskussionen ligger på kommunikationen från miljöansvarig och produktionschef till 
medarbetarna, respektive från medarbetarna till miljöansvarig och produktionschef.  
 
Att bedriva en aktiv kommunikation mot sina anställda och trycka på vikten av miljö är 
avgörande för företagen för att nå ut med sitt budskap. På företagen finns flera formella och 
informella kanaler för att kommunicera information (Tabell 7) vilket är väsentlig då anställda 
annars riskerar att missa miljöbudskapet. Om de ständigt utsätts för mål, policy, resultat och 
annat visar det på att sådant är viktigt för företaget och det gynnar i längden miljöarbetet. 
Bristande eller för lite kommunikation gällande miljö kan verka som barriärer för 
miljöledningssystemets hantering och utveckling.63 Hur kanalerna används skiljer sig mellan 
företagen. Fokus på formell respektive informell kommunikation är storleksberoende då det är 
lättare att upprätta informella kommunikationsnätverk på mindre företag, vilket också 
resultaten i den här studien visar. På Företag 1 och 2 är kommunikationen starkt inriktad mot 
nyttjandet av formella kanaler. De båda andra och mindre företagen betonar mer de informella 
vägarna, och de formella är av sekundär eller lika stor betydelse (se Kommunikationens 
kanaler). I de fall direktkontakt mellan personalen och miljöansvarig sker sällan, som på 
Företag 1 och 2 (Bilaga 2), är det mycket viktigt att personen som ska sprida budskapet vidare 
förstår det och kan kommunicera det väl. Om något missförstås kan konsekvenserna bli 
relativt stora och eventuellt ta lång tid att reda ut, då det missförstådda kommuniceras tillbaka 
som utfört. Det är därför bra att Företag 1 satsat på att utbilda sina nyckelpersoner på 
miljöområdet så att risken för misstag som detta minimeras. Den informella 
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kommunikationen som främst utövas på Företag 3 och 4 (Bilaga 2) sker direkt mellan 
ansvarig och mottagare varpå risken att budskap misstolkas är mindre. 
 
Företagen skiljer sig även åt i mängden information som kommuniceras. Skillnaden blir tydlig 
när Företag 1 uppger att det bara kommuniceras miljöinformation ett par gånger per år medan 
de intervjuade på Företag 4 uppger att det sker åtminstone veckovis (Tabell 6). Den största 
skillnaden i mängden kommunikation återfinns mellan Företag 1, som främst betonar formell 
kommunikation, och Företag 4 som till största delen använder sig av informell 
kommunikation (Tabell 7). En möjlig förklaring till detta är att formella 
kommunikationsvägar nyttjas på ett för sändaren mer rationellt sätt. Det vill säga att de 
används för att nå en så stor målgrupp som möjligt och information av mindre viktig karaktär 
får stå tillbaka för att sedan tas med i en mer samlad informationsinsats. Detta är något som 
inte borde vara lika vanligt när informella kanaler används då direktkontakt är av det 
vanligare slaget. Understrykas bör att mindre information vid formell kommunikation inte är 
något implicit för den formen utan mycket kommer naturligtvis an på person och andra 
faktorer. Farorna med att kommunicera miljö för lite är att personalen kan få uppfattningen att 
frågorna inte är så viktiga för företaget och på så sätt hindra ett effektivt miljöarbete, något 
som även påpekas av Eriksson64. 
 
Kommunikativa möjligheter för delaktighet 
 
Företagen saknar formella vägar för tvåvägskommunikation, det vill säga en aktiv dialog 
mellan ansvariga och anställda. Den som här definieras som en aktiv dialog mellan ansvariga 
och anställda. Det gäller främst Företag 1 och 3 men även till viss del 2 och 4. Endast Företag 
2 har ett bra system eller plan för att fånga upp idéer utöver de förslagslådor som nämndes 
tidigare. Samtliga intervjuade uppger emellertid att de måste bli bättre i detta avseende. Inte 
heller finns några informationsplaner upprättade vilket annars är relativt vanligt i 
systemarbete, särskilt på större företag. På Företag 2 finns ett system som kan komma att 
främja kommunikationen och som redan givit resultat men de fulla förtjänsterna av det är 
ännu för tidigt att uttala sig om (se Hur kommunikationen från miljöansvarig fungerar).  
 
