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Abstract 
Overconsumption of the earth’s limited resources at present rate is unsustainable. Diffuse 

emissions of chemicals, depletion of our natural resources and biodiversity are all 

environmental impacts caused by overconsumption. A big part of a person’s lifetime is spent 

at the workplace, where people learn and experience new behaviours, hence the possibilities 

of promoting sustainable consumption behaviour among employees opens. It is worthwhile to 

reflect on the workplaces as they play such an important role in people's everyday lives.  

Together with WSP in Halmstad, the consumption behaviour of employees was examined. 

WSP annually monitors the performance of its operations by quantifying the climate impact 

of employees' business trips, commuting and energy use. The aim of this study was therefore 

to calculate and evaluate “other resource use” among WSP’s employees and thereby 

investigate how this use can be affected by changed consumption behaviour. A literature 

search, calculations and interviews were conducted in this thesis.  

The calculation results showed that “other resource use” constitutes 36 % of the total annual 

CO2 emissions per employee and the three most significant environmental aspects were: 

food, office furniture/decor and residual. In the future, a better tool for calculating the climate 

impact should be considered. Based on the literature search and the interview material, it 

emerged that the three most important factors for employees to adopt a sustainable 

consumption behaviour in the workplace are: information and education, leadership and to 

include the employees in environmental interventions. It is proposed that WSP Halmstad 

adopt these conclusions and recommendations in the continued sustainability work. 
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Sammanfattning 
Jorden har begränsat med resurser och övernyttjandet av dessa resurser är idag ohållbar. 

Utarmning av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan och diffusa utsläpp av 

kemikalier är miljöpåverkan som människans konsumtion ger upphov till. Mesta delen av en 

människas livstid spenderas idag på arbetsplatsen och på dessa platser formas både 

människors attityder och beteenden. Möjligheterna till att främja ett hållbart 

konsumtionsbeteende öppnas på så sätt upp. Det ligger därför till grund för studien att 

uppmärksamma arbetsplatser som spelar en sådan viktig roll i människors vardagliga liv och 

för en hållbar framtid.  

Tillsammans med WSP i Halmstad undersöktes konsumtionsbeteendet hos företagets 

anställda. WSP följer årligen upp verksamhetens prestanda genom att kvantifiera 

klimatpåverkan för medarbetares tjänsteresor, arbetspendling och energianvändning. 

Eftersom det finns fler aspekter att iaktta önskade WSP att tillsammans med oss kvantifiera 

och värdera övriga resurser för att kunna påverka förbrukningen av dessa. Syftet med denna 

studie var därav att beräkna och värdera ”övrig resursanvändning” hos WSP:s medarbetare 

och därigenom utreda hur denna användning kan påverkas av förändrat 

konsumtionsbeteende. Frågorna som skulle besvaras var: 1) hur stor andel av det 

årliga koldioxidutsläppet per medarbetare utgör den övriga resursanvändningen; 2) vilka är 

de tre mest betydande miljöaspekterna inom den övriga resursanvändningen; 3) hur kan 

medarbetarnas övriga resursanvändning bli mer hållbar på arbetsplatsen utifrån ett 

beteendeförändrings-perspektiv. För att besvara dessa frågor genomfördes en 

litteratursökning, beräkningar och intervjuer.  

Resultatet utifrån beräkningarna visade att den övriga resursanvändningen utgör 36 % av det 

totala årliga CO2 utsläppet per medarbetare och de tre mest betydande miljöaspekterna blev 

livsmedel, annat samt kontorsmöbler/inredning. Den kvantitativa metoden uppvisar dock en 

del osäkerheter och resultaten bör därför tolkas och användas med försiktighet. I 

fortsättningen förespråkas ett bättre verktyg för beräkningen av klimatpåverkan och en 

övervägning av identifierings-kriterierna (antal inköpsbeslut, antal kronor samt 

klimatpåverkan) i samband med konsumtionsbeteende. Utifrån litteratursökningen och 

intervjumaterialet framgick att de tre viktigaste faktorerna för att anställda ska anta ett 

hållbart konsumtionsbeteende på arbetsplatsen är: information och utbildning, ledarskap samt 

att inkludera de anställda i olika miljöinsatser. WSP:s kontor i Halmstad föreslås därmed anta 

dessa slutsatser och rekommendationer för fortsatt utveckling i hållbarhetsarbetet. 

 

Nyckelord: konsumtion, arbetsplats, hållbarhet, beteende, anställda 

 

 

 



 
 

Förord 
Detta examensarbete tillkom utifrån vårt intresse att utreda främjandet av miljövänligt 

beteende på arbetsplatsen. I samarbete med WSP i Halmstad, utformades studien som du nu 

har framför dig. 

Ett stort tack till alla medarbetare på WSP och våra handledare som har deltagit och bidragit 

till förverkligandet av vår studie.  

Ett oändligt tack till våra familjer som alltid finns vid våra sidor oavsett hur lång eller hård 

vägen är. 

 

Nadine Scheffler och Erika Holm 

Halmstad 2019-05-22 
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1 Inledning 
Varje dag nyttjar människor av jordens resurser för att producera varor och tjänster som 

sedan konsumeras. För att producera varor och tjänster krävs resurser som energi, material 

och mark. Utöver resursanskaffningen genereras avfall och andra biprodukter som bidrar till 

förorenade utsläpp (UNEP 2010). Miljöpåverkan sker under hela livscykeln: vid tillverkning, 

användning, återbruk, materialåtervinning och avfallsomhändertagandet. Även transporter 

räknas in i alla led (Naturvårdsverket 2019a). Jorden har begränsad förmåga att tillhandahålla 

resurser och absorbera föroreningar (UNEP 2010). Detta ger i sin tur upphov till 

miljöpåverkan i form av utarmning av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan 

och diffusa utsläpp av kemikalier (Naturvårdsverket 2010).  

Människor kan genom att anta beteenden som gynnar miljön, så kallade pro-environmental 

behaviours, PEBs (Steg & Vlek 2008) och genom aktiva val, medverka till att konsumtionens 

miljöpåverkan minskar (Naturvårdsverket 2010). Mesta delen av en människas livstid 

spenderas idag på arbetsplatsen, och på dessa platser formas både människors attityder och 

beteenden. Möjligheterna till att främja ett hållbart konsumtionsbeteende öppnas på så sätt 

upp (Muster 2011). Många företag har därför i allt större uträckning börjat uppmärksamma 

vilken inverkan anställdas beteenden kan ha för att ta itu med en rad miljöfrågor, till exempel 

att öka källsorteringen, minska sin energi eller vattenförbrukning eller att åka mer kollektivt. 

Genom att studera hur anställda kan förändra sitt beteende utifrån ett miljömässigt perspektiv, 

kan ett företags miljöprestanda signifikant förbättras enligt Young et al. (2015). Muster 

(2011) menar vidare att arbetsplatsen fungerar som en inlärningsplats för att uppnå hållbart 

beteende både inom företaget och privat. Det ligger därför till grund för studien att 

uppmärksamma arbetsplatser som spelar en sådan viktig roll i människors vardagliga liv. 

WSP arbetar ständigt med att utveckla medarbetares kompetens och öka engagemanget för 

kvalitets- och miljöfrågor (WSP 2019a). Konsultbolaget fokuserar på teknik och analys inom 

samhällsbyggarsektorn och arbetar kontinuerligt mot förbättringar av hållbarhetsprestandan i 

uppdrag och i den egna verksamheten (WSP 2019a, 2019b). WSP är certifierade enligt ISO 

14001, som bland annat kräver mätning och övervakning av betydande miljöaspekter, det vill 

säga miljöaspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan (WSP 2019a; 

Ammenberg 2012). Miljöaspekter kan därutöver definieras som direkta och indirekta 

aspekter, där direkta har en direkt koppling till verksamheten medan indirekta har en 

koppling mellan tredjepart och verksamheten som i rimlig grad kan påverkas av 

organisationen (Ammenberg 2012). WSP följer årligen upp verksamhetens prestanda för de 

direkta och betydande miljöaspekterna (Tabell 1).  
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Tabell 1. Årlig resursanvändning hos medarbetare på WSP. Som indikator används ton 

CO2/medarbetare. Tabellen visar sifforna för året 2018. 

ASPEKT ÅRLIGT CO2-UTSLÄPP 

TON/MEDARBETARE 

Tjänsteresor 

 

0,68 

Arbetspendling 

 

0,39 

Energianvändning 

 

0,22 

Övrig resursanvändning 

 

? 

Som tydliggörs enligt tabell 1, är värdet för den övriga resursanvändningen inte beräknat. 

WSP önskade därav att tillsammans med oss kvantifiera och värdera de övriga resurserna för 

att kunna påverka förbrukningen av dessa. Genom att studera hur anställda kan förändra sitt 

beteende utifrån ett miljömässigt perspektiv kan detta eventuellt åstadkommas (Young et al. 

2015).   

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att beräkna och värdera ”övrig resursanvändning” 

hos WSP:s medarbetare och därigenom utreda hur denna användning kan påverkas av 

förändrat konsumtionsbeteende.  

1.2 Frågeställningar 
Hur stor andel av det årliga koldioxidutsläppet per medarbetare utgör den övriga 

resursanvändningen?   

Vilka är de tre mest betydande miljöaspekterna inom den övriga resursanvändningen?  

Hur kan medarbetarnas övriga resursanvändning bli mer hållbar på arbetsplatsen utifrån ett 

beteendeförändrings-perspektiv? 

1.3  Avgränsning  

Studien avgränsas till WSP:s kontor i Halmstad och deras medarbetare. Beräkningar och 

värderingar utförs endast för kalenderår 2018, begränsat till ovanförklarade direkta och 

betydande miljöaspekter. Gällande hållbart konsumtionsbeteende fokuserar studien på den 

ekologiska hållbarheten, som beskrivs närmare i bakgrunden.   
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2 Bakgrund 
 

2.1 Vad är konsumtion? 
Konsumtion är ett angeläget ämne som ofta dyker upp i olika sammanhang (Håkansson 

2017). Konsumtionssamhälle är ett begrepp som Bauman (2008) tog fasta på, där han menade 

på att konsumtion är det allra viktigaste sättet att definiera vem man är. ”Konsumtionsvaror”, 

”konsumtionshets” och ”överkonsumtion” är andra uttryck som kan yttras i samhället. Vad 

begreppet konsumtion egentligen innebär råder däremot tveksamheter kring, då begreppet 

kan definieras på olika sätt (Håkansson 2017). Enligt Naturvårdsverket definieras konsumtion 

enligt följande: 

 ”Den slutliga användningen eller förbrukningen av varor och tjänster.” (Naturvårdsverket 

2010) 

Håkansson (2017) anser att det finns olika sätt att beskriva vad konsumtion är och begreppet 

betyder olika saker i olika sammanhang. Vidare förklarar Håkansson (2017) att själva kärnan 

i begreppet innefattar att införskaffa/köpa och att förbruka en vara eller tjänst. 

2.2 Hållbar konsumtion 
Liksom många andra definitioner är även definitionen av hållbar konsumtion omtvistad. 

Intressant med begreppet är att det fångar in att konsumtion antingen kan vara bra/hållbar och 

dålig/ohållbar. Både begreppet och idén bakom hållbar konsumtion har växt fram till att bli 

något mycket viktigt i dagens samhälle, det visar med andra ord att det finns ett stort intresse 

och en stark vilja i samhället (Håkansson 2017). Håkansson (2017) betonar dessutom att 

många är överens om att det måste ske någon slags förändring gällande dagens konsumtion; 

vilket är en av anledningarna till att hållbarhet är så väl tilltaget i olika styrdokument. 

