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Sammanfattning 
Idag är miljö ett ämne som diskuteras ivrigt av både regering, media och företag. Att bara 

göra en sökning på internet på ordet miljö ger över 6 miljoner träffar och de första som 

kommer upp är oftast kopplade till miljöhot, klimatet eller hur kommuner/företag arbetar för 

miljön med hållbarhetsprogram. Det skrivs som sagt mycket om miljön idag, men hur 

påverkas vi egentligen av den informationen vi får? Och vad gör vi av den kunskap som vi tar 

till oss? Detta var något av utgångspunkten för examensarbetet och det som sedan kom att 

ligga som motivation till den förundersökning som gjordes inom Axfoods butiker. 

Förundersökningen som skulle ligga till grund för hur man skulle skapa en webbaserad 

utbildning inom ämnet miljö för de anställda hos Axfood. En utbildning som i och med 

Axfoods nya hållbarhetsarbete ska kunna få upp kunskapsnivån, medvetenheten och 

motivationen hos Axfoods anställda, för att de ska börja agera för miljön, både i sitt arbete 

men också utanför. Frågeställningarna är de följande: Vilka olika innebörder går att identifiera 

i de anställdas och kunders uppfattningar av begreppet miljö? Vad är de bakomliggande 

faktorerna till de anställdas och kundernas beteende när det kommer till att agera för miljön? 

Vad anser anställda och kunder inom Axfood vara det avgörande steget för att människor ska 

bli mer engagerade och motiverade att agera för en bättre miljö?  

Det empiriska materialet bygger på ett 70-tal kvalitativa och kvantitativa intervjuer ifrån 

anställda och kunder inom Axfoods verksamhet. Ett material som enligt en induktiv metod 

sammanställts och analyserats och som ligger till grunden för de slutsatser som dragits i 

rapporten.  

 

Undersökningen visade på att det idag är relativt jämt fördelat mellan vår positiva och 

negativa attityd genemot området miljö, men att en person som inte bär på några tidigare 

erfarenheter kring ämnet och som idag matats med en mängd negativa intryck har en negativ 

attityd till ämnet miljö. På samma sätt har också en person som bär på negativa erfarenheter 

ifrån sin uppväxt idag en negativ attityd. Samtidigt som en person som bär på positiva 

erfarenheter från sin uppväxt har en positiv attityd till ämnet miljö. Det visar sig också att 

detta kan vara avgörade för hur vi idag agerar för miljön. Negativa erfarenheter har en 

förmåga att bromsa oss i vårt arbete.   

Materialet som togs fram visar på att de anställda och kunderna som deltog i underökningen 

efterfrågar en utbildning inom miljö som ska bidra med de grunder som krävs för att ett 

fortsatt deltagande i det framtida hållbarhetsarbetet ska vara möjligt. Där tyngdpunkterna som 

undersökningen visar på ligger i att utbildningen ska bidra med motivation, enkelhet i att 

bidra och att få reda på hur man faktiskt är med och påverkar sin omgivning. Utifrån detta 

material ges flertalet orsaker till varför man idag inget gör för miljön och vad som skulle 

förändra detta beteende. Den största orsaken till att vi idag inte agerar för miljön visade sig 

vara bekvämlighet, deltagarna har livsstilar och rutinartade mönster som är svåra att bryta 

eller skära ner på. Detta kan också uppenbara sig i kombination med att man känner osäkerhet 

inför ämnet miljö i och med att man saknar kunskap, samtidigt som man inte känner 

motivationen i och med den maktlöshet som sprids bland deltagarna via medias negativa 

information kring ämnet miljö. Det som prioriteras högst idag bland deltagarna för att väcka 

ett engagemang är utbildningen som under våren och sommaren 2010 skapades hos Axfood.  

 
Nyckelord 
Hållbar utveckling, Hållbar lösning, Agenda 21, Legitimt perifert deltagande, Deltagande 

kultur, Motivation. 
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Abstract 
Today the environment is a topic discussed eagerly by both the government, media and 

businesses. Just to do a search on the internet on the word environment provides more than 6 

million hits and the first thing that comes up is most often linked to environmental threats, 

climate changes or how the municipalities / companies are working with environmental 

sustainability programs. As said before, the environment is a hot topic today, but how much 

are we humans affected by the information we receive? And what do we make of the 

knowledge that we receive? This was one of the starting points for this thesis that came to 

serve as motivation for the pre-investigation that took place in Axfoods stores. A pre-

investigation which would be the basis for how to create a Web-based education in the 

Department of Environment for the employees of Axfood. An education that should be able to 

bring up the level of knowledge, awareness and motivation of the employees of Axfood, so 

that they will start thinking more about the environment, both at their work but also outside of 

it. The questions for this report are: What are the different meanings that can be identified in 

the employees and customers perception of the concept of environment? What are the 

underlying factors to the employees and customers behavior when it comes to acting for the 

environment? What does employees and customers in Axfood consider to be the crucial step 

for humans to become more engaged and motivated to act for a better environment? 

The empirical material is based on qualitative and quantitative interviews of employees and 

customers within Axfood enterprises. A material that according to an inductive method has 

been compiled and analyzed and which forms the basis for the conclusions reached in the 

report.  

The survey showed that it today is relatively equally between our positive and negative 

attitude towards the field environment, but one person who does not carry any previous 

experience on the topic and is now fed with a variety of negative impressions is showed to 

have a negative attitude to the subject environment. Similarly, a person who also carries the 

negative experiences from their childhood will today have a negative attitude. While a person 

who carries the positive experiences from their childhood have a positive attitude to the 

subject environment. It turns out that this can be crucial for how we act today to the 

environment. Negative experiences have a tendency to prevent us from working. 

The material shows that the staff and customers who participated in the investigation has a 

increased demand of an education in the department of Environment that will provide the 

foundations needed for a continued participation in the future work for sustainability. Where 

the focus of the study shows that an education like this one should help the employees with 

motivation, simplicity of contribution and to find out how I im fakt are with and are affecting 

my surroundings. Based on this material, several reasons on why one doesn´t do anything 

today for the environment is presented and also what would change this behavior. 