Förekomsten av möten är centralt när det gäller kommunikation och möjlighet att påverka och 
delge idéer. Inget av företagen har rena miljömöten där medarbetare träffas och diskuterar 
detta. Undantaget är Företag 4 vilka har ISO-kvartar där miljöfrågor är en stående punkt 
(Tabell 7). Avsaknaden av rena miljömöten är något som får anses vara förståeligt då sådana 
är både tids- och kostnadskrävande. Andra orsaker kan vara att miljöansvariga på företagen 
inte satsat på att införa några miljömöten då de anser sig kunna kommunicera tillräckligt kring 
frågan genom redan existerande kanaler. Kommunikationen om miljöfrågor bör istället 
bedrivas i redan befintliga kanaler exempelvis avdelningsmöten eller andra formellt ordnade 
träffar, såsom ISO-kvartarna på Företag 4. Tre av fyra företag har således personalmöten i 
olika grad men på inget ställe bedrivs någon aktiv miljöinformation på dessa. Det är 
emellertid viktigt att mötena nyttjas till detta, då miljöbudskap, särskilt i början av 
miljöarbetet, kan kännas främmande och svårtolkade. Bristen på feedback till personalen, som 
nämns i Uppfångandet av och feedback på idéer, kan i stort förklaras av avsaknaden av möten 
där en diskussion kring dessa frågor sker. Företagen missar härmed mycket av den 
uppåtriktade kommunikationen från anställda till chefer. Mindre möten av grupp- eller 
avdelningstyp är att föredra då många är obekväma att tala inför en grupp samt att större 
möten ofta styrs strikt utifrån en agenda. Mindre möten är särskilt viktiga för större företag 
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eftersom miljöansvarig där inte har någon daglig kontakt eller diskussion med anställda vilket 
försvårar uppfångandet av idéer och en diskussion om miljöarbetet. När miljöansvariga inte 
trycker på och kräver att miljö ska diskuteras på avdelningsmöten får de helt och hållet lita till 
de anställdas chefers goda vilja att ta upp sådana frågor och till den förslagsverksamhet som 
bedrivs. Men det är givetvis så att om mellancheferna inte uppfattar miljö som viktigt, som en 
följd av otillräckliga påtryckningar uppifrån, kommer de, i de allra flesta fall, heller inte att 
föra upp det på agendan spontant. Här har Företag 2 löst det på ett sätt som utnyttjar 
organisationens storlek (se Formella möten). Varje produktionsgrupp har veckomöten där allt 
diskuteras och det som kommer fram kommuniceras till berörd chef från en av gruppen 
utsedd ansvarig. Systemet är inte tillfullo implementerat än men de intervjuade menar att de 
redan har sett positiva effekter, både motivations- och förslagsmässigt.  

Miljöns roll och interna hantering 
 
Vad man avser att ha sitt miljöledningssystem till blir avgörande för hur man involverar 
personalen i arbetet. Söker man efter enkla ”end of pipe”-lösningar blir det sannolikt så att det 
enda de anställda märker av ledningssystemet är nya rutiner och smärre förändringar i 
processer. Att till fullo inkorporera föreställningen om ett förbättrat miljöarbete kräver ett 
fundamentalt skifte i organisationers kulturer. Marknads-, inköps- och 
produktionsavdelningarna samt framförallt ledningen, måste alla involveras och engageras om 
företaget vill och har ambitionen att åstadkomma rejäla miljöförbättringar.65 Samtliga företag 
uppger att målet med deras miljöarbete är att arbeta mot hållbar utveckling och uppnå 
miljöförbättringar. För att åstadkomma detta måste de alltså integrera systemet både 
tankemässigt och praktiskt i organisationen. I det här stycket kommer företagens framgång i 
detta att diskuteras. 
 