Begreppet hållbar konsumtion har vidare uppkommit från diskussionen om hållbar 

utveckling. Det var den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown som 

introducerade begreppet hållbar utveckling (eng. sustainable development) år 1981. 

Begreppet fick därefter internationell spridning 1987 när Världskommissionen för miljö och 

utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen, utvecklade begreppet hållbar utveckling i 

rapporten ”Vår gemensamma framtid”eller ”Brundtlandrapporten” som den även kallas (FN 

2016). 

I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling enligt följande:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Brundtlandrapporten 

1987) 

I rapporten kan det vidare utläsas att hållbar utveckling innefattar tre aspekter: ekologisk, - 

social- och ekonomisk hållbarhet (FN 2016). Avsikten med den ekologiska aspekten är att 

miljö och natur inte tar skada, medan den ekonomiska aspekten handlar om fortsatt 

ekonomisk tillväxt för att fortsätta öka och sprida välståndet (Håkansson 2017). Den 

ekonomiska tillväxten ska i sin tur fördelas rättvist i och med de ökade resurserna som 

kommer från tillväxten. Tillväxtens innehåll ska dessutom vara av god kvalitet - den bör till 
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exempel vara material- och energisnål. Denna tillväxt ska sedan kunna tillfredsställa 

mänskliga behov så som hälsa och utbildning, vilket inbegriper vad den sociala aspekten står 

för (Finansdepartementet 2000; Håkansson 2017). 

Håkansson (2017) förklarar att utifrån Brundtlandkomissionens definition på hållbar 

utveckling, så är tanken idag att både utveckling och konsumtion bara är hållbara om de 

samtidigt är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Därför kan hållbar konsumtion ses 

som skärningen mellan dessa tre aspekter, se figur 1. 

  

Figur 1. Hållbar konsumtion ses som skärningen mellan ekologisk, social- och ekonomisk 

hållbarhet. 

Därtill föreslogs vid ett symposium i Oslo år 1994 en definition av hållbar konsumtion som: 

“The use of services and related products, which respond to basic needs and bring a better 

quality of life while minimizing the use of natural resources and toxic materials as well as the 

emissions of waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not to 

jeopardize the needs of further generations.” (Oslo symposium 1994) 

2.3 Miljöpolitiska mål 
Miljöpolitiken handlar om att åstadkomma ett samhälle fritt från utsläpp och farliga gifter, 

med hänsyn till både människor, djur och natur. Dessutom handlar det om att skapa ett 

hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat (Regeringen u.å.). 

Brundtlandkomissionens definition för hållbar utveckling som tidigare nämnts, blev ett av 

startskotten i uppmärksammandet av miljöproblemen samt utvecklandet av nationell 

miljöpolitik (Lindén 2009).  

Sveriges miljömålssystem består bland annat av 16 miljökvalitetsmål som ska nås till 2020. I 

Naturvårdsverkets rapport: Miljömålen - nu är det bråttom! från 2008, bedömdes fler än 

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Hållbar konsumtion 
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hälften av miljökvalitetsmålen som mycket svåra eller inte möjliga att nå inom den givna 

tidsramen (Naturvårdsverket 2008). I rapporten: Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges 

nationella miljömål från 2018 som även den tagits fram av Naturvårdsverket, skrivs att 

regeringen och myndigheterna under 2017 gjort många insatser för att nå miljömålen, men att 

dessa åtgärder inte har räckt till (Naturvårdsverket 2018c). Begränsad klimatpåverkan är ett 

av miljökvalitetsmålen som inte kommer vara uppnått och inte heller kommer kunna nås med 

befintliga styrmedel och åtgärder enligt Naturvårdsverket (2018c). För att möjligheterna ska 

öppnas upp för att nå fler miljökvalitetsmål så behöver konsumtionsmönstren förändras 

(Naturvårdsverket 2008; Naturskyddsföreningen 2016).  

Generationsmålet är det övergripande målet som omfattar samtliga miljömål och visar 

inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet innebär att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, detta utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Sveriges miljömål 2018a). Generationsmålets 

inbegriper även så kallade strecksatser vilka förtydligar målets definition och vad 

miljöpolitiken ska fokusera på, däribland att konsumtionsmönstren av varor och tjänster 

orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. De 16 miljökvalitetsmålen måste i 

huvudsak vara uppnådda för att uppnå generationsmålet (Naturvårdsverket 2018c). 

Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som FN antog 2015. Agendan innehåller 17 globala 

mål som syftar till att skapa hållbar utveckling. Världens ledare och länder har därmed åtagit 

sig att uppnå de globala målen till år 2030 och skapa en mer hållbar och rättvis värld (FN 

2019). Ett av dessa 17 globala mål är mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, vilken 

handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Ett annat är mål 

13: Bekämpa klimatförändringarna, som handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser (UNDP 2015a, 2015b). Arbetet som 

görs för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 bidrar i sin tur på många sätt att nå 

de svenska miljömålen, och vice versa (Naturvårdsverket 2018c). 

2.4 Pro-environmental behaviours (PEBs) 
Människor har ett val att anta beteenden som gynnar miljön, det vill säga, att anta 

miljövänliga beteenden (eng. pro-environmental behaviours; PEBs) (Steg & Vlek 2008). 

Hädanefter i rapporten används förkortningarna PEB och PEBs. 

PEBs innebär mer specifikt “beteenden som så lite som möjligt skadar miljön, eller till och 

med gynnar miljön” (Steg & Vlek 2008). PEB kan leda till betydande minskning av olika 

miljöproblem och bidra till att nå miljömässig hållbarhet (Ruepert et al. 2016; Steg & Vlek 

2008). PEB kan exempelvis handla om att anställda använder mindre kontorsmaterial eller 

återvinner på jobbet (Ruepert et al. 2016). Kontextuella faktorer, det vill säga, sådant som 

underlättar eller begränsar att man agerar miljövänligt är viktigt för att underlätta 

motivationen. Till exempel kan tillgången på återvinningsanläggningar, kvalitén på 

kollektivtrafiken eller tillgången på produkter och prissättning, starkt påverka människors 

engagemang i PEB (Steg & Vlek 2008). Människor som innehar så kallad, miljömedvetenhet, 

det vill säga, en viss kunskap om miljö och medvetenhet om olika miljöproblem, kommer att 

visa större acceptans och känna en starkare moralisk skyldighet att minska problemen (Steg 
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& Vlek 2008; Blok, Wesselink, Studynka & Kemp 2014). Att realisera ett hållbart 

konsumtionsbeteende är enligt Muster (2011) beroende av individens förståelse för vad som 

uppfattas som normalt. Hur en individ strukturerar sina dagliga aktiviteter och vanor är vad 

som bestämmer vilket förhållande individen har till det vardagliga livet. Åtgärder som syftar 

till att främja ett hållbart konsumtionsbeteende måste därav införas i det vardagliga livet och 

bli en del av det (Muster 2011). 

Att informera människor om betydelsen av att ändra attityder, ett enskilt handlingsmönster 

eller livsstil, innebär att man vädjar till mottagarens intresse att frivilligt lyssna. En sådan 

process kräver att mottagaren uppmärksammar, läser och tänker över informationen och 

därefter ändrar sitt beteende (Ruepert et al. 2016; Lindén 2009). Det är enligt Lindén (2009) 

någorlunda lätt att få människor att inse att man måste ändra sig, det vill säga, att påverka 

attityder, men mycket svårare att få dem att genomföra förändringarna. I Lindéns rapport: 

Klimat och konsumtion från 2009, visade en tidigare undersökning att allmänheten bedömer 

information som styrmedel som bra. Informations- och utbildningsåtgärder kan därmed 

påskynda intresset för att ändra attityder och hela beteendemönster. Vidare behöver enskilda 

individer tillgång till lättillgänglig information som belyser sambanden mellan beteende och 

livsstil som påverkar miljön. Även om information som styrmedel är ett relativt långsamt sätt 

för att åstadkomma beteendeförändringar, så är det ändå nödvändigt. Lindén (2009) påpekar 

även att ju svårare det är att avläsa konsekvenserna av det egna beteendet, desto mindre 

angeläget kan det vara för den enskilda individen att ändra sitt beteende. 

Att involvera anställda vid införandet av olika miljöinsatser kan ha positiva effekter på 

anställdas acceptans och godkännande av dessa förklarar Muster (2011). Företagets 

engagemang för hållbar konsumtion måste accepteras av de anställda eftersom det rör en 

väldigt känslig fråga. Detta är inte bara viktigt för att undvika psykologisk reaktans (ett 

psykologiskt fenomen som förklaras tydligare längre ner i rapporten), men också för att 

främja positiva attityder och känslor. Anställda som uppskattar företagets insatser och är 

glada att förses med ny kunskap och erfarenheter kommer visa större intresse och motivation 

(Muster 2011). Vid framtagandet av olika former av styrmedel bör fokus ligga på att skapa 

attraktiva mål och enkelhet till att nå dem (Unsworth, Dmitreva & Adriasola 2013). Till 

exempel kan åtgärder som att ge kunskap och information göra det möjligt för en anställd att 

enkelt engagera sig i miljövänligt beteende, precis som Lindén (2009) nämnde i sin studie. 

Vidare förklarar Muster och Schrader (2011) att styrmedel i form av information bör ge 

anställda relevant information om miljöfrågor och rekommendationer för att agera 

miljövänligt. Exempelvis kan flyers, broschyrer, informationstavlor eller skärmar användas. 

Även internet och intranät kan brukas för att tillhandahålla kommunikation och information, 

vilket kan ske i exempelvis bloggar, wikis och forum. Där kan även anställda delge sina 

privata erfarenheter inom miljöområdet och miljöinformation kan presenteras på daglig basis. 

Nyhetsbrev kan i sin tur regelbundet skickas ut med viktig information, samt organisering av 

evenemang och föreläsningar om olika typer av miljöfrågor (Muster & Schrader 2011).   

Ruepert et al. (2016) förklarar att anställda inte alltid känner sig moraliskt skyldiga att agera 

miljövänligt på arbetsplatsen, detta eftersom de känner att det faller utom deras kontroll 

och/eller personliga ansvar. Till exempel kan företag använda sig av påföljder/straff om inte 
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strikta policyer efterföljs. Sådana strategier syftar till att antingen belöna ”bra” eller ”dåligt” 

beteende. Incitament som inbegriper belöningar kan vara effektiva påpekar Unsworth, 

Dmitreva & Adriasola (2013). Steg & Vlek (2008) förklarar vidare att belöningar är mer 

effektiva för att uppmuntra PEB än vad sanktioner är eftersom belöning associeras med 

positivitet som stöder beteendeförändringar. Att använda belöning som en del i en strategi 

kan dock bidra till att människor enbart ändrar sitt beteende på grund av belöningen och inte 

av personliga övertygelser (Steg & Vlek 2008). Som ett resultat av detta tenderar belöningar 

att enbart ha kortsiktiga effekter, så länge belöningen är på plats (Steg & Vlek 2008; 

Unsworth, Dmitreva & Adriasola 2013). Manika, K. Wells, Gregory-Smith & Gentry (2013) 

påpekar dessutom att effektiviteten av ekonomiska incitament beror på vilket mål det är som 

ska nås. Enligt Lindén (2009) kan så kallade, administrativa styrmedel, såsom lagar och 

regler påskynda beteendeförändringar. Genom ekonomiska styrmedel såsom subventioner, 

rabatter eller skatter kan man påverka riktningen på de beteendeförändringar som man 

bedömer mest angelägna att få till stånd. Med hjälp av kombinationer av styrmedelsåtgärder 

med både piska och morot, så kan man åstadkomma förändringar i beteendemönster och 

därmed uppnå bättre resultat och acceptans. I Young et al. (2015) studie kom man fram till att 

de starkaste och effektivaste faktorerna för PEB var att öka miljömedvetenheten genom 

utbildning och information, antingen på grupp eller individnivå. När det gäller ekonomiska 

styrmedel såsom belöningar, så bör både innehåll och fokus vara på miljöfrågor. Vidare bör 

miljöansvar införlivas i den organisatoriska ledningen så att anställda ser att miljöfrågor är 

viktigt för både företaget och dess ledning. För företagets hållbarhetsgrupp så är den främsta 

uppgiften att ta ansvar för återkoppling av miljöprestanda på såväl grupp som individnivå. 