The biggest reason of why we today are not acting on the environment proved to be 

convenience, participants have lifestyles and routine patterns that are difficult to break or cut 

down on. This can also manifest itself in combination with the feeling of uncertainty about the 

subject Environment in connection with the lack of knowledge, while you at the same don’t 

get the motivation that is needed from media which leads to the feeling of powerlessness 

among the participants. The top priority today for bringing involvement among the 

participants is the education that was created by Axfood in the spring and summer of 2010. 

 
Keywords 
Sustainable Development, Sustainable solution, Agenda 21, Legitimated peripheral 

participation, Communities of practice, Motivation. 
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 1. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en introduktion ges av arbetsområdet och det företag som arbetet 

utfördes på under vårterminen. Du kommer få en djupare insyn i både företagets verksamhet 

och i deras framtida arbetsområde inom hållbar utveckling. Därefter följer syfte, 

frågeställningar och avgränsningar för detta examensarbete. 

  

 

1.1 Miljöarbetet idag 
”4 av 10 svenskar bryr sig inte om miljön”, så löd ett av reportagen i nyhetsprogrammet 

Rapport hos SVT den 18 februari 2010. (Von Heijne 2010)  

Kan det verkligen vara så? Vad får oss att känna så? Och ännu bättre, vad skulle kunna få oss 

att bli mer engagera kring miljön? Detta är funderingar som jag länge har burit med mig under 

min utbildning som Civilingenjör och Lärare i matematik och fysik. Mitt stora intresse för 

miljö i kontrast till andras totala oengagemang har väckt en nyfikenhet hos mig i att ta reda på 

vad detta beror på. 

 

Idag är det allmänt känt att vi människor organiserar våra samhällen så att ekonomiska, 

sociala och miljömässiga problem uppstår. Men också medvetenheten ibland oss människor 

om detta faktum att de existentiella hoten ökar har blivit större, vilket medfört att flertalet 

internationella ansträng också gjorts. Mycket för framtiden har gjorts, men många saker 

återstår att kämpa för inför säkerhetsställandet av de kommande generationernas tryggade 

säkerhet. Arbetet kring hållbar utveckling blev känt i och med Brundtlandkommissionen som 

FN tillsatte i mitten av 1980-talet, där ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 

måste integreras för att säkra den kommande generationens möjligheter att tillfredställa sina 

behov. (Regeringskansliet 2004:9 -11) 

Under de senaste årtiondena så har flera internationella möten hållits kring 

utvecklingsfrågorna där det är tänkt att ett hållbart samhälle ska genomsyras av demokratiska 

värderingar och där människorna ska känna sig delaktiga och få möjligheten att påverka 

utvecklingen. Sverige har tagit en stor roll i detta arbete och regeringen har inrättat ett kansli 

som arbetar med att vara pådrivande i arbetet kring hållbarutveckling inom samtliga 

departement, samt i det nationella och internationella arbetet. (Regeringskansliet 2004:9 -11) 

 

I och med att vi människor blivit så pass medvetna om den situation som idag existerar kring 

miljön så ställer vi också högre krav på vilka vi samarbetar med. Idag ställs allt högre krav på 

att företagen ska ha en såkallad miljöprofil, där de bedriver ett arbete för att minska sin 

belastning på miljön. Miljöproblemen och arbetet för att minska belastningen på miljön har 

fått en mer central betydelse i de val som vi idag gör. 

Inom butiksvärlden så styrs makten av kunden, kunden har en central roll för att affärer och 

butiker överhuvudtaget ska kunna verka och fungera idag. I och med att kundens eftersfrågan 

på ”miljötänk” ökar så måste också butikerna och affärskedjorna börja tänka i samma banor. 

Därav bedrivs idag stora satsningar inom företagsvärlden för att miljöprofilera sitt företag.  

 

Inom patri- och detaljhandeln är konkurrensen stor mellan de tre jättarna Ica, Coop och 

Axfood. Coop har sedan 20 år tillbaka i tiden arbetat för att ta fram ett av de största 

ekologiska sortimenten inom detaljhandeln och har därmed länge varit verksamma inom 

området miljö. (Coop 2010) Ica däremot gjorde för senast ett par år sedan sin jättelansering 
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Figur 1-1: Axfoods intressenter 

kring märket ”I love eco” och har via denna också bedrivit ett hårt arbete kring miljö, deras 

mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till år 2020. (Ica 2010) (Schori 2009) 

Under år 2009 antogs också ett nytt hållbarhetsprogram hos Axfood, med det strategiska 

målet att driva arbetet för hållbar utveckling 

i miljöområdet på ett sådant sätt att företaget 

blir bäst i branschen. (Axfood 2009:29) För 

att nå detta mål måste hållbarhetsaspekterna 

som Axfood satt upp integreras i det dagliga 

arbetet, så som vid inköp, transporter, 

butiksdrift och avfallshantering m.m. 

Därmed står också ett antal intressenter i 

centrum för hållbarhetsarbetet, dessa kan ses 

i Figur 1-1. Att man ställer just dessa i 

centrum beror på att detta är de grupper som 

påverkar eller berörs mest av bolagets 

verksamhet och därmed också är viktiga att 

få med sig i ett arbete mot en hållbar 

framtid. (Axfood 2009:25–26,29) 

Hållbarhetsprogrammet berör därmed alla 

aspekter av Axfoods verksamhet så som 

produkterna, transporterna samt 

energianvändningen i lager och butiker. Men 

programmet innehåller också en mängd konkreta åtgärder. (Axfood 2009:25–26,29) Under 

tiden på Axfood var hållbarhetsprogrammet inte tillgängligt för extern granskning i och med 

att det var under pågånde bearbetning, hållbarhetsprogrammet släpptes först den 21 april 2010 

och därav tas det heller inte upp i denna rapport. Men idag går hållbarhetsprogrammet att 

finna på Axfoods hemsida, axfood.se, under rubriken Miljö och ansvar för de som är 

intresserade. 

 

Denna rapport bygger på ett examensarbete från företaget Axfood AB och som påbörjades i 

slutet av 2009. Axfood ville skapa en utbildning i området miljö för sina anställda i butikerna. 