Ledningens stöd 
 
Samtliga intervjuade menar att de har ledningens stöd i miljöarbetet vilket är avgörande för 
hur det mottas och bedrivs på företaget.66 Ledningen på Företag 1:s inställning till 
miljöarbete, den att miljöfrågor är intressanta om pengar finns att spara (Tabell 9),  är 
förmodligen ganska vanlig och förståelig bland företagsledningar. Fördelen med miljöarbete 
sett ur den synvinkeln är att miljöledningssystem inledningsvis har ganska stora ”pay off”-
effekter. Det vill säga att det till en början är tämligen enkelt att tjäna pengar på ett aktivt 
miljöarbete. Ammenberg67 påpekar detta och menar att företag som registrerat sig enligt 
EMAS har en återbetalningstid på ungefär tre år, och det samma bör gälla även för ISO 
14001. Zutshi och Sohal68 anser att för att behålla en sådan lednings engagemang är det 
viktigt att de får se resultat, både miljömässiga och ekonomiska så att de ser att investeringen 
och den fortsatta driften av miljöledningssystemet är nödvändig. Det måste även tydliggöras 
på vilket sätt interna och externa intressenter tjänar på systemet. Det gäller således för 
miljöansvarig på Företag 1 att lägga fram miljöfrågan på ett sådant sätt att den accepteras av 
ledningen, något som i och för sig är av vikt på de flesta företag. På samtliga företag sitter 
ledningen eller någon från den med i styrgruppen för miljöarbetet och det ses som väldigt 
angeläget (Tabell 9). Dels för att ledningen därigenom visar sitt aktiva intresse och stöd för 
arbetet gentemot de anställda, och dels för att en engagerad ledning som inser vikten av 
miljöarbetet är mer benägen att satsa tid och resurser på det. Att VD:n på Företag 4 stoppar ett 
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projekt visar på ett engagemang för miljö utöver det symboliska, och på det praktiska värdet 
av att ha med ledningen i styrgruppen. Agerandet visar tydligt på att miljö är viktigt och en 
reell faktor för företaget att ta hänsyn till, och medarbetarna tar med största sannolikhet 
intryck av detta då ledningen kan ses som förebilder för hur arbetet ska fungera. Även 
Welford69 påpekar att ledningens engagemang är avgörande för hur miljöledningssystemet 
kommer att fungera. Han säger att alla försök att förändra företaget i riktning mot hållbarhet 
slutligen beror på ledningens förmåga att övertyga andra att dela deras mål och visioner. Att 
de fyra företagen upplever sig ha en engagerad ledning (Tabell 9) är därför mycket positivt 
och har en stor betydelse för driften av miljöledningssystemet och miljöarbetet i stort. Något 
som ytterligare styrker det är att alla intervjuade utom de på Företag 1 anser sig få gehör för 
miljöfrågor när de tar upp dem internt.  
 
Integrering i organisationen 
 
Svaren på frågan om miljöarbetets integrering i organisationen (Tabell 11) är lite flytande och 
intrycket är att det till största delen är avdelningar med direkta miljöaspekter som är 
integrerade i miljöledningssystemet. Något som styrks av att Företag 2 och 3 säger att de 
upplever det som svårt att ta hänsyn till indirekta miljöaspekter, och av att Företag 1 inte har 
något samarbete mellan avdelningarna rörande miljöarbetet (Tabell 8). Samtliga företag har 
väl etablerade miljömål för produktionen och handlingsprogram som de jobbar efter. I arbetet 
med direkta miljöaspekter får miljöledningssystemen, med tanke på tidigare diskussion, ses 
som ganska väl fungerande.  
 
Förklaringarna till att företagen inte integrerat alla avdelningar i miljöarbetet, och då främst 1 
och 3 är flera. En viktig förklaringsvariabel är tiden miljöarbetet varit igång. Här märks 
tydligt att Företag 4 haft sitt system längst då de är de enda som uppvisar karakteristika för ett 
väl integrerat system. De andra företagen har haft sina system i drift ungefär lika lång tid, vid 
intervjuernas tidpunkt, mellan åtta månader och ett år. Men även om systemen är nya och det 
då är vanligt att resurserna satsas på miljöaspekter som är kostsamma för företagen, till 
exempel utsläpp av BOD eller fosfor till avlopp, eller på aspekter som är relativt enkla att 
rätta till, borde ett sådant arbete vara i full gång. Detta visar inte minst resultaten från Företag 
2 som arbetar med implementering av indirekta aspekter. Tidsaspekten ger alltså en inte helt 
tillfredsställande förklaring till varför alla avdelningar inte är fullt integrerade i företagen.  
 