När ett företag ingriper med olika insatser för att påverka något, till exempel att förändra 

anställdas konsumtionsmönster, så finns vissa risker. Psykologisk reaktans är ett fenomen där 

man upplever tvång till något och som kan uppfattas som ett hot mot den personliga friheten. 

Det kan till exempel hända när någon känner sig pressad att acceptera en viss syn, attityd 

eller känner sig tvungen att agera på ett visst sätt. Konsumtion kan i sig vara ett mycket 

känsligt ämne och anställda kan se sina konsumtionsbeslut som både privata och personliga. 

Det är därför väldigt viktigt att gå varsamt fram, och även förklara vilka fördelar dessa 

insatser kan ha för företaget (Muster 2011; Lindén 2009). Lindén (2009) förklarar att en 

svårighet med att förändra människors beteendemönster är att man byter en invand 

komfortnivå till något som kan upplevas som mer besvärligt eller direkt obekvämt. Det är 

därför viktigt med förklarande information där argumenten tillförs under både kortare och 

längre tidsperioder. Vanemässiga beteenden utgör svåra hinder när det kommer till att pröva 

nya produkter och nya beteenden. Enskilda individer har en förhandsinställning om att det är 

svårt att förändra sitt beteende, det fungerar i sin tur som en barriär för nyheter. Ett första steg 

i beteendeförändringar är att bryta vanor, och att öka nyfikenheten kring nya rutiner (Lindén 

2009). 
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2.5 Ledarskap 
Vanligtvis är företag strukturerade hierarkiskt. Chefer och andra överordnade kan därför 

fungera som förebilder för andra anställda eftersom hållbara konsumtionsmönster ofta smittar 

av sig från ledningsgrupp till övriga anställda (Muster 2011). Blok et al. (2014) betonar även 

i sin studie att ett föredömligt ledarskap och ledarskapsstöd, genom att exempelvis dela med 

sig av värderingar, intellektuell stimulans och inspiration, har en betydande inverkan på 

anställdas val att agera mer miljövänligt. Även Young et al. (2015) bekräftar ledningens 

betydelse, där deras studie visade att om ledningsgruppen har en stark tilltro och engagemang 

för miljömässig hållbarhet, så sätter det exempel för övriga anställda, och benägenheten att ta 

ansvar förstärks ytterligare om tillräckligt stöd finns att tillgå hos ledningen. Muster (2011) 

beskriver i sin studie att även kollegor är viktiga peer-groups (sv. kollegiala grupper). 

Kollegor uppmuntrar och motiverar gärna varandra till att delta i vissa aktiviteter eller till att 

anpassa sig till nya beteendemönster. Klade, Mert & Seebacher (2013) menar på att det blir 

som en kedjereaktion: ”Jag går och tar ett äpple, och den andra gör detsamma”, vilket gör 

att kollegor påverkar varandra genom att exempelvis bryta ohållbara vanor och anta 

alternativt beteende. Enligt Klade, Mert & Seebacher (2013) kan det vara en av de viktigaste 

anpassningsfaktorerna. Det bekräftar dessutom Muster (2012) konstaterande att arbetsplatsen 

är en plats för socialisering och inlärning.  

2.6 Beskrivning av samarbetsföretaget WSP 
WSP är ett globalt analys- och teknikkonsultföretag med 48 000 medarbetare i 40 länder. I 

Sverige arbetar 4 200 personer på ett 40-tal kontor runt om i landet (WSP 2019b). Företaget 

är omfattande och bedriver verksamhet inom olika områden. Det finns olika chefsbefattningar 

på olika nivåer såsom gruppchefer och avdelningschefer och anställda som arbetar inom ett 

visst affärsområde och avdelning, med olika befattningar. Den här studien utfördes på WSP:s 

kontor i Halmstad med sina 82 anställda.  

WSP arbetar ständigt med att utveckla medarbetares kompetens och öka engagemanget för 

kvalitets- och miljöfrågor (WSP 2019a). Konsultbolaget fokuserar på teknik och analys inom 

samhällsbyggarsektorn och arbetar kontinuerligt mot förbättringar av hållbarhetsprestandan i 

uppdrag och i den egna verksamheten (WSP 2019a, 2019b). WSP är certifierade enligt ISO 

14001, som bland annat kräver mätning och övervakning av betydande miljöaspekter, det vill 

säga miljöaspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan (WSP 2019a; 

Ammenberg 2012). Miljöaspekter kan därutöver definieras som direkta och indirekta 

aspekter, där direkta har en direkt koppling till verksamheten medan indirekta har en 

koppling mellan tredjepart och verksamheten som i rimlig grad kan påverkas av 

organisationen (Ammenberg 2012). 

2.6.1 Hållbarhetspolicy 

WSP har en hållbarhetspolicy som beskriver fyra övergripande mål som ska uppnås, även 

ansvaren och åtaganden på olika nivåer beskrivs, vilket innebär att inte enbart chefer och de 

med personalansvar måste arbeta med policyn, utan alla anställda har ett ansvar att aktivt 

integrera hållbarhetsarbetet i sina vardagliga arbetsuppgifter (WSP 2019a). 
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2.6.2 Kompetensutveckling 

WSP har ett internt hållbarhetsnätverk i sin satsning på kompetensutveckling inom hållbarhet. 

Nätverket har cirka 1000 medlemmar och växer stadigt. Det hålls bland annat månatliga 

webbsända lunchseminarier där aktuella frågeställningar diskuteras, till exempel om cirkulär 

ekonomi, ekosystemtjänster och jämställdhet. Det svenska nätverket samverkar dessutom 

med WSP:s globala nätverk vilka även anordnar olika former av webbinarier med fokus på 

hållbarhet. WSP har även ett omvänt mentorsprogram där yngre medarbetare med hög 

kompetens inom hållbarhetsfrågor, paras ihop med mer seniora kollegor som vill lära sig mer. 

De yngre axlar rollen som mentorer åt sina kollegor för att utveckla förståelsen för hållbarhet. 

Paren arbetar under ett år tillsammans och utför ett projekt med mätbara, tidsatta mål. Flera 

av WSP Sveriges affärsområden satsar strategiskt på att kompetensutveckla sina 

uppdragsansvariga inom hållbarhet. De uppdragsansvariga ges därav möjlighet att integrera 

hållbarhetslösningar i uppdrag. Från januari 2019 erbjuds dessutom alla medarbetare en e-

learning som handlar om hållbarhet, vilket ger stöd för att arbeta med FN:s globala mål i 

uppdrag (WSP 2019a). 

3 Metod 
Framtagandet av studien utgjordes av en litteratursökning samt en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa metoden, bestående av värderingar och 

beräkningar, användes för att besvara de två första frågeställningar. Därpå följde den 

kvalitativa metoden i form av intervjuer, som tillsammans med de kvantitativa resultaten och 

litteratursökningen bildade underlaget för besvarandet av den tredje och sista 

frågeställningen. 

3.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen är baserad på befintligt informationsmaterial framtaget ur vetenskapliga 

artiklar, myndighetsrapporter, böcker, myndighetswebbsidor, samt WSP:s websidor. 

Därutöver utfördes en datainsamling från WSP till de kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoderna. Databaserna som har använts för att finna vetenskapliga 

publikationer till den här studien är Google Scholar samt One Search med sökord 

som ”sustainable”, ”consumption”, ”workplace”, ”behaviour”, ”employees” och ”pro-

environmental behaviour” i olika kombinationer. Till filtreringen i databaserna användes 

framförallt kategorier som årtal och språk. 

3.2 Beräkning och värdering av övriga resurser  
För att kvantifiera koldioxidutsläppen från varje medarbetares övriga resursanvändning 

tillhandhölls beräkningsverktyg av externa handledaren från WSP. Beräkningar och 

värderingar av de övriga resurserna och identifieringen av de tre mest betydande 

miljöaspekterna genomfördes huvudsakligen enligt WSP:s kriterier och metoder. 

Till kvantifieringen genomfördes först en sammanställning av samtliga inköpstillfällen 

från WSP:s kontor i Halmstad år 2018. Inköpstillfällena sorterades efter leverantör av varor 

och tjänster, för att sedan kunna filtreras av externa handledaren så att endast inköp med 

direkta miljöaspekter återstod. Därutöver filtrerades särskilda inköp som enbart gjordes under 

2018 och därmed inte representerade typiska årliga inköp för kontoret. Till identifieringen av 
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betydande miljöaspekter bestämde handledaren att följande tre kriterier skulle användas; antal 

inköpsbeslut (i styck), antal kronor (i SEK) och klimatpåverkan (i ton CO2). För varje 

leverantör beräknades således antal kronor och antal inköpsbeslut. Leverantörerna delades 

därefter in i fem olika miljöaspekter; IT-varor, kontorsmaterial, kontorsmöbler/inredning, 

livsmedel och slutligen annat, exemplifierat i bilaga 1. Egentligen diskuterades att även 

inkludera aspekterna; kaffe, arbetskläder och hotellnätter. Efter filtreringen och beräkningen 

var värdena för arbetskläder dock försumbara i förhållande till resterande aspekter och värden 

för hotellnätter saknades. Arbetskläder inkluderades då i aspekten annat, medan kaffe 

överfördes till aspekten livsmedel. Ett flödesschema över studiens kvantitativa metod kan ses 

i bilaga 1.  

För kategorisering av varor och tjänster inom respektive miljöaspekt användes Räty & 

Carlsson-Kanayama (2007) rapport om koldioxidintensiteter för varor och tjänster (Tabell 2). 

Bedömningen gjordes av externa handledaren utifrån kontorets inköpta varor och tjänster i 

förhållande till motsvarande, tillgängliga varor och tjänster i Räty & Carlsson-Kanayama 

rapporten (2007). Koldioxidintensiteten visar mängden koldioxid per krona som en vara eller 

tjänst kan associeras med. Genom att kombinera koldioxidintensitet (kg CO2) med utgifter 

(kr) kan klimatpåverkan koldioxidutsläpp uppskattas för konsumtionen (Räty & Carlsson-

Kanayama 2007). Ett medelvärde för koldioxidintensiteten för varje tjänst och vara inom 

varje aspekt beräknades och multiplicerades därpå med antalet kronor för tillhörande 

aspekten. Därigenom erhölls ett värde för aspekternas klimatpåverkan. Under denna 

arbetsprocess tillkom ny information gällande exkluderade aspekterna hotellnätter och 

arbetskläder, för vilka WSP Sverige årligen beräknar ett genomsnittsvärde per anställd. 

Eftersom miljöaspekterna för den övriga resursanvändningen vid denna tidpunkt redan hade 

identifierats tillades de nya värden miljöaspekten annat.  

Tabell 2. Varor och tjänster som ingår i respektive miljöaspekt. 

 

MILJÖASPEKT VAROR/TJÄNSTER 

Livsmedel Bregott, mellanmjölk, kaffebröd, kaffe, bananer, citrusfrukter, 

päron, äpplen 

IT-varor TV, Hemdator 

Kontorsmaterial Skrivmaterial, övriga trycksaker, övriga förbrukningsvaror, tröjor, 

accessoarer 

Kontorsmöbler/inredning Möbler av trä, möbler av metall, inredningsartiklar, dukar, 

gardiner, persienner 

Annat Hotellövernattningar, ospecificerade kläder, blommor, dags- och 

kvällstidningar, övriga fritidsvaror 
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Genom de tre kriterierna: antal inköpsbeslut, antal kronor, samt klimatpåverkan urskildes de 

tre mest betydande utifrån de fem ovanstående miljöaspekterna, för att besvara andra 

frågeställningen.  