Målet var och är att Axfood ska bli ledande inom branschen i området miljö, med inriktning 

mot hållbarhet. För att uppnå detta mål måste de anställda ha den kunskap och kompetens 

som behövs för att känna motivation till att vilja förändra. Genom personalens nyvunna 

kunskap ska man sedan också satsa på att försöka nå ut till kunderna och på så vis även 

påverka dem i deras agerande och i deras sätt att tänka på miljön när man handlar. 

Rapporten kommer erbjuda ett fokus kring vad Axfoods kunder och anställda har för attityd 

kring ämnet miljö, vad de anser gör oss människor engagerade och vad orsaken är till att man 

idag inte gör mer för miljön. 

Utanför frågeställningarna kommer sedan en beskrivning att göras kring vad 

förundersökningen har haft för påverkan på den utbildning som skapades under våren och 

sommaren 2010, informationen kring utbildningen bygger på material från möten och 

diskussioner med inblandade parter från Axfood och själva utbildningen.  
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1.2 Varför en utbildning i miljö? 
Den 21 april 2010 hölls en konferens kring hållbar affärsutveckling, där Axfoods 

hållbarhetsprogram presenterades under en presskonferens av miljöchefen och Willys vd. 

Enligt pressmeddelandet ska Axfood bli bäst i branschen gällande hållbar utveckling med 

målsättning att minska företagets klimatpåverkan med 75 % till 2020. (Axfoods intranät 2010) 

Ett av de mål som hållbarhetsprogrammet innehåller är just att alla medarbetare ska ha fått en 

grundläggande miljöutbildning senast 2012.  

 

Efter flertalet möten kom man också fram till att kunskapen inte ska ta slut i och med att en 

utbildning genomförts. Utbildningen som medarbetarna ska få ska också ge dem den kunskap 

och motivation som krävs för att hållbarhetsarbetet ska ta vid och fortsätta praktiseras efter 

utbildningens avslut. Personalen ska känna motivation och en vilja att förändra och via deras 

nyvunna kunskap verka som ambassadörer för miljön och på så vis också nå ut till kunden. 

 

Man kan också diskutera varför man väljer att göra just en e-learning, men i detta fall var det 

helt klart att det var bästa sättet för att alla inom företaget verkligen skulle kunna genomföra 

utbildningen. Detta gör att man kan genomgå utbildningen när man själv har tiden för det, 

utan att behöva förflytta sig till annan ort. Risken med att ha en utbildning som inte är 

webbaserad är att deltagarna som ska gå utbildningen inte kan gå på den utsatta tiden, eller får 

annat förhinder och därmed uteblir från dessa tillfällen. I och med att Axfoods butiker och 

anställda är utspridda över hela Sverige och är så pass många i antal så beslutade ledningen att 

en e-learning var det enda alternativet. 

  

1.3 Styrdokument/ riktlinjer/ policydokument 
I denna uppsats har det bland annat valts att vända sig till Axfoods årsredovisning 2009 och 

Axfoods Hållbarhetsprogram 2010 för att kunna plocka ur de delar som gäller företaget och 

för att kunna ge dig som läsare en rättvis bild av företaget och vad deras mål är. 

 

 

1.4 Andra källor 
Stora delar av denna uppsats bygger på en empirisk undersökning som utfördes på företaget. 

Där närmre 70 intervjuer utfördes med anställda inom Axfood, men också med deras kunder. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades och det är ifrån dessa anteckningar som 

informationen hämtas. 

 

1.5 Avgränsning 
Arbetet avgränsas med att endast titta på det förundersökningsmaterial som samlades in under 

tiden hos Axfood och i detta material har svaren som fåtts under intervjuerna kategoriserats, 

detta för att resultatet inte ska bli för spretigt. Ett exempel skulle kunna vara hur 

svarsalternativen delades in för frågan ”vad man tänkte på när man hörde ordet miljö”, i 

kategorierna: Naturen, Miljöproblem, Symboler och Agerande. Dock ska det alltid finnas 

möjlighet att lägga in ett svar under en kategori som stämmer överens med svaret. 

I de diskussioner som förts kring motivation och varför man idag inte känner sig motiverad att 

göra något för miljön så gäller det såklart att veta vilken typ av motivation det är man är ute 

efter. Ordet motivation är ett  brett begrepp, där ordet har valts att tolkas som någon form av 

drivkraft som förändrar och kan medföra en händelseutveckling i samhället. En drivkraft som 

kan förklara de nya trender som sker och skapas i samhället. 
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NE beskriver ordet motivation som följer: ”De faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika håll.” (Nationalencyklopedin 2010a) Detta är utgångspunkten för 

de tolkningar som sedan gjorts kring detta ämne. 

I beskrivandet av framtagningen av utbildningen baseras materialet på information så långt 

som det deltogs i processen, utbildningen beräknades vara klar att dra igång till hösten 2010, 

mitt examensarbete avslutades våren 2010. Men innehållet bygger på de beslut som fattades 

under de möten och arbetsträffas som ägde rum under min tid på Axfood. 

 
 

1.6 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ge en beskrivning och analys kring hur Axfoods 

anställda och kunder idag uppfattar begreppet miljö, samt att försöka utröna hur man ska få de 

anställda inom företaget att agera för en bättre miljö. 

 
 

1.7 Frågeställning 
För detta examensarbete följer följande frågeställningar: 

 Vilka olika innebörder går att identifiera i de anställdas och kunders uppfattningar av 

begreppet miljö? 

 Vad är de bakomliggande faktorerna till de anställdas och kundernas beteende när det 

kommer till att agera för miljön? 

 Vad anser anställda och kunder inom Axfood vara det avgörande steget för att 

människor ska bli mer engagerade och motiverade att agera för en bättre miljö?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Idag är miljö ett ämne som diskuteras ivrigt av både regering, media och företag. Att bara 

göra en sökning på internet på ordet miljö ger över 6 miljoner träffar och de första som 

kommer upp är oftast kopplade till miljöhot, klimatet eller hur kommuner/företag arbetar för 

miljön med hållbarhetsprogram. Det skrivs som sagt mycket om miljön idag, men hur 

påverkas vi egentligen av den informationen vi får? Och vad gör vi av den kunskap som vi tar 

till oss?  