Storleken på företagen är också en betydande faktor. Större organisationer (Bilaga 2) är ofta 
tröga och mer svårföränderliga än små. Emellertid är de båda företagen som kommit längst ett 
stort och ett litet vilket innebär att inte heller detta erbjuder en fullständig förklaring. För 
Företag 1 kan systemets nyhet och organisationens storlek, sammantaget med ett otillräckligt 
engagemang hos ledning och bristen på intern horisontell kommunikation, förklara det 
observerade. Belägg för en icke-engagerad ledning kommer från det faktum att de är 
fokuserade på ekonomiska förtjänster (Tabell 9), och därför kanske nöjer sig med lätta 
förändringar, och att produktionschefen inte upplever gehöret för miljöfrågor som bra alla 
gånger (se gehör för miljöfrågor). Den horisontella kommunikationen, eller snarare bristen på 
den, påvisas av svaren som redovisas i Tabell 8 där det uppges att ingen sådan sker mellan 
miljöansvarig och andra avdelningar. Företag 3 har liksom Företag 1 ett nytt 
miljöledningssystem, vilket gör att tiden är en aspekt att ta hänsyn till i förklaringen. 
Storleken på företaget bedöms inte ge några organisatoriska hinder då företaget är relativt 
litet. Det som har större betydelse för den otillräckliga integreringen av miljöfrågor är bristen 
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på kommunikation som produktionschefen ger uttryck för i Tabell 6. För att ge en fullständig 
förklaring skulle dock ytterligare intervjuer med exempelvis personer från ledningen och 
andra avdelningar behöva genomföras. Företagen bör dock inte dömas allt för hårt utan 
uppvisar snarare ett normalt om än inte givet beteende för ett miljöarbete i initieringsskedet.70 
 
Företag 1 och 3 är alltså långt ifrån ensamma om att inte integrera alla avdelningar i 
miljöarbetet. Ser man till hur andra företag, som kommit lika långt i sitt miljöarbete, integrerat 
miljöarbetet i verksamheten, ligger Företag 1 och 3 i nivå med dem. Orsakerna till 
misslyckandet att integrera miljöarbetet är, menar Welford71, problem med att övertyga 
ledningen om att miljöarbete är en affärsfråga och att få ett tillfredsställande samspel mellan 
affärsverksamhet och miljö. Detta är något som kallas ”hitting the green wall” och innebär att 
företagen kommer till den punkt där ledningen inte längre ger sitt fulla stöd och tar avstånd 
från tidigare engagemang. Orsaker som lyfts fram till det är dålig kommunikation mellan 
miljöansvarig och övriga i affärsverksamheten vilket, om man beaktar det som tidigare 
framkommit, kan vara fallet för Företag 1, då inga möten eller annan kommunikation i syfte 
att integrera miljöledningssystemet uppges bedrivas.  
 
Målkonflikter 
 
Ingen av de intervjuade ser någon konflikt mellan företagens uppsatta miljömål och de 
ekonomiska målen (Tabell 10). Detta är vanligt förekommande och var förväntat. Samtidigt 
kan även detta förklaras med att inget av de medverkande företagen kommit särskilt långt i 
sitt miljöarbete, och att man därför inte kommit till det stadium där miljöarbetet börjar kosta 
pengar. Dock har Företag 2 gjort flertalet stora investeringar men även dessa kan förklaras 
med att de anser att det på längre sikt kommer att vara lönsamma. På Företag 1 menar de dock 
att miljö hanteras som vilken annan fråga som helst (se ledningens engagemang). Det vill 
säga att satsningen upphör om inte förväntat resultat eller lönsamhet uppnås. En sådan syn 
menar Welford är ett stort problem då miljömål ofta skiljer sig markant från mer kortsiktiga 
ekonomiska mål. Han menar att ett av de största problemen som miljöchefer stöter på är just 
svårigheten med att övertyga ledningar om att långsiktigt tänkande är viktigt för att nå goda 
resultat då ledningar ofta är fokuserade på kortsiktiga resultat.72 Dock verkar företagen på den 
här punkten ha lyckats med att sätta mål som stämmer överens med företagens ekonomiska 
mål, då inga uppenbara konflikter uppmärksammas, något som av Davis anses som mycket 
viktigt.73 Samtliga företag har mål som är inriktade mot produktionsenheterna och ger snabba 
resultat. Det karakteriserar enligt Davis miljöledningssystem som är under utveckling, vilket 
stämmer bra överens med resultaten i den här studien. Företag 4 som kommit längst, tar 
hänsyn till miljöaspekter i de flesta lägen (Tabell 11), medan de andra företagen främst 
koncentrerar sina mål och aspekter på relativt lättåtgärdade problem. Davis hävdar att det är 
av stor betydelse att utveckla målen framöver till att omfatta alla delar av företaget. Om så 
inte sker kommer utvecklingen av systemet att stagnera.74 Företag 4 visar även att det går 
utmärkt att inkludera miljöaspekter för hela organisationen utan tydliga målkonflikter.  
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Avslutande diskussion 
 