Eftersom det nu hade beräknats ett CO2-värde för varje aspekt kunde även den totala övriga 

resursanvändningen kvantifieras i förhållande till tjänsteresor, arbetspendling och 

energianvändning, för att besvara första frågeställningen.  

3.3 Intervjuer   
Som kvalitativ metod för studien valdes intervjuer istället för enkätundersökningar. Orsaken 

är att det kvalitativa angreppsättet fokuserar på upplevelsedimensionen och därav ger en 

komplex och innehållsrik inblick över mönster och föreställningar människor lever efter 

(Dalen 2015; Trost 2014). Intervjuerna genomfördes semistrukturerade, vilket är en 

strukturerad intervjuform, där samtalet är inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt 

ut i förväg (Dalen 2015). Om istället en öppen intervju hade använts, hade deltagarna fått 

berätta så fritt som möjligt. Forskarna hade dock varit beroende av att deltagarna var villiga 

att öppna sig och kreativa nog att kommunicera mycket kring ämnet och därigenom i värsta 

fall riskerat att inte få några svar vilket hade varit kontraproduktivt med avseende på studiens 

syfte (ibid.). Ett större antal strukturerade frågor, förenklar även den senare teoretiska 

analysen (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Enligt Trost (2014) och Dalen (2015) finns det dock några metodologiska problem med 

kvalitativ intervjuforskning som även är relevanta för denna studie. Ett av dessa är 

stigmatisering, det vill säga att ”(…) den bild som förmedlas via forskningsrapporten kan 

finnas kvar hos andra människor och stämpla dem för lång tid.” (Dalen 2015). Läsarna bör 

därför ha just detta stigmatiseringsproblem i åtanke vid läsning av denna rapport. Ett annat 

problem kan vara företagets oro i form av motstånd och ovilja eller “Intervjupersoners egen 

ängsla att berätta om livssituationen, eftersom berättelsen kan ha tidigare erfarna, kanske 

omedvetna problem (…)” (ibid.).  

Lämplig intervjulängd och urval bestämdes tillsammans med externa handledaren. 

Intervjulängden fastslogs till 30 minuter med 15 minuters reservtid för oväntade händelser. 

Eftersom urvalet var beroende av de anställdas tillgänglighet och handledaren, kunde det inte 

genomföras genom en strategisk metod (Trost 2014). Önskemål till urvalet var därför att 

intervjudeltagarna skulle representera olika avdelningar, yrken, anställningsgrader, kön samt 

ålder inom Halmstad kontoret med avsikt att uppnå så stor nyans- och svarsvariation som 

möjligt under de givna förutsättningar (Kvale & Brinkmann 2014; Trost 2014). Storleken på 

urvalet blev sex personer. Ett litet antal intervjuer är vanligen att föredra, eftersom materialet 

blir ohanterligt, oöverskådligt och risken för detaljmissar ökar med antal intervjuer 

(Trost 2014). 

Då det är krav på samtycke, krav på att bli informerad och krav på konfidentialitet vid 

forskning av kvalitativa intervjuer, kontaktades deltagarna i form av informationsbrev (Dalen 

2015; Kvale & Brinkmann 2014). I informationsbrevet inkluderades även fakta kring hur 
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intervjuerna skulle genomföras samt eventuella nackdelar med att delta i studien (Kvale & 

Brinkmann 2014). Under tiden som svar inväntades, utarbetades presentationsmaterial och en 

intervjuguide till intervjuerna. I alla projekt som använder intervju som metod, finns det ett 

behov av att utarbeta en intervjuguide. Speciellt krävs detta när man använder en 

semistrukturerad intervju (Dalen 2015). Till formuleringen av vissa detaljerade frågor i 

guiden, erhölls en sammanställning av inköpta varor och tjänster hos leverantören med högst 

antal inköp och intern information kring upplevda beteenden på arbetsplatsen (Anonym 1 

2019). Externa handledaren hade också möjlighet att yttra förslag till intervjuguiden. 

Fullständiga intervjuguiden kan ses i bilaga 2. 

Testintervjuer med anhöriga/utomstående genomfördes för att kontrollera materialet och 

tiden (Kvale & Brinkmann 2014; Trost 2014). Därpå följde de riktiga intervjuerna. Varje 

intervju spelades in för att underlätta transkriptionen och därmed även analysen (Trost 2014). 

Ett flödesschema över studiens kvalitativa metod åskådliggörs i figur 2. Av sekretesskäl 

kommer intervjudeltagarnas personalier inte att refereras i studien. Samma gäller för samtal 

som genomfördes i informationssamlingssyfte med andra WSP medarbetare. Sistnämnda 

refereras i studien som ”Anonym 1-3”.   

 

 

Figur 2. Flödesschema över studiens kvalitativa metod.   

 

3.3.1 Analys 

För att bearbeta studiens kvalitativa data användes tematisk analys. Tematisk analys innebär 

att man strukturerar upp sin kvalitativa data utifrån teman som identifieras i materialet 

(Maguire & Delahunt 2017). Analysmetoden är enligt Braun & Clarke (2006) lämplig för att 

reflektera studiedeltagares verklighet, erfarenheter och betydelser. Metoden ansågs därför 

som lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställningar. De teman som identifierades 

var resursförbrukning, förutsättningar och inställning. 

Urval Informationsbrev Intervjuguide

Testintervjuer Intervjuer Analys
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4 Resultat  
 

4.1 Beräkningar 
För antal inköpsbeslut kvantifierades miljöaspekten annat som störst med cirka 139 stycken 

inköp följt av kontorsmaterial med 96 stycken och livsmedel med 74 inköpstillfällen, enligt 

figur 3. 

 

Figur 3. Resultat antal inköpsbeslut. Figuren visar resultatet antal inköp i styck (st) per 

miljöaspekt, för hela kontoret. Där IT = IT-varor, K = Kontorsmaterial, KI = 

Kontorsmöbler/inredning, L = Livsmedel, A = Annat.  

 

I resultatet för antal kronor blev miljöaspekten kontorsmöbler/inredning med cirka 821 000 

kronor mycket större än de andra aspekterna, närmare bestämt över 50 % av de totala 

inköpskostnaderna, redovisat i figur 4. Det går även att konstatera att miljöaspekterna 

livsmedel och annat är lite större än IT-varor och kontorsmaterial. 
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Figur 4. Resultat antal kronor. Figuren visar resultatet antal kronor (i tSEK) per miljöaspekt, 

för hela kontoret. Där IT = IT-varor, K = Kontorsmaterial, KI = Kontorsmöbler/inredning, L 

= Livsmedel, A = Annat. 

 

Gällande klimatpåverkan har däremot miljöaspekten livsmedel största värdet med 24,3 ton 

CO2, följt av kontorsmöbler/inredning (18,9 ton CO2) och annat (10,6 ton CO2), se figur 5. 

Klimatpåverkan för IT-varor och kontorsmaterial resulterade istället i ett mycket mindre 

värde.  

 

Figur 5. Resultat klimatpåverkan. Figuren visar resultatet klimatpåverkan (i ton CO2) per 

miljöaspekt, för hela kontoret. Där IT = IT-varor, K = Kontorsmaterial, KI = 

Kontorsmöbler/inredning, L = Livsmedel, A = Annat. 
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Genom att jämföra resultaten i figurerna 3-5, kan det konstateras att miljöaspekterna 

livsmedel, annat samt kontorsmöbler/inredning är de tre mest betydande vilket därmed också 

besvarar studiens andra frågeställning (figur 6). 

 

 

Figur 6. Sammanställning av resultaten för antal inköpsbeslut, antal kronor samt 

klimatpåverkan. Grönmarkerade rader motsvarar de tre mest betydande miljöaspekterna.  

 

Efter sammanställningen av miljöaspekternas respektive klimatpåverkan, beräknades den 

övriga resursanvändningen till 36 % av det totala årliga CO2 utsläppet per medarbetare, enligt 

figur 7. Därigenom besvarades även studiens första frågeställning. Figur 7 visar därutöver att 

den övriga resursanvändningen är den största av alla fyra aspekter för årligt CO2 utsläppet per 

medarbetare. Aspekterna energianvändning och arbetspendling är betydligt mindre medan 

aspekten tjänsteresor endast är två procentenheter mindre.  
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Figur 7. Resultat procentuell andel för ”övrig resursanvändning”. Figuren visar hur stor 

andel av det årliga koldioxidutsläppet per medarbetare som utgörs av den övriga 

resursanvändningen. Indikatorn som används är ton CO2/medarbetare.  

 

4.2 Intervjuer 
Nedan följer resultatet från tematiska analysen av intervjumaterialet uppdelat efter Tema 1: 

Resursförbrukning, Tema 2: Förutsättningar och Tema 3: Inställning. För detaljerade frågor, 

se Intervjuguiden i bilaga 2. Av sekretesskäl är intervjudeltagarna numrerade 1-6, som följer 

efter varje citat. Observera att vissa frågor kan anses beröra flera teman. Därutöver 

åskådliggörs personlig information som kön och ålder om intervjudeltagarna i tabell 3. 

Eftersom intervjuerna är anonyma, sammanställs informationen för alla deltagare.  

Tabell 3. Information om intervjudeltagare. 

KATEGORI VÄRDE/BENÄMNING 

Yrken Ekonomiadministratör, geotekniker, konstruktör/projektör, 

brokonstruktör, projektingenjör, projektledare 

  
WSP Affärsområden Bro & vattenbyggnad, Environmental, Management, 

Samhällsbyggnad, Systems  

  
Anställningsgrader 50%-100% 

  
Antal arbetade år på kontoret 2,4-9,5år 

  
Ålder 26-50år  
Kön Man, kvinna 
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4.2.1 Tema 1: Resursförbrukning 

Temat resursförbrukning inkluderade åtta frågor där deltagarna fick beskriva hur man 

uppfattar resursförbrukningen på arbetsplatsen utifrån sitt eget perspektiv. Nedan följer en 

sammanfattning.  

Alla intervjudeltagare fick till en början svara på vilken av de fem kartlagda aspekterna under 

övrig resursanvändning (livsmedel, kontorsmaterial, kontorsmöbler/inredning, IT-varor och 

annat) som de trodde blev störst ur klimatpåverkan CO2 ton. På frågan svarade två livsmedel, 

två IT-varor, en svarade kontorsmöbler/inredning och en annan svarade kontorsmaterial. 

Livsmedelsaspekten som blev den största aspekten ur klimatpåverkan, utgörs till stor del av 

kaffeförbrukningen på kontoret. Mycket kaffesläng ansågs vara en orsak till detta och var 

därför intressant att undersöka närmare (Anonym 1 2019). Majoriteten var där överens om att 

det kaffet man häller upp i koppen dricks upp. Två av intervjupersonerna drack kaffe väldigt 

sällan eller inte alls. En av intervjupersonerna uttryckte sig:  

”Jag tycker också kaffeförbrukningen är hög, men det är inte för vi slänger, utan det är för 

att det dricks.” (Intervjudeltagare 1) 

Vidare var det intressant att veta vilka av deltagarna som hade gjort inköp under året 2018. 

Där svarade fyra deltagare att de hade gjort inköp under 2018, mestadels i form av 

arbetskläder, hotellövernattningar samt IT-varor som telefon och dator. Resterande har inte 

gjort några inköp under året 2018.  