Den här delen ska skänka läsaren förståelse för de centrala begrepp och teorier som kommer 

att ligga till grunden för stora delar av den resterande rapporten, begreppen och teorierna 

kommer att användas genomgående i rapporten för att besvara frågeställningarna. För att få 

förståelsen kring de resonemang som förs i rapporten kommer teorin delas in i två delar, en 

del som är mer riktad mot miljövetenskap och en del som är mer riktad mot pedagogiska 

teorier. 

 

 
2.1 Miljövetenskaplig teori 
 

 

2.1.1 En hållbar lösning  

I boken Environmetal Science, skriver författaren Richard Wright (2008) om hur vi människor 

lever i en miljö, en blandning av både växtlighet och djur, något som kom att kallas ett 

ekosystem. Ett ekosystem kan ses som en del av naturen, en del som vi har valt att betrakta 

som ett system. Det kan vara både litet och stort, beroende på vad just vi valt att betrakta.  

Men man kan säga att ekosystemen är formade av de biotiska (levande) samhällena som lever 

i det givna området, med de abiotiska (icke-levande) förhållandena som existerar där. Växter 

och djur lever där tillsammans och påverkar varandras habitat och omständigheter. (Wright 

2008:27–31) 

 

Mellan olika ekosystem finns inga direkta gränser, utan de löper in i varandra och delar på så 

sätt djur och växter med varandra på somliga ställen. Med detta vill Wright säga att det som 

händer i ett ekosystem påverkar också ett annat intilliggande system.  

Oavsett hur vi ser på systemen och hur vi delar in dem är de alla sammanlänkande och 

beroende av varandra, genom exempelvis floder, sjöar, djur och växter som förflyttar sig. 

Därav kan man se på jorden som ett enda stort ekosystem, Biosfären, som alltså sammanför 

alla de individuellt fungerande ekosystemen. (Wright 2008:27–31)  

En förändring av en faktor i ett ekosystem, som exempelvis temperaturen, kan orsaka skador 

på naturen och djuren som lever där. Det kan bidra till att djur eller växter börjar förflytta sig. 

En förflyttning av detta slag kommer påverka även det ekosystem som arterna förflyttar sig 

till, där växter och djur i sin tur nu kanske börjar vantrivas, och så har den onda cirkeln startat. 

(Wright 2008:27–31) Att förstå detta innebär att man sedan också kan förstå hur det man gör i 

sitt land och det ansvar man tar faktiskt påverkar hela världen. 

 

Hur hör detta nu ihop med en hållbar utveckling? Jo, hållbar utveckling handlar om att vi ska 

ta i hand om och utnyttja dagens natur och tillväxt på ett sådant sätt vi inte äventyrar den 

kommande generationens möjligheter att tillfredsställa sina behov. Därav kommer också 

vikten av att förstå hur hela naturen hänger ihop. (Wright 2008:10) (Europa 2010) Sveriges 
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Regering har idag som övergripande mål i hållbarhetsarbetet att överlämna ett samhälle till 

nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. (Regeringskansliet 2010a u.å.) 

På följande sätt uttrycker sig Sveriges Regering: 

 

”En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant 

sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn” 

(Regeringskansliet 2010b u.å.) 

 

Axfood följer i sin tur FN:s definition av hållbar utveckling i sitt hållbarhetsarbete, detta 

lyder som följer: 

 

”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina” 

(Brundtland 1987) 

 

Att detta avsnitt tagits med beror på att en djupare inblick och förståelse ska ges till 

läsaren i form av hur vi människor inte tänker på konsekvenserna av vårt handlande. 

Denna förståelse kommer läsaren att ha nytta av i reflektionerna kring anställdas och 

kunders beteende i butiken samt utanför.  

Hos Axfood anser man att hållbarhetsarbetet går hand i hand med ekonomin, detta 

genom att man via hållbarhetsfrågorna skapar rätt erbjudande för kunderna, vilket också 

leder till bättre affärer. (Axfood 2009:29) Detta för oss över till problemet med hur man 

ska finna en hållbar lösning. 

 

När vi försöker hitta en hållbar lösning för miljön och inför framtiden kan vi inte förutsätta att 

alla människor och länder har samma förutsättningar som vi. Wright (2008) nämner något 

som är  intressant när han i boken Environmental Science lyfter fram hur vi människor alla 

har olika syn på vad hållbar utveckling är för just oss. 

Det han menar är att för att uppnå en hållbar lösning är 

det viktigt att förstå att människor möter denna med 

olika orosmoment, där våra värderingar avspeglas i 

detta möte. Den syn och den oro som man möter den 

hållbara utvecklingen med brukar vanligtvis delas in i 

de tre aspekterna, ekonomiska, sociala och 

miljöaspekter. (Wright 2008:10) (Europa 2010) 

(Brundtland, 1987) De ekonomiska aspekterna innebär 

att man ofta oroar sig för den framtida tillväxten, 

effektiviteten och utnyttjandet av resurser på ett 

optimalt sätt. De sociala aspekterna riktas mer mot 

människans behov, som eget kapital, makt och social 

sammanhållning m.m. Miljöaspekterna innebär en oro för 

bevaringen av våra naturliga system och tillgångar, samt att man arbetar hårt med utsläppen 

och nedsmutsningen av vår natur. (Wright 2008:10) Problemen som kan uppstå innebär att 

man för att kunna uppnå en hållbar lösning måste finna ett sätt att arbeta som uppfyller alla 

dessa aspekter och orosmoment. Man måste hitta en lösning som alltså uppfyller både de 

ekonomiska, sociala samt miljöaspekterna, för att alla länder i världen och alla människor ska 

jobba för samma sak. Figur 2-1 illustrerar detta. (Wright 2008:10) (Europa 2010) (Brundland 

1987) 

Figur 2-1: Hållbar lösning 
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Sandell m.fl. (2003) menar att denna oenighet ursprungligen kommer sig utav hur vi idag 

definierar ett miljöproblem. Enligt Sandell definieras det som en förändring som ligger till 

följd av vårt utnyttjande av naturen. I och med att vi alla människor har olika värderingar om 

vad som är viktigt samt att vi har olika intressen så skapar detta en konflikt. Man kan säga att 

miljöproblemen handlar om mänskliga värdekonflikter och till dessa kan man inte få någon 

lösning via vetenskapen. (Sandell 2003:87) 