I diskussionen ovan är det flera faktorer som ofta återkommer. Tre av dem som bör lyftas 
fram och ytterligare belysas är miljöansvarigs respektive ledningens betydelse samt 
organisationens storlek. 
 
Davis resonerar att det krävs ett driv och engagemang från miljöansvarig och ledning för att 
gå vidare från det initiala stadiet där fokus ligger på snabba och relativt enkla förbättringar.75  
För att gå vidare i miljöarbetet är miljöansvariges betydelse central. Dennes uppgift är att 
entusiasmera och engagera både vertikalt och horisontellt i organisationen. Ett sådant 
agerande är emellanåt väldigt krävande vilket också uttalas av intervjupersonerna. Men om 
miljöansvarige brister i till exempel den horisontella kommunikationen blir det svårt att 
förankra miljöarbetet i hela organisationen. För att lyfta miljöarbetet från den första nivån 
krävs även att miljöansvarig förankrar miljöarbetet hos personalen genom ett genomgripande 
delaktighetsarbete. Först när hela företaget är engagerat i arbetet finns förutsättningarna att gå 
vidare mot en grön företagskultur. 
 
Något som visat sig avgörande för motivationsarbetet i stort och den interna 
miljökommunikationen är företagens storlek. Stora organisationer som Företag 1 och 2 med 
många led mellan miljöansvarig och personalen (Bilaga 2) ställer extra höga krav på att 
kommunikationen till nyckelpersoner fungerar. Storleken gör att den enskilde arbetaren 
anonymiseras och således får miljöansvarig lita till att av honom utsedda nyckelpersoner 
engagerar personalen i arbetet. För att större organisationer ska få till stånd ett fungerande 
miljöarbete och skapa en grön kultur krävs att de utnyttjar sin storlek på ett fördelaktigt sätt.  
Något som Företag 2 lyckats med. Där sker mycket av den miljörelaterade 
tvåvägskommunikationen mellan TPU-gruppledare och miljöansvarig eller produktionschef. 
Ett sådant förfarande gör att kommunikationsvägen förkortas avsevärt och en mer personlig 
kontakt kan etableras. Detta främjar motivationsarbetet då feedback ges direkt på förslag och 
personalen känner att deras idéer och förslag är av betydelse. Mindre organisationer har 
samma problem med kommunikation och motivationsarbete om än i en mindre omfattning. 
Här är det snarare så att andra faktorer spelar in mer, såsom miljöansvarigs agerande och 
ledningens engagemang. Dock kan organisatoriska hinder uppkomma även i mindre 
organisationer. Främst är det då en allt för stark betoning på informell kommunikation som 
skulle kunna leda till problem. Anställda kan ges en känsla av att arbetet inte är tillräckligt 
styrt om inga formella kanaler för miljöarbetet finns tillgängliga. Särskilt betydande är det om 
andra delar av arbetet sker formellt medan miljöarbetet är av en mer informell art. Det finns 
vissa indikationer på detta på Företag 4, men då ingen analys av det övriga arbetet gjorts är 
resonemanget spekulativt. De avsevärt kortare kommunikationsvägarna på Företag 3 och 4 (se 
Bilaga 2) gör dock att många av de brister och feltolkningar som kan behäfta budskap i flera 
led kan undvikas. Generellt sett torde det således vara enklare att uppnå en hög motivation 
och ett gott delaktighetsarbete på mindre företag, men fortfarande fullt görbart i större 
organisationer om viljan finns. 
 