Deltagarna fick även svara huruvida de känner att det finns något kontorsmaterial på deras 

arbetsplatsen som inte används. På den frågan svarade majoriteten att man tar det 

kontorsmaterial som man faktiskt behöver och använder. De flesta använder kontorsmaterial 

som papper och penna. En deltagare påpekade dock att det finns alldeles för mycket pennor 

på arbetsplatsen. Medan en annan påpekade att pennor lätt försvinner. För att dyka djupare i 

resursförbrukningen av kontorsmaterial fick deltagarna reflektera över sin användning av 

papper, post-its, block och pennor. De flesta menade på att det visserligen går åt en del 

pennor och papper, men att de inte använder mer än vad de behöver för att kunna utföra sitt 

arbete. En deltagare tycker att post-its är något som skulle kunna sluta köpas in, medan en 

annan använder mycket post-its och medger det som sin svaga sida.  

”Jag använder mycket post-it lappar, det är min svaga sida, sen sitter jag med ett block som 

jag har använt i över ett år, jag försöker inte skriva ut så mycket, jag försöker dra ner så 

mycket som möjligt.” (Intervjudeltagare 5) 

Vidare förklarade två intervjudeltagare att förbrukningsmängden av kontorsmaterial överlag 

säkert skulle kunna minska utan att det försvårar för deras arbete. Resterande ansåg däremot 

att det kontorsmaterial de använder, behövs för att kunna göra ett bra arbete och det blir 

därför svårt att minska. Till exempel ansåg majoriteten att det är lättare att granska och göra 

ett bra jobb om vissa papper skrivs ut, som ritningar. Tekniken att inte skriva ut är inte där 

ännu påpekades. 
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4.2.2 Tema 2: Förutsättningar  

Temat förutsättningar inkluderade fem frågor där deltagarna fick beskriva hur man upplever 

förutsättningarna på arbetsplatsen för att agera hållbart. Ledarskap, information och 

påverkan är ett urval av vad som speglar detta tema. Nedan följer en sammanfattning. 

Det var intressant att undersöka huruvida deltagarna känner att det finns personer i deras 

omgivningen som inspirerar dem till att agera hållbart. På den frågan nämnde majoriteten 

antingen arbetskollegor, andra ansvariga till exempel hållbarhetsansvarig och gruppchef, 

samt familj som de främsta inspirationskällorna. Två deltagare nämnde även att dem själva 

har bra koll över vad hållbarhet innebär generellt. Enligt en deltagare är det är viktigt att 

andra kollegor, speciellt chefer, föregår med gott exempel när det gäller att agera hållbart - 

det påverkar en positivt påpekade deltagaren. En annan påpekade att det både finns förebilder 

och anti-förebilder på arbetsplatsen.  

Ett gott ledarskap och hållbarhet är två faktorer som interagerar med varandra, och därför 

undersöktes deltagarnas syn på ledningens roll inom hållbarhet. Majoriteten anser att 

ledningen har tagit beslut för att bli mer hållbara och arbetar aktivt inom detta område. De 

flesta lyfte upp antagna beslut, såsom att kontoret nu enbart köper in vegetariska och 

ekologiska livsmedel samt införandet av källsorteringssystem. Några förklarade att det alltid 

går att bli bättre och en annan förklarade djupare i att det är viktigt att chefer generellt föregår 

med gott exempel och visar vägen för sina anställda eftersom det kan motivera fler. 

Deltagaren påpekade även att vissa anställda är mer miljömedvetna och försöker tänka 

hållbart, men att det även finns väldigt många som inte gör det alls. Därför anser deltagaren 

att om inte chefen agerar hållbart, så kommer de som inte riktig bryr sig, definitivt inte göra 

det.  

En annan viktig punkt var att ta reda på hur deltagarna upplever informationsflödet gällande 

sin egen miljöpåverkan på arbetsplatsen. Samtliga intervjudeltagare svarade att de inte har 

fått någon tillgång till information vad gäller den övriga resursanvändningen, men att det 

däremot informeras mycket om resursförbrukningen vad gäller transport och energi. Samtliga 

är därför intresserade av att få mer information om sin egen miljöpåverkan och på det sättet 

se vad man kan göra bättre.   

”Det är väl alltid bra så man vet vad man bidrar och inte bidrar med, vad man kan bli bättre 

på, så får man ju lite tillbaka att det här kan du bli bättre på - det är väl jättebra.” 

(Intervjudeltagare 5) 

En av deltagarna betonade vikten om information på individnivå så att man har något 

personligt att jobba mot.  

”Det hade varit intressant att veta vad mina utsläpp ligger på och då har man ju något 

personligt att jobba mot - kan jag minska dem här utsläppen (…) så det hade varit intressant 

på individnivå, och det kan ju även inkludera hur man transporterar sig till jobbet.” 

(Intervjudeltagare 6) 

Om det finns en möjlighet för deltagarna att faktiskt påverka inköpen till kontoret var en 

annan viktig aspekt att ta reda på. Flera av intervjudeltagarna anser att det går att påverka 
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kontorets inköp - till viss del. De anser att valmöjligheterna finns och att man kan komma 

med förslag på vilka typ av inköp som görs. Kontorsinredning, hotellövernattningar, vissa 

livsmedel och egna resor var sådant som deltagarna lyfte fram som de kan påverka, även 

inköp av IT-varor till personalgrupper de är ansvariga för. En deltagare påpekade att det finns 

begränsad möjlighet till påverkan eftersom det är särskilda leverantörer man beställer från, 

vilket gör att urvalet är begränsat, till exempel vid dator och telefoninköp. På så sätt anser 

inte deltagaren att man kan påverka inköpen väldigt mycket eftersom företaget följer vissa 

strategier/riktlinjer vid inköp.   

Kontextuella faktorer och resurseffektivitet går även dem hand i hand. Här förklarade de 

flesta att de inte tycker det är svårt att vara resurseffektiv på arbetsplatsen, och betonade även 

att man inte försöker använda mer än vad som är nödvändigt i sin yrkesroll. En deltagare 

uttryckte sig:  

”Man har ju tillgång till allting, allting finns ju, och då är det lätt att ta av det som finns. Om 

vi inte hade haft block så hade man kanske skrivit i OneNote. Vi har ju resurserna och då tar 

man av dem.” (Intervjudeltagare 5) 

En annan deltagare betonade vikten av att tillhandahålla information om hur man kan 

förbättra sin resurseffektivitet:   

”(…) så man vet vad kan man göra för att minska utsläppen, den kunskapen tycker jag att jag 

saknar överlag (…) man har lite får dålig kunskap om vad som påverkar.” (Intervjudeltagare 

6) 

Slutligen fick deltagarna reflektera över om de anser att deras uppväxt eller utbildning har 

påverkat hur de konsumerar idag. Här förklarade två deltagare att deras utbildning inte har 

påverkat hur de konsumerar. En deltagare menade på att det inte låg något särskilt fokus på 

just hållbarhet under dennes uppväxt, utan något som växt fram i samhället under senare tid. 

Fyra deltagare uttryckte att deras uppväxt har präglat över hur de konsumerar idag.  

”Vi är uppväxta i Sverige, vi har det ganska bra, så det har väl säkert haft en prägel på hur 

man konsumerar. Inte utbildningen, uppväxten isåfall, man har haft bra förebilder i sin 

uppväxt leva klimatsmart inte i överflöd.” (Intervjudeltagare 5) 

”Inte min utbildning, men min uppväxt, jag var en miljökämpe, uppväxten har ju definitivt 

påverkat just för att jag inte har vuxit upp i en konsumtionsfamilj, att till exempel laga mat av 

rester har alltid varit självklart för mig.” (Intervjudeltagare 6) 

4.2.3 Tema 3: Inställning 

Temat inställning inkluderade sju frågor där deltagarna fick beskriva den inställning man 

har till att agera hållbart på arbetsplatsen. Ansvar, deltagande och motivation är ett urval av 

vad som speglar detta tema. Nedan följer en sammanfattning. 

Deltagarna fick besvara huruvida man tycker det är viktigt att konsumera hållbart på sin 

arbetsplats. Majoriteten var där överens om att det är viktigt för dem, men flera nämnde 

också att det står i relation till hur arbetet utförs, till exempel att arbetet är viktigare än hur 

mycket kontorsmaterial som förbrukas och skrivs ut.  
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”Medel, jag tänker på det när det gäller resor och sånt, men just när det gäller 

kontorsmaterial, då är det arbetet som är viktigare. För att kunna göra ett bra arbete så 

behöver man i vissa lägen skriva ut vissa saker, det är kanske där min största förbrukning 

ligger.” (Intervjudeltagare 3) 

Deltagarna fick därefter beskriva om det finns någon bakomliggande motivation till att de 

konsumera hållbart, och vad det motivationsdrivet i så fall kommer från. De flesta deltagarna 

menade på att deras motivation ligger i att man ska vara rädd om planeten. 

”Vi har ju ingen planet att bo på om vi inte lever hållbart, så det är det som motiverar mig.” 

(Intervjudeltagare 4) 

En intervjudeltagare betonade att motivationen saknas, och en annan uttryckte sig:  

”Näe, utan det är bara jag själv, att jag tycker jag gör rätt, det är den enda moroten, att jag 

själv känner att jag gör någonting som är bättre, men i övrigt så har man ju ingen 

uppmuntran.” (Intervjudeltagare 6) 

Huruvida deltagarna ser på sitt eget ansvar för att upprätthålla en hållbar resursanvändning på 

arbetsplatsen, så anser de flesta att man har ett ansvar - dock till viss del. Enligt en deltagare 

finns ett begränsat val över vad som kan köpas in vilket påverkar det egna ansvaret. En annan 

deltagare tycker det är viktigt att ansvaret delas lika så att det inte bara är en som ”drar hela 

lasset”. Dessutom påverkas ansvaret utifrån den position man har på arbetsplatsen. En annan 

deltagare uttryckte sig:  

”Egentligen har vi ju alla ett ansvar, men jag tycker nog inte det är varje enskilds ansvar att 

jobba med frågan, de inköp jag gör, där har jag ett ansvar att välja det hållbara, sen tycker 

jag inte att jag har ett ansvar att påtala att vi borde göra såhär istället, jag har ansvaret för 

de utlägg jag själv gör, men i övrigt tycker jag att jag inte har ett ansvar.” (Intervjudeltagare 

6) 

Att vara med och påverka arbetet för en hållbar resursanvändning var majoriteten villiga till. 

En deltagare uttryckte en önskan om få vara en del av hållbarhetsarbetet genom att sitta med 

på möten, diskutera hållbarhet, bestämma leverantörer och ställa krav på vilka man väljer att 

göra inköp från. Även i projekteringen, det vill säga, att hjälpa kunder till att göra hållbara val 

är av intresse för en av deltagarna. En deltagare påpekade dock att för sin egen del, så skulle 

det inte fungera i nuläget, just hur arbetssättet ser ut och att det skulle bli för mycket extra 

jobb. En annan uttryckte sig:  

”Men det är väl bra, att man är med. Om alla är med så engagerar ju sig alla också, man 

kanske kan förbättra engagemanget hos alla.” (Intervjudeltagare 5) 

Vad gäller det sociala umgänget och huruvida man konsumerar annorlunda i grupp, så 

uttryckte majoriteteten att de inte konsumerar annorlunda i grupp, och på så sätt inte heller 

faller för grupptryck över hur de konsumerar. Två intervjudeltagare känner ändå att deras 

konsumtion kan förändras vid gruppumgänge.  
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”(…) man kan ju gå med på fika, dricka vatten eller te.” (Intervjudeltagare 5) 

 ”Jo, men det kan man nog göra, det där sociala, speciellt just att ta en kaffe eller egentligen 

frukost, fika överhuvudtaget, så, hade det inte funnits bröd så hade man ju vant sig vid att det 

inte fanns bröd, kaffe kan man ta en extra ibland, men jag hänger med och tar en kaffe och 

så.” (Intervjudeltagare 6) 

För att ytterligare få en förståelse över hur deltagarna konsumerar i olika kontexter, fick 

deltagarna reflektera över om de konsumerar annorlunda hemma än på arbetsplatsen. Där 

menade de flesta på att de har samma hållbarhetstänk hemma som på arbetsplatsen. En 

deltagare förklarade att man har bättre koll på vad som konsumeras hemma, men att man 

fortfarande inte tänker ‘’slit och släng’’ på jobbet bara för att man inte själv betalar. En annan 

intervjudeltagare uttryckte sig:   

”Ja, annorlunda blir det ju, men i det här perspektivet inte så, det kanske går åt lite mindre 

på jobbet, men inte mer hållbart hemma än på jobbet.” (Intervjudeltagare 3) 

En annan intervjuperson betonade vikten av att man vänjer sig när man gör något på jobbet 

och att det då blir mer som ett vanebeteende som överförs till privatlivet.  