Samtidigt menar WWF att vi människor idag har den kunskap och de ekonomiska 

förutsättningarna som behövs för att kunna genomföra den process som ska minska på 

koldioxidutsläppen. De menar att den enda anledningen till att ingenting händer beror på vår 

bristande vilja och avsaktandet av mod. (WWF, 2008) 

 

Författaren anser om man vill vara personlig att hur våra värderingar, tidigare erfarenheter 

och bristande vilja och mod är avgörande för vår inställning och vårt agerande för miljön är 

något som är av stor betydelse när man ska lägga upp en utbildning inom ämnet. Detta är 

något som författaren kommer återkomma till i intervjuerna med personalen hos Axfood. 

 
 

2.1.2 Agenda 21  

Sverige var och är det land som tog initiativ till FN:s första miljökonferens, som hölls redan år 

1972.  På så sätt fick Sverige en ledande roll i FN:s miljöprogram, United Nations 

Environment Programme, och har vidare haft ett stort engagemang för miljön. 

(Miljödepartementet 2008)  

År 1992 antog FN ett handlingsprogram under Rio-konferansen i Rio de Janeiro, Agenda 21, 

ett program om hållbar utveckling. Programmet är uppdelat i fyra olika delar och är 

sammanlagt 40 kapitel, som ger oss de mål och riktlinjer som behövs i arbetet för en hållbar 

utveckling. Det är viktigt att förstå att Agenda 21 endast ger riktlinjer och rekommendationer 

som inte på något vis är juridiskt bindande. Men de som deltog i mötet år 1992 är både 

politiskt och moraliskt bundna till handlingsprogrammet. Agenda 21 är ett program som 

vänder sig till alla grupper i ett samhälle. (Andersson 1999a) En av delarna i Agenda 21 är 

speciellt tillägnat genomförandet av programmet. Där finner vi kapitel 36 ”Att främja 

utbildning och höja det allmänna medvetandet”. (Miljödepartementet 2010) 

(Andersson1999a) 

 

”På grund av felaktig eller otillräcklig information finns det fortfarande stora 

brister vad gäller insikt om det oupplösliga sambandet mellan all mänsklig 

verksamhet och miljön. … Det är nödvändigt att höja det allmänna medvetandet 

om miljö- och utvecklingsproblemen, öka engagemanget för lösningen av dessa 

problem och verka för att människor känner personligt ansvar för miljön och 

större motivation och engagemang i fråga om hållbar utveckling.”  

(Andersson 1999b) 

 

För att nå ut med denna information finns en rad åtgärder, där man bland annat fångar 

upp medierna och icke-statliga organisationer som är viktiga i spridandet av information 

till allmänheten. Man tror att bl.a. medierna samt reklamindustrin sitter på erfarenheter 

som kan vara gynnsamma när det handlar om att påverka och forma människors 

beteende och konsumtionsmönster och därför bör dessa utnyttjas. (Andersson 1999b) 

I kapitel 36 beskrivs också att utbildningen är avgörande för att underlätta en hållbar 

utveckling, samt hur den är väsentlig för att människor på ett effektivare och 



En webbaserad miljöutbildning för de anställda i Axfoods butiker 
Emma Hammarsten  

    CLMFY-05 

 

Sida 15 

gynnsammare sätt ska kunna lösa miljö- och utvecklingsproblemen. FN anser att för att 

förändra människors attityder, uppnå medvetande, få fram värderingar och beteenden 

kring hållbarutveckling är både formella och icke-formella utbildningar av stor vikt. Här 

bör också utbildningen effektiviseras på ett sådant sätt att den med största möjliga grad 

förändrar och påverkar de ovannämnda faktorerna, det görs bland annat enligt FN 

genom att anpassa utbildningarna utefter de målgrupper som de ska vända sig till.  

(Andersson 1999b) 

 

Att en utbildning ska skräddarsys efter de personer som ska genomgå utbildning är 

något som det i förundersökningen visade sig vara stort tryck på. I och med att målet 

med utbildningen hos Axfood låg just i att förändra de anställdas attityd gentemot 

miljön  kommer flera delar av detta stycke bearbetas i analysen kring undersökningen. 

Dessutom ger det en liten inblick i varför man överhuvudtaget gör en utbildning inom 

Axfood i dagsläget. 

 
 

2.2 Pedagogiska teorier 
I denna del ska jag redogöra för en annan del av det teoretiska ramverk som sedan kommer 

ligga till grunden för den analys och tolkning som kommer att göras på det material som 

samlats in under examensarbetets process. De pedagogiska perspektiv som kommer ligga till 

grunden för delar av rapporten är bland andra det sociokulturella perspektivet, kontextuella 

perspektivet, situerat lärande, verksamhetsteorier och motivationsteorier. Ur dessa kommer 

vissa grundantaganden att lyftas fram för att senare kunna kopplas till frågeställningarna och 

det insamlade materialet. En undersökning i hur våra tidigare erfarenheter påverkar oss 

kommer genomföras, där kommer också begrepp som mediering, legitimt perifert deltagande 

och deltagande kultur att tas upp. I diskussionerna kring hur man ska få människor att bli 

motiverade och förändra sitt beteende kommer området motivationsteorier att tas upp.  