Förslag till vidare forskning inom området är en liknande studie där fokus breddas från 
motivation, engagemang och delaktighet till att även omfatta en kulturanalys och reella 
resultat. En sådan studie skulle kunna genomföras genom att använda observationer som 
metod. Ett större urval av intervjupersoner och någon form av enkätundersökning alternativt 
gruppintervjuer bland den personal som främst diskuteras skulle även belysa 
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underifrånperspektivet bättre. Det blir således en tämligen omfattande studie och ryms 
knappast inom ramen för en D-uppsats men likväl vore det mycket intressant att genomföra 
en sådan. 
 

Slutsatser  
 
Slutsatserna som kan dras från den här uppsatsen gäller först och främst de studerade 
företagen. Men med tidigare diskussion i beaktande har de även ett generellt värde då 
företagen på intet sätt är unika för sin bransch eller storlek, något som även stöds av relaterad 
forskning. 
  

• Att motivera, engagera och delaktiggöra personalen i miljöarbetet är centralt för att nå 
framgång i miljöarbetet, vilket stöds av att de två företag som har det mest utvecklade 
delaktighetsarbetet också kommit längst i sitt miljöarbete. Dock är det svårt att uttala 
sig om exakt hur långt då nyckeltal inte studerats.  

• Motivationsarbetet på företag skiljer sig markant åt och hur det ser ut beror främst på 
miljöansvarigas syn på detta, dennes stöd från ledningen och tiden 
miljöledningssystemet funnits. 

• Miljöutbildningen är central för delaktighetsarbetet då de företag som genomfört en 
sådan fått en mer engagerad personal och en ökad förslagsfrekvens. 

• Den interna miljökommunikationen och hur den bedrivs är beroende av miljöansvarigs 
intresse, organisationens storlek och stöd från ledningen. Den är bristfällig på de 
studerade företagen, vilket kan få konsekvenser för personalens motivation och 
engagemang och hur de uppfattar miljöarbetet. 

• Tiden för hur länge miljöledningssystemet varit i drift påverkar i vilken mån företagen 
tar hänsyn till indirekta miljöaspekter. 

• I början av miljöarbetet är det relativt enkelt att sätta miljömål som också främjar 
företagets ekonomiska mål. Detta bör vara främjande för miljöarbetets acceptans och 
integrering i organisationen.  

• Organisationens storlek har viss betydelse för delaktighetsarbetet. Studien antyder att 
större organisationer har svårare än mindre att få till stånd ett delaktighetsarbete. 
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Bilaga 1 

 
Intervjumanual 

 
Inledande frågor 
 

• Berätta lite om företaget. 
• Berätta lite om dig själv och din bakgrund. (Utbildning osv.) 
• Vad har du för arbetsuppgifter på företaget? 
• Vad är bakgrunden till att ni valde att certifiera er enligt ISO 14001? 
• Hur är arbetet med miljö organiserat på företaget och varför har denna struktur valts? 
• Vad hade ni för tidigare erfarenheter av ledningssystem? 

o Hur har de hjälpt er? 
o Annat som underlättat eller försvårat arbetet? 

 
Motivation, engagemang och delaktighet 
 

• Hur involverade är personalen i miljöarbetet? 
• Hur har de tagit till sig/anammat miljöarbetet? (Ser de det som en börda eller anser de 

att det är viktigt…) 
• Upplever du att de anställda känner sig delaktiga i miljöarbetet och vad har de 

inställning? 
o Om intresserad, hur yttrar sig det? 
o Om ointresserad, vad tror du saknas? 

• Har personalen någon möjlighet att direkt påverka beslut som påverkar dem? 
(Exempelvis rutiner, nya arbetsmetoder osv.) 

• Finns det något belöningssystem för att premiera förslag och initiativ? 
o Är det individuellt riktat eller gagnas hela avdelningen? 

• Har ni, och i så fall hur, arbetat med att få personalen motiverad, engagerad och 
delaktig? 

• Vad har du för tankar kring motivation av personal? (Hur du skulle vilja att det 
fungerade på arbetet?) 

 
Utbildning och kommunikation 
 

• Vilken roll har miljöutbildning för miljöfrågans roll och hantering på företaget? 
• Har personalen fått någon miljöutbildning?  

o Hur mycket?  
o Varför inte? 
o Har alla fått samma utbildning? 