”Vi har ju börjat sortera väldigt mycket här, man sorterar bättre hemma nu eftersom man 

sorterar på jobbet. Det är nog inte jättestor skillnad på konsumtionen så, man har blivit mer 

van av att sortera mycket. Man vänjer sig såhär och då gör man det också, ett mer 

vanebeteende.” (Intervjudeltagare 5) 

Att förse anställda med information och kunskap om hållbarhet används många gånger olika 

former av kurser, föreläsningar och så vidare. Därför frågades deltagarna om deras villighet 

att delta i sådana sammankomster. Samtliga intervjudeltagare uttryckte sin villighet och 

positivitet till detta. De betonade även att det är bra om de hålls på plats, till exempel vid 

lunchtid. En av intervjudeltagarna påpekade dock att viljan finns, men inte tiden. 

5 Diskussion  
Syftet med studien var att beräkna och värdera den ”övriga resursanvändningen” hos WSP:s 

anställda och därigenom utreda hur denna användning kan påverkas av förändrat 

konsumtionsbeteende. Nedan diskuteras studiens forskningsresultat utifrån de teoretiska 

ramarna. Diskussionsdelen är uppdelad efter samma indelning som studiens resultat för att ge 

en bra översikt och struktur.  

5.1 Intervjuer 
 

5.1.1 Tema 1: Resursförbrukning 

Majoriteten nämnde att man inte använder mer kontorsmaterial än vad som behövs för att 

utföra sitt arbete. Det var dock relativt svårt att tyda om kontorsmaterialet på arbetsplatsen 

kan minska: endast två deltagare nämnde att det säkert skulle kunna gå att minska 

förbrukningen. Majoriteten påpekade framförallt att det går åt en del papper eftersom man 

behöver skriva ut, detta för att det blir enklare att tyda på papper än på datorn och för att, 
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återigen, göra ett bra jobb. När deltagarna fick välja vilken miljöaspekt som var störst inom 

den övriga resursanvändningen, så visade resultatet en viss spridning över deltagarnas val: 

två deltagare svarade livsmedel, två svarade IT-varor, en svarade kontorsmöbler/inredning 

och en annan svarade kontorsmaterial. Resultatet av detta tyder eventuellt på att 

informationsflödet över konsumtionsvarors miljöpåverkan är bristfällig. Därför behöver 

informationen kommuniceras ut så att alla anställda får en förståelse över denna delen också. 

Livsmedel verkar sticka ut särskilt på Halmstad kontoret, med tanke på svaren från anställda 

som jobbar på flera kontor. Det öppnar upp för frågan om Halmstad kontoret ligger före 

andra WSP kontor när det gäller hållbarhet inom miljöaspekten livsmedel. Att majoriteten av 

intervjudeltagarna pratade om livsmedel kanske beror på att det är den resursen som man är 

mest medveten om eftersom det används i ett annat syfte än resterande material och för att det 

är något som dem påverkas av dagligen, även hemma. Diskussionen kring huruvida 

kaffekonsumtionen kan minskas är delvis kopplad till grupptryck, som diskuteras längre ned. 

Att byta ut kaffe till en annan resurs för att minska förbrukningen, förespråkas endast om 

resursen har lägre klimatpåverkan. Antal inköp för kaffe bör däremot kunna minskas utan 

hinder, då dessa hanteras av inköpsansvarige. Positivt var även att kaffeslänget inte verkade 

lika stort som förväntat. 
 

5.1.2 Tema 2: Förutsättningar 

För att anställda ska kunna bidra till minskad miljöpåverkan på arbetsplatsen krävs rätt 

förutsättningar för detta. Styrmedel i form informations- och utbildningsåtgärder kan enligt 

Lindén (2009) påskynda intresset för att ändra attityder och beteendemönster. Det framgår i 

resultatet att samtliga intervjudeltagare inte tidigare tillhandahållits någon information om 

den miljöpåverkan som den övriga resursanvändningen står för, men att man gärna skulle 

vilja ta del av denna information för att se hur man kan förbättra sig. För att komma till bukt 

med detta krävs uppenbart mer informationsspridning gällande den övriga 

resursanvändningen, eftersom det enligt deltagarna informeras desto mer om andra 

miljöaspekter såsom energi- och transport. I studien av Young et al. (2015) framkommer att 

de starkaste och effektivaste faktorerna för PEB, var att öka miljömedvetenheten genom 

utbildning och information, antingen på grupp eller individnivå. En deltagare betonade vikten 

av att få återkopplad information på individnivå så att man har något personligt att jobba mot 

och på så sätt minska sin egen resursförbrukning och därmed sin miljöpåverkan. Att 

återkoppla om miljöprestanda på mer detaljerad nivå, det vill säga, på grupp eller individnivå 

är en av de viktigaste uppgifterna för företagets hållbarhetsgrupp (Young et al. 2015). För att 

fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen vad gäller förbrukningen av 

konsumtionsvaror kan tydliga mål sättas upp om vad som förväntas av de anställda. Målen 

ska i sin tur vara attraktiva och vara relativt enkla att nå (Unsworth, Dmitreva & Adriasola 

2013). Andra styrmedel som ekonomiska incitament verkar inte har beprövats på kontoret i 

Halmstad vilket kan kopplas till en av intervjudeltagarnas kommentar: ”(…) den enda 

moroten, är att jag själv känner att jag gör någonting som är bättre, men i övrigt så har man 

ju ingen uppmuntran”. Ekonomiska incitament kan vara en åtgärd om man vill se till att 

regler följs eller för att nå olika mål, dock ska man vara vaksam över att förändringen oftast 

bara är kvar då belöning är på plats (Steg & Vlek 2008; Unsworth, Dmitreva & Adriasola 

2013).  
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Flera intervjudeltagare ansåg att det går att påverka kontorets inköp. Valmöjligheterna finns 

och man kan komma med förslag på vilka/typ av inköp som görs. Kontorsinredning, 

hotellövernattningar, vissa livsmedel och egna resor var de miljöaspekter som lyftes under 

intervjuerna som går att påverka. Fyra deltagare nämnde att de hade gjort inköp under 2018, i 

form av arbetskläder, hotellövernattningar samt IT-varor som telefon och dator. På WSP 

finns olika policyer och riktlinjer vad gäller inköp, exempelvis ramavtal med förutbestämda 

leverantörer som begränsar de anställdas påverkningsgrad, vilket också påpekades av en 

intervjudeltagare. Som intervjudeltagare 5 nämnde, används vissa resurser för att de finns 

tillgängliga och att man därför skulle agera annorlunda om resurserna inte fanns tillgängliga. 

Samtidigt ansåg flera intervjudeltagare exempelvis att många utskrifter var nödvändiga för att 

bevara kvalitén på arbetet. Kommentarerna kan jämföras med Ruepert et al. (2016) exempel 

på när organisatoriska sammanhang och särskilda uppgifter som är kopplade till 

arbetspositionen inhiberar PEB. I detta fall motsvarar dessa valmöjligheten och nödvändiga 

utskrifter. Medan valmöjligheten verkar enkel att påverka, är utskriftsantalet desto svårare, då 

rätt balans mellan hållbarhet och kvalitét behöver finnas. Ruepert et al. (2016) bekräftar 

därmed också att olika policyer och ramavtal, som ovannämnd, exempelvis kan begränsa 

PEB i samband med inköpsbeslut, samtidigt som de stimulerar anställda att agera mer 

hållbart i andra konsumtionssammanhang.  

På frågan om utbildningen eller uppväxten har påverkat konsumtionsbeteendet, var svaren 

olika. Åsikter som uppstår under dessa perioder formar dock konsumtionsvanor och skapar 

därigenom olika förutsättningar för PEB. Negativa åsikter kring PEB påverkas eller ändras 

effektivast genom motivation (Ruepert et al. 2016). Några intervjudeltagare kommenterade 

att de inspireras av familjen och arbetskollegor, vilket stöder Ruepert et al. (2016) uttalande 

om att anställda kan motivera varandra till PEB, som även diskuteras lite senare.  

5.1.3 Tema 3: Inställning 

En positiv tillgång som studien visade var att det finns ett engagemang hos deltagarna att få 

påverka och ett intresse i hållbarhetsfrågor överlag. En deltagare uttryckte till exempel en 

önskan om att vara en del i hållbarhetsarbetet genom att sitta med på möten, diskutera 

hållbarhet, bestämma leverantörer och ställa krav på vilka man väljer att göra inköp från. Det 

är en tillgång för företaget att det finns engagemang och intresse för hållbarhet, som enligt 

Temminck, Mearns & Fruhen (2015) behöver inkludera de anställda för att minska företagets 

miljöpåverkan. Dessutom menar Muster (2011) att om man involverar anställda vid 

införandet av olika miljöinsatser så kan det ha positiva effekter på de anställdas acceptans och 

godkännande av dessa. Majoriteten var exempelvis överens om att det är viktigt att 

konsumera hållbart på arbetsplatsen, även om det för några står i relation till sitt arbete, det 

vill säga, att arbetet fortfarande kan utföras på ett professionellt sätt. En annan fördel som 

resultatet visade är att deltagarna besitter självinsikt då samtliga anser att man har ett eget 

ansvar i att arbetsplatsen ska en så hållbar resursanvändning som möjligt. Däremot tillsades 

exempelvis att det är viktigt att ansvaret delas lika bland alla anställda och att det är det 

enskilda ansvaret att välja det hållbara när man gör egna inköp, men inte att det är varje 

enskilds ansvar att arbeta med frågan överlag. WSP:s hållbarhetspolicy uppmanar som sagt 

de anställda till att ta ansvar. Metoden förespråkas även av Ruepert et al. (2016) som menar 

att policyutformningen bör baseras på anställdas personliga inställning för att effektivare 
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uppnå satta miljömål. Med avseende på Halmstad kontoret kan det dock visa sig svårt 

eftersom policyn utformas av WSP Sverige. 

Att ta beslut som påverkar kontextuella faktorer, det vill säga, sådant som underlättar eller 

begränsar att man agerar miljövänligt, är viktigt för att underlätta motivationen och 

engagemanget i PEBs (Steg & Vlek 2008). Vid frågan om deltagarna konsumerar annorlunda 

hemma än på arbetsplatsen, beskrev majoriteten att man har samma tänk vad gäller hållbarhet 

hemma som på arbetsplatsen. Deltagare 5 lyfte fram arbetsplatsens källsorteringssystem, där 

deltagaren förklarade att sorteringen på arbetsplatsen har gjort att man vant sig mer vid att 

sortera och gör det bättre. Exemplet tyder på det som Muster & Schrader (2011) påpekade i 

sin studie: att om ett miljömässigt beteende övas in på arbetsplatsen så spiller det beteendet 

över till det privata livet. Arbetsplatsen utgör som sagt, en stor del av en människas liv och är 

därmed en del i det vardagliga livet. Därför måste åtgärder som syftar till att främja ett 

hållbart konsumtionsbeteende införas i det vardagliga livet och bli en del av det (Muster 

2011). Genom framtida beslut och redan antagna beslut såsom införandet av vegetarisk mat 

och källsorteringssystem, kan detta åstadkommas. 