 

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Detta perspektiv utvecklades i Sverige av Roger Säljö, där han studerade perspektivet av hur 

människan lär sig och utvecklas, med sina utgångspunkter ur Lev Vygotskijs teori om 

mänsklig utveckling. Själva teorin bygger på hur människan i samspel med sin omgivning och 

medmänniskor formas och tillägnar sig fysiska samt kognitiva färdigheter. Frågan är inte när 

vi lär utan vad vi lär i olika situationer. (Säljö 2000:18,66) Denna teori har haft stor betydelse 

för lärandet, där Säljö menar att det i grund och botten handlar om vad vi som individer tar 

med oss och brukar i framtiden från de sociala situationer vi upplever. Han säger: ”Som art är 

människan läraktig. Faktum är att det är ett av hennes mest utmärkande drag: förmågan att ta 

vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang.” (Säljö 2000:13) 

Säljö menar att vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligenheten inte kan 

bero på instinkter eller genetiska reflexer och beteenden, utan att de i grund och botten måste 

bygga på våra sociala och kulturella erfarenheter. Om man tittar på världen idag  är den  

skiftande vad gäller olika kulturer och samhällen. Beroende på var man växer upp som barn  

kommer omgivningen, kontexten, se annorlunda ut för olika personer. Med omgivningen 

menar då Säljö inte endast materiella ting utan också personer, vardagssysslor, förväntningar 

och kulturella normer som vi socialiseras med under vår uppväxt. Det är på så vis de 

sociokulturella förhållandena som skapar och förser oss genom en viss kultur med färdigheter, 

förståelse och kunskaper. (Säljö 2000:35–36) 
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Enligt Säljö (2000)  har deltagandet en viktig roll i vårt förvärv av kunskap. Genom 

kommunikation blir man delaktig i olika kunskaper och färdigheter, att höra vad andra 

berättar och hur andra uppfattar världen ger oss en bild av vad som är av värde och vad som är 

intressant. Detta ger oss möjligheten att medvetet urskilja de viktiga sakerna ur en situation 

som i vanligt fall skulle bidra till en mängd intryck och iakttagelser. (Säljö 2000:37) 

Med detta vill författaren via Säljö få sagt att, vad vi gör och hur vi beter oss är kopplat till det 

sammanhang och den kontext som vi befinner oss i, detta innebär att de handlingar som vi gör 

måste knytas an till sammanhangen och verksamheterna. 

 

Med detta i baktanken kommer en analys göras kring hur de anställdas, i min undersökning, 

tidigare erfarenheter och omgivning är avgörande för den attityd som man idag bär med sig 

kring området miljö och om detta kan bidra till att man idag inte agerar för miljön på det sätt 

som man borde. 

 
 

2.2.1.1 Lärandets kulturella och sociala kultur  
Ett begrepp som Säljö m.fl. använder sig utav är Mediering, vilket har betydelsen 

förmedla. Alla våra samtal eller alla olika sätt som vi förmedlar något till någon på är ett 

uttryck för mediering. Vår omgivning och vår bakgrund kommer vara avgörande för hur 

vi förmedlar något till någon. Detta innebär att vårt tänkande och vår föreställning om 

världen har vuxit fram ur och är på så sätt också påverkad av vår kultur och av de fysiska 

och intellektuella redskap som existerar i den. (Säljö 2000:81) (Säljö 2005) 

Ett exempel på hur intellektuella redskap kan mediera verklighet för oss beskriver Säljö 

som följer: Två personer går tillsammans på en fotbollsmatch, den ena personen är ett fan 

till ett av de lag som spelar och har följt lagets alla hemmamatcher, samt läser en hel del 

om fotboll. Den andra personen är den som av snällhet bestämde sig för att följa med sin 

vän, men som egentligen inte har något intresse för fotboll överhuvudtaget. Även om 

vännerna ser på samma match  menar Säljö att man ändå inte kan påstå att de ser samma 

saker. Den som bär på erfarenheterna och kunskapen kring fotbollen och gemenskapen 

kan i en mängd olika situationer förstå saker som är intressanta och som har betydelse för 

gemenskapen, saker som en nybörjare kanske inte förstår. (Säljö 2000:90–91) En person 

som bär på erfarenheter känner till hur ny kunskap kan kategoriseras samt hur den kan 

relateras till liknande händelser, i och med det underlättar detta också för personer att 

minnas saker bättre. 

 

Det som via Säljö och begreppet mediering är tänkt att lyftas fram är att vår tidigare 

kunskap eller våra erfarenheter kommer ha betydelse för möjligheten att kunna delta i en 

gemenskap eller i ett sammanhang. Detta kommer sedan knytas till hur en utbildning i 

området miljö kan vara avgörande för det fortsatta deltagandet i hållbarhetsarbetet. 

 

2.2.2 Erfarenheter  

Vad innebär erfarenhet egentligen? Begreppet kan ses som en iakttagelse, en observation. 

Ofta rör det sig om emotionella eller kognitiva upplevelser eller upptäckter. Dock ska man 

inte förknippa begreppet erfarenhet som detsamma som lärande, däremot kan erfarenheter 

leda vidare till lärande genom reflektion. Erfarenheter kan både hjälpa oss men också bromsa 

oss i vår utveckling när det gäller lärande. Detta kan bero på hur våra tidigare erfarenheter 

kring exempelvis ett ämne upplevts. (Bron m.fl. 2004:15) 
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Enligt Bron m.fl.  skapas de erfarenheter vi bär på i sociala sammanhang, och det är via dessa 

som vi sedan förstår och tolkar omvärlden och olika situationer. Dewey menar via Bron m.fl. 

att verkligheten hela tiden förändras och att vi därmed ställs inför nya problem, för att kunna 

lösa dessa problem använder vi oss av vår kunskap och våra tidigare erfarenheter. (Bron m.fl. 

2004a:106) I och med att den tid vi lever i hela tiden förändras kommer den också att ha 

betydelse för vilka olika erfarenheter vi har samlat på oss. Saker som politisk retorik och 

samhälleliga ideal som är aktuella vid ens uppväxt kommer att bidrar med attityder och 

åsikter som man sedan gör till sina egna och bär med sig. (Bron m.fl. 2004a:108) För att citera 

Christina Lönnheden och Ewa Olstedt: ”Detta innebär att man i viss utsträckning delar 

erfarenheter och idéer i en generation.” (Bron m.fl. 2004a:108) 

Sandell m.fl. (2003) uttrycker lärandet som något som består av att skapa samband mellan det 

man vet sedan tidigare och det nya som man har möjlighet att lära sig. För att tolka vad han 

skriver i boken Miljödidaktik,  använder vi oss av tidigare erfarenheter för att tolka nya. Vi 

drar jämförelser, likheter och skillnader med våra tidigare erfarenheter för att kunna ta till oss 

de nya och identifiera dem för att på så vis utvidga våra erfarenheter. Han menar också att den 

kunskap som vi redan bär på är direkt förståelig för oss och på så sätt  är det också verkligt för 

oss. Medan om man saknar kunskap inom exempelvis ett ämne  kommer detta anses vara 

abstrakt och overkligt. Alltså innebär det att det inte endast är våra erfarenheter som utvecklas 

utan också vår verklighet. (Sandell 2003:146)   
 

Precis som avsnittet kring mediering så ska läsaren med detta i baktanken få förståelse utifrån 

förundersökningen kring hur de anställdas tidigare erfarenheter och omgivning är avgörande 

för den attityd som man idag bär med sig kring området miljö och om detta kan bidra till att 

man idag inte agerar för miljön på det sätt som man borde. 