• Hur mottogs utbildningen av de anställda och vilken effekt tror du att den haft? 
(Exempelvis på deras motivation) 

• Planerar ni att hålla någon mer utbildning eller sker den kontinuerligt?  
• Hur var utbildningen utformad, allmänt hållen eller specifikt mot verksamheten och 

mottagarens arbete? 
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• Anser du att kommunikationen från miljöavdelningen/ledningen till de anställda 
fungerar på ett tillfredställande sätt? 

o Hur mottas miljörelaterade budskap? 
o Kommunicerar ni ut resultat om t.ex. måluppfyllelse? 

• Vilka möjliga kanaler har ni att kommunicera med personalen?  
• Hur informerar ni personalen om de beslut som fattas? (dvs. hur används kanalerna 

och till vad) 
• Tar ni till vara på idéer från personalen?   

o Får de feedback? 
• Finns det något forum där personalen kan diskutera sina idéer med varandra och med 

ledningen? 
• Hur kommuniceras miljö internt, är det problemorienterat eller möjlighetsorienterat? 

 
Miljöns roll och interna hantering 
 

• Finns det något samarbete mellan olika avdelningar angående miljöarbetet? 
(Exempelvis grupper som träffas regelbundet) 

• Upplever du att miljöledningssystemet har fått den genomslagskraft ni räknat med? 
• Vilket engagemang anser du att ledningen har i miljöfrågor? 
• Finns det tydliga motsättningar mellan företagets ekonomiska mål och miljömålen? 

o Hur ser du på det? 
o Vilka tänkbara lösningar finns det på problemet?  

• Var skulle du säga att fokus ligger i miljöarbetet, ständig förbättring eller ekonomi? 
(får miljö kosta eller jagar man endast billiga förbättringar) 

• Upplever du svårigheter med att få gehör för miljöfrågor i företaget? 
• Hur väl är miljöavdelningen integrerad i övriga organisationen. 
• Hur tar ni hänsyn till miljöfrågor och miljöaspekter när det gäller frågor som inte är 

direkt kopplade till miljöavdelningen eller miljöarbetet?  
• Anställdes du som miljöansvarig eller fick du ett utökat ansvarsområde? 

o Upplever du att du har tid till arbetsuppgifterna? 
• Hur tänker ni gå vidare med miljöarbetet? 
• Finns behov av förändringar av organisationsstruktur, ansvarsfördelning och roller för 

att bättre lyckas med miljöarbetet. 
 
Avslutande frågor 

 
• Var tror du att ni är i ert miljöarbete om fem år? 
• Går det bra om jag ringer och ställer kompletterande frågor? 
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Bilaga 2 
 
Då inget organisationsschema för miljöledningssystemets uppbyggnad fanns tillgänglig 
ombads intervjupersonerna beskriva hur strukturen såg ut. Resultatet visas nedan. I och med 
att det handlar en ritning efter om muntlig återgivning kan fel ha smugit sig in men det ger en 
ungefärlig uppfattning om hur miljöarbetet är organiserat på företagen. Antalet i respektive 
kategori är fingerat och syftar endast till att tydliggöra strukturen. 
 
Företag 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöstyrgrupp bestående 
av ledningspersoner och 
miljöansvarig 

Miljöansvarig 

Produktionschef Produktionschef Produktionschef 

Produktionsledare Produktionsledare Produktionsledare 

Personal Personal Personal

Miljöråd med: 
VD, Fabrikschef 1 och 2, 
Produktionschef och 
miljöansvarig 

Inköpschef Produktionschef Logistik/transportchef 

Produktionsledare

Personal

Personal Personal

Miljöansvarig 
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Företag 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företag 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöstyrgrupp med VD, 
miljöansvarig, 
produktionschef och 
labchef 

Labchef Produktionschef 

Miljösamordnare 
Miljösamordnare 

Miljöansvarig 

Miljöstyrgrupp med 
VD, miljöansvarig, 
produktionschef och 
inköp 

Miljöchef Produktionschef, 
även ansvarig för 
det praktiska 
miljöarbetet 

Personal 

Inköpschef Teknikchef 

Personal 
Personal 