För de flesta deltagare är det viktigt att konsumera hållbart för planetens skull och är en del i 

motivationen att konsumera hållbart. Detta kan kopplas till vad Steg & Vlek (2008); Blok, 

Wesselink, Studynka & Kemp (2014) nämnde i sin studie, att de människor som innehar så 

kallad, miljömedvetenhet, kommer vara mer öppna och känna en starkare moralisk skyldighet 

att minska problemen. En intressant punkt är att deltagare 6 påpekade att man enbart har den 

inre känslan av att man gör något som är bättre ur miljösynpunkt, men att man där utöver inte 

får någon uppmuntran på arbetsplatsen över sitt miljömässiga beteende. Detta kan tyda på att 

det behövs mer engagemang hos ledningen, det vill säga, att motivera sina anställda och 

tillhandahålla feedback över prestationer och resultat. Vidare förklarar Blok et al. (2014) att 

ett föredömligt ledarskap och ledarskapsstöd är en viktig pusselbit för att påverka anställdas 

val att agera mer miljövänligt. Majoriteten upplever att ledningen arbetar kontinuerligt inom 

hållbarhetsområdet och tar sitt ansvar. Exempelvis lyfte deltagarna upp beslut som ledningen 

tagit, där ibland att det nu enbart köps in vegetariska livsmedel till kontoret och att 

källsorteringssystem har inrättats. Vidare påpekades även vikten av att chefer generellt 

behöver föregå med gott exempel. Det nämndes även att det både finns anställda som är mer 

miljömedvetna och försöker tänka hållbart, men även dem som inte gör det alls. Det 

betonades att om inte chefen agerar hållbart, så kommer de som inte riktig bryr sig, definitivt 

inte göra det. Detta påstående backas upp av Muster (2011) studie som visar att chefer och 

andra överordnade fungerar som förebilder för andra anställda eftersom hållbara 

konsumtionsmönster ofta smittar av sig från ledningsgrupp till övriga anställda. Som 

Anonym 2 (2019) nämnde under samtalet, händer det att Halmstad kontorets anställda eller 

avdelningsansvariga kommer med nya förslag kring hållbarhet som godkänns direkt av 

ledningen utan att ifrågasättas. Det skulle kunna vara ett tecken på att ledningen själv behöver 

bättre motivering och inspiration eller mer kreativitet och idéer för att på så vis kunna sprida 

dessa och motivera de anställda till hållbart konsumtionsbeteende.  

Muster (2011) förklarar vidare att man från arbetsplatsen kan nå ut till människor som 

vanligen inte prioriterar hållbarhetsfrågor i sitt privata liv, där studien tyder på att det behövs 
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som tidigare nämnt, mer information- och utbildningsåtgärder, även feedback och eventuellt 

andra incitament som gör att alla anställda prioriterar hållbarhet på arbetsplatsen. Till 

exempel så nämndes i resultatet att det både finns förebilder och anti-förebilder på kontoret, 

samt vid frågan om det är viktigt för deltagarna att konsumera hållbart på arbetsplatsen så 

nämndes att det främsta hållbarhetstänket ligger vid resor, och inte inom den övriga 

resursanvändningen. Det är därför av vikt att även information om den övriga 

resursanvändningen och hållbarhet överlag når ut till personer som inte känner en tydlig 

motivation. Som Muster (2011) och Lindén (2009) nämner är det viktigt att förklara vilka 

fördelar som olika miljöinsatser kan ha för företaget.  

Samtliga intervjudeltagare ser positivt i att delta i olika former av kurser/föreläsningar om 

konsumtion och hållbarhet, detta är positivt eftersom WSP satsar mycket på 

kompetensutveckling (WSP 2019a). De betonade även att det är bra om de hålls på plats, till 

exempel vid lunchtid. Positivt är att WSP:s webbinarer främst hålls på lunchtid (WSP 2019a). 

Det finns visserligen en negativ aspekt med olika former av kurser/föreläsningar, vilket är att 

det tar en viss tid från de anställda. Detta var något deltagare 3 lyfte: att det finns en vilja, 

men inte tiden. Det är något att ha i åtanke där man kanske behöver titta närmare på hur man 

kan effektivisera informationsflödet, det vill säga, hur/när/vart informationen sprids så att 

informationen nås ut och tas till vara på ett bra sätt till alla anställda, även om man inte väljer 

att medverka på olika föreläsningar eller kurser. Enligt Muster och Schrader (2011) kan 

informationen spridas till de anställda genom exempelvis flyers, broschyrer, 

informationstavlor och skärmar samt genom internet och intranät via bloggar, wikis, forum 

och nyhetsbrev.  

Muster (2011) beskriver i sin studie att kollegor motiverar och påverkar varandra till att agera 

mer miljövänligt. Majoriteten av studiens förklarade att de inte känner att de påverkas av 

andra över hur de konsumerar utan har den inneboende känslan av att man ”bestämmer själv” 

vad och hur man konsumerar. Det var endast två intervjudeltagare som kände att deras 

konsumtion kan förändras vid gruppumgänge. Detta är intressant att koppla till en annan 

punkt i denna studie, det vill säga, den om det finns någon särskild person som inspirerar 

deltagarna till att agera hållbart, till exempel chef, kollegor eller familj. På den frågan 

nämnde majoriteten sina arbetskollegor och familj, vilket på ett sätt gör att de faktiskt 

påverkas av vissa kollegor till att agera hållbart. På så sätt kan de inspirerande kollegorna 

uppmuntra dessa kollegor att agera miljövänligt eftersom de inspireras av dem, vilket är 

ytterligare en fördel för företaget. En etisk aspekt inkluderar frågan om hur mycket ett företag 

får eller bör lägga sig i medarbetarbeteendet och hur detta påverkar företagsutvecklingen. När 

det exempelvis gäller positiva grupptrycket att ta en kopp kaffe eller fika för att någon annan 

göra det, medför det en större resursförbrukning, men det är visserligen kul att kunna hänga 

med på en kopp kaffe och det stärker dessutom kamratskapet mellan anställda.   

5.2 Beräkningar 
Jämförs resultaten av klimatpåverkan med Naturvårdsverket (2018c) konsumtionsbaserade 

utsläpp per invånare, kan det konstateras att storleksförhållandet mellan den övriga 

resursanvändningen och tjänsteresor är ganska likt. Ändå finns det en del aspekter som bör 

diskuteras kring beräkningsmetoderna. Kombinationen av koldioxidintensitet (kg CO2) med 



26 
 

utgifter (kr) för kvantifieringen av klimatpåverkan, medför exempelvis att slutliga CO2-värdet 

är starkt beroende av storleken på inköpssumman, det vill säga antal kronor. Vilket enligt 

resultaten syns väl för aspekten kontorsmöbler/inredning jämfört med tillhörande antal inköp. 

Därav påverkas resultatet för klimatpåverkan betydligt av resultatet för antal kronor, som i sin 

tur är beroende av leverantörerna som valdes ut till beräkningen.  

 

Lika viktig för beräkningen av klimatpåverkan var koldioxidintensiteterna som erhölls 

ur Räty & Carlsson-Kanayama rapport (2007). Rapporten är rätt gammal i förhållande till 

dagens marknads- och hållbarhetsutveckling. Värdena skulle behöva uppdateras, framförallt i 

förhållande till miljöaspekten livsmedel på Halmstad kontoret, där endast ekologiska varor 

köpes in, som inte finns inkluderade i rapporten som enskilda värden (Räty & Carlsson-

Kanayama 2007). Koldioxidintensiteterna i Räty & Carlsson-Kanayama (2007) rapporten är 

medelvärden. Rapporten skulle alltså i detta fall behöva både ekologiska och konventionella 

varor istället för en vara där båda karaktärer summeras.  

 

Anonym 3 (2019) hänvisar till Houlihan-Wiberg (2009) resultat i avhandlingen som visar att 

emissionsfaktorn varierar mellan 0-73,7 kg CO2-ekv./hotellnatt. Avhandlingen är relativt 

gammal och inte direkt applicerbar i Sverige men beskriver osäkerheterna bra (Anonym 3 

2019). Svenska källor landande mellan 0,0008-0,0336 kg CO2-ekv./sek och denna variation 

kan göra stor skillnad i resultatet (ibid.). Anonym 3 (2019) kommenterar att det är viktigt att 

använda emissionsfaktorer som bäst avspeglar vekligheten, samt motiverar och beskriver 

osäkerheter. Kommentaren visar tydligt att kunskapen och expertisen, inom området, finns 

hos WSP - det som saknades var tiden för att kunna applicera dem på studien. 
 

5.2.1 Bedömning av miljöaspekter 

Vidare påverkas resultatet för klimatpåverkan indirekt av de varor och tjänster som valdes till 

respektive miljöaspekt utifrån Räty & Carlsson-Kanayama rapport (2007). Ett problem skulle 

generellt kunna vara att leverantörer används som utgångspunkt istället för direkta varan och 

att ett intensitetsmedelvärde beräknades för alla varor inom en aspekt. Med varan som 

utgångspunkt och den exakta CO2-intensiteten blir resultatet noggrannare och mer korrekt. 

Arbetet att sammanställa alla inköpta varor under ett år skulle dock vara enormt tidskrävande 

och i slutändan återstår det att jämföra hur stor variationen på koldioxidintensiteterna är.    

 

Därutöver bestod aspekten kontorsmaterial av en stor andel varor inköpta för marknadsföring 

(Anonym 1 2019). Då beräkningar gjordes för att utreda medarbetarkonsumtionen bör dessa 

exkluderas i fortsättningen. Resultatet för kontorsmaterial i antal kronor och klimatpåverkan 

hade då blivit betydligt mindre. Gällande antal inköp för alla aspekter bör dock tas hänsyn till 

att WSP:s anställda endast till viss del kan påverka kriteriet, exempelvis eftersom företag har 

en rad inköpspolicyer eller för att det finns inköpsansvariga som bestämmer över antal inköp 

(Anonym 2 2019). Däremot skulle man kunna be anställda om 

råd, då dem förmodligen har bra kännedom om vad som verkligen behövs till kontoret ex. 

angående inredningen. I detta fall är antal inköpsbeslut därav mindre lämplig för beräkningar 

i samband med medarbetarkonsumtionen även om det ett bra kriterium för att identifiera 

betydande miljöaspekter i övrigt (Ammenberg 2012).   



27 
 

 

Vid identifieringen av betydande miljöaspekter är det även viktigt att definiera rätt storlek för 

miljöaspekterna eftersom det annars kan leda till fel i värderingen (ibid.). Miljöaspekten 

livsmedel blev betydligt mycket större när kaffeinköpen tillades. Dock verkade 

kaffeförbrukningen och slängningen på kontoret hög och inkluderades därav. Kaffe hade 

även en betydande roll utifrån beteendeperspektivet, bland annat då det påverkas direkt av 

anställda utan inverkan av eller hinder genom kriterier eller policyer, jämfört 

med till exempel antal inköp. Om kaffe hade värderats till en egen aspekt hade resultaten för 

aspekten blivit så små att även vikten av kaffekonsumtionen därigenom hade försummats och 

aspekten livsmedel hade förmodligen inte klassats som betydande. Den var därav värd att 

uppmärksamma.  