 

2.2.3 Situerat lärande och legitimt perifert deltagande  

Situerade lärandet enligt Lave och Wenger (1991) bygger på att de som lär sig oundvikligt 

deltar i samhällen med utövare och att kunskapen blir till i mötet med omgivningen. (Lave & 

Wenger 1991:29–32) Inom situerat lärande finns också processen legitimt perifert deltagande, 

detta innebär att en person genom att stegvis delta mer och mer eller vara närvarande i olika 

sammanhang blir alltmer en fullvärdig deltagare i ett sammanhang. Detta är en process som 

inleds med att en person går från att vara en försiktig iakttagare till att utvecklas och bli en 

fullvärdig medlem. Det slutliga målet som man uppnår har man valt att kalla full delaktighet 

istället för ord som fullständigt deltagande, detta på grund av att markera att resan inte på 

något vi tar slut, utan med det ordvalet vill man ge en mer rättvis bild av det breda nät av 

förbindelser som man nu har tillgång till i de olika formerna av deltagande. Dock ska tilläggas 

att personen som är ny i gemenskapen aldrig är utanför sammanhanget/gemenskapen, utan 

utvecklingen sker i den grad som man är med och deltar. (Lave & Wenger 1991:34–37) 

Legitimt perifert deltagande ger oss möjligheten att skilja på ”nybörjare” och ”mästare”. 

(Lave & Wenger 1991:29)   

 

Det finns olika sätt att uppnå detta deltagande, att bli en fullvärdig deltagare i ett 

sammanhang. I en studie av Lave och Wenger studerades skräddare, slaktare, soldater, 

barnmorskor och anonyma alkoholister för att i deras olika fall studera hur en nybörjare gick 

igenom någon form av process för att i det slutliga skedet uppnå full delaktighet. Följande 

beskrivs två av dessa olika processer som kommer ha betydelse för rapporten och för 

besvarandet för några av frågeställningarna.  

Ett av de sätt som man kan uppnå full delaktighet med är att på något vis läras in i processen 

av en som redan är kunnig. I ett exempel med slaktare lyfter Lave och Wenger fram vikten av 
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att denna process som man går igenom är knyten till det som man beräknar vara involverad i 

vid ett senare tillfälle. Som i yrket slaktare  ligger det stor vikt i att faktiskt få lära sig att 

skära, stycka och förpacka m.m. på det sätt som man gör i butikerna, om det nu är tänkt att det 

är där man i framtiden ska jobba. Att få ta del av information som inte går att knyta till sitt 

arbete kommer troligtvis leda till att man inte tar den till sig, eftersom man inte har någon 

nytta av den. Dessutom visade deras forskning på att de områden som man som person saknar 

kunskap inom är områden som man undviker, troligtvis av rädsla. Man känner sig utelämnad 

och vet inte hur man ska hantera situationer inom området, därav undviker man också att 

utsätta sig för det. (Lave & Wenger 1991:76–79) I fallet med barnmorskor, beskriver man hur 

en person växer upp med rollen, från att i början som barn endast höra sin mamma diskutera 

med sina patienter, till att se sin mamma utföra behandlingar och så småningom få vara 

delaktig. Man växer upp med rollen, lär sig omedvetet mer och mer, till dess att man är en 

fullärd barnmorska. (Lave & Wenger 1991:69–72)  

 

Legitimt perifert deltagande är den process som man vill att de anställda i Axfoods butiker ska 

genomgå. Att de anställda ska gå alltmer mot ett fullvärdigt deltagande för miljön och arbetet. 

Personligen anser författaren att svårigheten ligger i att få utbildningen att bidra till detta. 

 
 

2.2.3.1 Deltagande kultur  
Lave och Wenger myntade i samband med sin teori om legitimt perifert deltagande också 

begreppet Deltagande kultur.  

Wenger själv definierar begreppet på följande sätt: 

 

”Deltagande kulturer är grupper av människor som delar en gemensam 

angelägenhet eller passion för något de gör och lär sig att utföra det bättre 

allt medan de regelbundet deltar.”                                         

(Wenger 2006, min översättning) 

 

Men det finns tre starka drag som karakteriserar just detta begrepp, dessa är området, 

gemenskapen och utövandet. Området är definierat av ett delat intresse, vilket innebär att 

ett medlemskap faktiskt innebär ett ansvarstagande för området och en delad kompetens 

som skiljer deltagarna från vanliga människor. För att uppnå sitt intresse inom området  

ingår medlemmarna i en gemenskap där de delar information och hjälper varandra. De 

bygger upp ett förhållande som gör att det är möjligt för dem att lära från varandra. Med 

utövande menas att medlemmarna faktiskt inte bara delar ett gemensamt intresse utan att 

de också är utövare. De har utvecklat en gemensam spelplan av resurser, erfarenheter, 

metoder m.m. för att kunna lösa återkommande problem, en delad praxis. (Gustavsson 

2005:246) (Wenger 2006) (Lave & Wenger, 1991:98–100) 

Nyttjandet av detta begrepp kan man finna inom både företag, organisationer och 

utbildning. Inom företagsvärlden har det använts i syftet att på ett strategiskt sätt bidra 

med kunskap till sina anställda, genom att exempelvis låta sina anställda ta gemensamt 

ansvar för hantera den kunskap som de behöver. (Wenger 2006) 