De senare tillkomna värden för arbetskläder och hotellnätter utgör största delen av resultatet 

för miljöaspekten annat. Utan inkluderingen hade aspekten antagligen inte identifierats som 

betydande. Värdena inkluderades enligt handledarens önskemål men är enligt författarna 

irrelevanta med hänsyn till att studien är begränsad till kontoret i Halmstad och därav inte bör 

inkludera generaliserade värden från WSP Sverige. Det kan vara praktiskt om endast 

klimatpåverkan ska kalkyleras, men i samband med konsumtionsbeteende kan det bidra till 

att felaktiga eller onödiga åtgärder utförs. Istället förespråkas att analysera all data på 

kontorsnivå. I detta eller snarare WSP:s fall, bör dock tas särskild hänsyn till hur 

kalkyleringen löses för anställda som arbetar på flera kontor. Enligt intervjudeltagare 4 kan 

det exempelvis hända att man köper en vara på ena arbetsplatsen, men använder självklart 

varan även på den andra arbetsplatsen och då borde även klimatpåverkan delas. Detta skulle 

kunna förklara handledarens tidigare nämnda önskemål. Förslagsvis kan konsumtionen 

kommuniceras mellan berörda kontor så att respektive kontor får korrekta värden.  

 

Sist men inte minst bör nämnas att de till studien identifierade miljöaspekterna faktiskt ingår i 

en av WSP:s fyra definierade miljöaspekter, se tabell 1. Till studien har således betydande 

miljöaspekter blivit indelade i ytterligare betydande miljöaspekter, vilket inte brukar göras 

(Ammenberg 2012). Funderingar och aspekter kring identifieringsmetoden är alltså lite 

”striktare” än vad dem behöver vara. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning  
Gällande miljöaspekter önskades exkluderingen av vattenförbrukningen hos anställda. Därför 

föreslås att även inkludera vattenanvändningen i fortsättningen, särskild med tanke på att 

södra Sverige har ökad risk för vattenbrist och för att kunna bidra till främjande av Sveriges 

miljömål kring en säker och hållbar dricksvattenförsörjning (Naturvårdsverket 2018a, 

Sveriges miljömål 2018b).  

Som tidigare nämnt, förslås även att kvantifiera och värdera övriga resursanvändningen för 

WSP:s resterande kontor i Sverige, med lokala beräkningsvärden. Samarbetet mellan 

kontoren kan underlätta eventuella åtgärder samtidigt som förbättringar eller förändringar 

genomförs där dem faktiskt krävs. Dock även för att utreda om vissa kontor ligger före andra 

gällande interna hållbarheten. Därigenom skulle tävlingar eller utmaningar mellan kontoren 

kunna arrangeras och uppmuntra till PEB. Om projektet lyckas skulle det kunna utvidgas till 

WSP:s internationella kontor och på så vis utveckla och inspirera interna hållbarheten på en 

internationell nivå. För eventuellt ännu bättre resultat skulle det kunna appliceras och göras 

analyser inom WSP:s avdelningar. Det finns alltså mängder med förutsättningar och 

alternativ för ytterligare hållbarhetsutveckling inom WSP.  

Vidare skulle ett annat arbete kunna fokusera specifikt på vilka incitament och styrmedel som 

ett företag främst bör fokusera på för att anställda ska uppfylla ett miljömässigt beteende och 

upprätthålla det. Dessa skulle senare kunna verkställas och då helst på fler kontor samtidigt. 

Efter en tid kan en sammanställning från involverade kontor genomföras, vilken då kan visa 

på vilka incitament och styrmedel som är mest effektiva för minskad miljöpåverkan vad 

gäller konsumtionsvaror och tjänster. När ett företag fokuserar på hållbar konsumtion, gröna 

idéer och integrerar hållbara incitament så bidrar det med fördelar för företaget som, stärkt 

företags-image och positiv publicitet vilket företaget kan dra nytta av (Muster 2011).  

Det som kan ge ytterligare tyngd till resultatet i fortsatt forskning, är att intervjua fler 

personer, och att studien utförs på flera kontor samtidigt. Detta eftersom det skulle vara 

intressant att jämföra kvalitativa resultat, undersöka skiljaktigheter och likheter från kontor 

till kontor. På grund av begränsat med tid och de resurser som fanns att tillgå för denna 

studie, var detta dessvärre inte möjligt. 

När det gäller redovisning av konsumtionsbaserad statistik, som i Naturvårdsverket (2018c) 

fall, förslås att även inkludera arbetsplatsen som konsumtionsområde. Datainsamlingen skulle 

förmodligen bli komplex, men vikten av konsumtion på arbetsplatsen skulle därigenom 

uppmärksammas på en allmän och nationell nivå för både privatpersoner och företagare. 

Därutöver kan klimatpåverkan också redovisas genom flera och olika växthusgaser, som 

exempelvis metan och lustgas där växthuseffekten blir 25 respektive 298 gånger större än 

växthuseffekten för koldioxid, räknat per utsläppt ton (Naturvårdsverket 2019b). Ett 

alternativ som kanske även kan tillämpas på WSP. 
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6 Slutsatser  
Miljöaspekterna livsmedel, annat samt kontorsmöbler/inredning identifierades som de tre 

mest betydande. Samtidigt som den övriga resursanvändningen beräknades till den största av 

alla fyra aspekter för årligt CO2-utsläpp per medarbetare. Den kvantitativa metoden uppvisar 

dock en del osäkerheter och resultaten bör därför tolkas och användas med försiktighet. I 

fortsättningen förespråkas ett bättre verktyg för beräkningen av klimatpåverkan och en 

övervägning av identifierings-kriterierna (antal inköpsbeslut, antal kronor samt 

klimatpåverkan) i samband med konsumtionsbeteende.  

Studien pekar på tre viktiga faktorer för att anställda ska anta ett hållbart 

konsumtionsbeteende på arbetsplatsen: information och utbildning, ledarskap samt att 

inkludera de anställda i olika miljöinsatser. 

Det är viktigt att anställda tillhandahålls med information och utbildning vad gäller deras 

egen miljöpåverkan, även när det gäller konsumtionsvaror och tjänster. I studien påvisades att 

informationsflödet vad gäller miljöpåverkan över konsumtionsvaror och tjänster behöver 

förbättras, samt att mer feedback över prestationer och resultat tillges de anställda. Vidare 

visades att ledarskapet på kontoret och överlag utgör en betydlig del över hur de anställda 

väljer att anta ett miljömässigt beteende. Chefer av olika slag har därför ett stort ansvar att 

visa vägen för andra anställda när det gäller att nå ett sådant beteende. Även de anställda 

behöver inkluderas vid integreringen av olika miljöinsatser på företaget. Det framkom att det 

finns ett intresse och engagemang att få påverka styrningen mot en hållbar utveckling på 

kontoret, samt en villighet att ta emot information och kunskap för att på så sätt bli bättre på 

att agera mer hållbart.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fler viktiga faktorer för att utveckla hållbart 

konsumtionsbeteende skulle kunna påpekas om det fanns mer forskning. Genom den 

vetenskapen som finns idag, kan det dock också åstadkommas en del, och en del är mycket 

mer än inget. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1  

Figur 8. Exempel på beräkningar per leverantör samt indelning av sistnämnda i miljöaspekt. 

Observera att figuren och dess innehåll inte representerar verkligheten, då det endast är ett 

exempel.  

 

Figur 9. Ett flödesschema över studiens kvantitativa metod. 

 

Samanställning av 
leverantörer

Filtrering av 
leverantörer

Beräkning av antal 
kronor och antal 
inköpsbeslut per 

leverantör

Indelning i 
miljöaspekter

Bedömning av varor 
och tjänster per 

miljöaspekt

Beräkning av 
klimatpåverkan per 

miljöaspekt

Utökning med 
leverantörer i 

miljöaspekten annat

Identifiering av de tre 
mest betydande 
miljöaspekterna

Beräkning av totala 
övriga 

resursanvändningen  
per medarbetare och år 



35 
 

8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Allmänt och bakgrund 

1. Identifierar du dig som man, kvinna eller något annat?  

 

2. Vad är din ålder? 

 

3. Hur länge har du arbetat på WSP i Halmstad? 

 

4. Vilken anställningsgrad har du?  

 

5. Arbetar du för det mesta på kontoret eller resande? 

 

6. Vill du att vi mejlar en kopia av examensarbetet när det är färdigställt? 

 

Resursförbrukning 

7. Vilken miljöaspekt tror du blev störst?  

 

8. Har du själv gjort några inköp till kontoret under 2018?  

 

9. Kaffeförbrukningen är rätt hög. Vi har också hört att det är mycket kaffesläng, alltså 

att kaffets ex. inte dricks upp eller kallnar och sedan slängs. Tycker du att du själv 

slänger mycket kaffe?  

 

10. Finns det något kontorsmaterial på din arbetsplats som du inte använder? 

 

11. Använder du mycket papper, post-its, kollegieblock, pennor?  

 

12. Behöver man skriva ut vissa dokument eller går det ha digitalt? 

 

13. Tycker du att förbrukningsmängden kan minskas utan att försvåra ditt arbete?  

 

Förutsättningar 

 

14. När det gäller hållbarhetstänk - inspireras du mer av vissa personer än av andra? Ex. 

din chef, arbetskollegor eller familjen?  

 

15. Ledarskap har en viktig roll när det gäller att integrera hållbarhet i ett företag, finns 

det något du tycker ledningen här på kontoret kan bli bättre på? 

  

Följdfråga - tycker du ledningen behöver ta mer ansvar? 
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16. Blir du tillräckligt informerad om din egen miljöpåverkan på din arbetsplats?  

 

Följdfråga - om nej, vilken information skulle du vilja få? 

 

17. Tycker du att du har möjlighet att påverka konsumtionen/inköpen?  

 

18. Tycker du att din uppväxt eller utbildning har påverkat ditt konsumtionsbeteende? 

 

Följdfråga - Om ja, kan du utveckla? 

 

Inställning 

 

19. Vilket ansvar tycker du att du har för att din arbetsplats ska ha en så hållbar 

resursanvändning som möjligt?  

 

20. Är det viktigt för dig att konsumera hållbart på din arbetsplats?  

 

21. Konsumerar du annorlunda i grupp? (Ge exempel). 

 

22. Konsumerar du annorlunda när du är hemma än på arbetsplatsen?  

 

23. Finns det något särskilt som motiverar dig att konsumera hållbart på arbetsplatsen?  

 

24. Skulle du själv vilja vara med och påverka arbetet för en mer hållbar 

resursanvändning på din arbetsplats? 

 

Följdfråga - om ja, på vilket sätt? 

 

25. Skulle du vilja delta i kurser/föreläsningar om hållbart konsumtionsbeteende?  
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8.3 Bilaga 3 - Statement of Contribution 
I detta examensarbete har båda varit delaktiga genom hela arbetets gång. Vi har båda på egen 

hand letat fram användbar litteratur till arbetet och sedan rapporterat till varandra om vilken 

litteratur som hittats för att på så sätt veta vad som skrivs av varje gruppmedlem. Vi använde 

oss av ett Microsoft Word-online dokument där båda kunde lägga in sina texter, figurer, 

tabeller etc. På så sätt kunde båda ha koll på vad som gjorts, vad som behövde prioriteras och 

se till att arbetet alltid gick framåt. Vi har haft kontinuerlig kontakt genom telefon och chatt, 

men även fysiska möten på skolan. Arbetets olika delar har haft delaktighet av oss båda, 

vilket har gjort att arbetet fått en god spridning över bådas kunskap och erfarenheter. 

Slutligen anser vi att båda har tagit sitt ansvar för att detta arbetet skulle bli slutfört.  
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