Via begreppet deltagande kultur vill författaren visa på hur olika delar i utbildningen 

skulle kunna bidra till just denna typ av gemenskap som Lave och Wenger beskriver. 
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2.2.4 Verksamhetsteorier  

Verksamhetsteorier eller också kallat aktivitetsteori bygger i grunden på den ryske 

psykologen Leontievs teorier. Teorin går ut på att försöka förstå och beskriva de situerade 

handlingar som människan utövar i sociala verksamheter i samhället. (Gustavsson 2005) 

(Säljö 2000) Det går att identifiera tre olika nivåer i vilka de sociala handlingarna kan äga rum 

verksamhetssystem, handling och operation. Verksamhetssystemen innebär något slag av 

historiskt utvecklad aktivitet, kan vara skolor, sjukvård, vetenskap samt rättsväsendet. Men 

verksamhetssystemen kan också inkludera forskare, guldsmeder och byggnadsarbetare m.fl. 

som bär på egna gamla traditioner och kunskaper. Verksamhetssystemen löser olika problem 

som finns i samhället, som att exempelvis inom utbildning ge människor kunskap och 

erfarenhet, eller att inom produktionen framställa varor och tjänster. Handlingarna är delar av 

verksamhetssystemen som människor utför. Dessa bidrar till att rekonstruera 

verksamhetssystemen. Handlingarna inom respektive verksamhetssystem ser olika ut, det som 

lämpar sig i ett system kan i ett annat system vara olämpligt. Operationerna, är de aktiviteter 

som människor uträttar för att genomföra sina handlingar,  som att skriva på en dator, 

bearbeta trä med verktyg o.s.v. Operationerna är något som med tiden blir rutinmässiga. Men 

just under den period då vi med koncentration och arbete försöker lära oss att exempelvis 

skriva på ett tangentbord utan att titta, så har det vi gör karaktären av en handling. När de väl 

blivit automatiserade  utförs de som operationer där vi inte längre tänker på vad vi gör. (Säljö 

2000:137–139) 

 

 

2.2.5 Motivationsteorier  

Motivationsteorier är ett  stort och svårbegripligt område, här görs endast några få nedslag i 

detta ämne som i ett senare skede kan knytas an till de frågeställningar som formulerades.  

Något kallat den Hedonistiska motivationsteorin kan ligga till grunden för flertalet teorier om 

motivation. Den går ut på att man anger två typer av mål, första är målet att uppnå något och 

det andra är målet att undvika något. Enligt Christer Stensmo  kan man finna dessa typer av 

mål som behov eller känslor inom människan, i den omvärlden  kan de tolkas som yttre 

bestraffningar man vill undvika och yttre belöningar som man vill uppnå. Men målen kan 

också uppnås genom samspelet mellan människa och omvärld. (Stensmo 2009:117) 

Interaktiv motivation är något som både Stensmo (2009) och Bron m.fl. (2004b) tar upp, det 

bygger just på teorier om hur motivation uppstår i samspelet mellan människan och 

omgivningen eller den situation som man befinner sig i. (Bron m.fl. 2004b:124) Man menade 

då att människan fungerar i ett fält av positiva och negativa krafter, dessa drar oss i olika 

riktningar, mot olika mål. Beroende på våra tidigare erfarenheter när det gäller misslyckanden 

eller framgång  kommer de vara avgörande för vilka mål som kommer framträda som starkast. 

(Stensmo 2009:120) (Bron m.fl. 2004:124) Friedrich Hoppe uttrycker via Stensmo följande 

formel för interaktiv motivation: 

M = F × V 

(Stensmo 2009:120) 

 

Där M är motivation, F är den förväntan som finns av framgång eller möjligheten som finns  

att misslyckas och är som sagt beroende av tidigare erfarenheter och V är det värdet som 

ligger i att nå målet, detta är beroende av hur viktigt det är för personen att nå ett visst mål. 

Kontentan blir att målets värde i kombination med förväntan om att lyckas eller att misslyckas 

med att nå målet ger oss den ansträngning eller motivation som man som person är beredd att 

lägga ner på att nå ett mål. Det vi vill göra är att maximera vårt välbehag och reducera vår 
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smärta, vi dras mot belöningar och undviker bestraffning. (Stensmo 2009:120) (Passer & 

Smith 2007:351)  

 

Belöningar och bestraffningar var något som behavioristerna pratade  kring, den man som 

man tänker närmast på är nog B.F. Skinner. Han jobbade  med begreppen positiv och negativ 

förstärkning, samt operant betingning och aversiv styrning. Det som detta gick ut på var att på 

olika sätt bestraffa eller belöna olika typer av beteenden för att framhäva eller försvaga olika 

beteenden, en typ av motivationshöjande eller sänkande av olika beteenden. Tillexempel 

förstärks eller upprepas ett beteende genom belöningar, eller genom att man slipper en 

bestraffning, detta är vad positiv och negativ förstärkning innebär. Samtidigt kan ett beteende 

upphöra för att de inte längre belönas (Operant betingning) eller för att det bestraffas (Aversiv 

styrning). (Passer & Smith 2007:206–207) Men samtidigt bör man lägga till att det inte är 

endast dessa konsekvenser som styr vårt beteende, vår stolthet över att göra vissa saker har 

också en stor betydelse för fortsatt beteende oavsett vad omgivningen anser om det. Dessa kan 

vi se som själv-utvärderande egenskaper. (Passer & Smith 2007:224) 

 

Denna teori är tänkt att ge en tydligare bild av varför vi idag inte är motiverade att agera mer 

för miljön samt hur man ska få de anställda i Axfoods butiker att bli mer motiverade till 

hållbarhetsarbetet och den utbildning som skapades under våren och sommaren 2010. 
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3. Metod 

I denna del av rapporten får läsaren ta del av vilken metod som använts för arbetet. Stycket 

inleds med en introduktion av företaget Axfood som sedan följs av en beskrivning av hur en 

utbildning tas fram inom företaget Axfood samt en närmre beskrivning kring alla de delar 

som ingått i examensarbetet, detta för att ge en överblick över alla de processer som gåtts 

igenom. Därefter följer en närmre beskrivning av av delarna, för att ge en tydligare bild av 

valet av metod för den specifika delen, samt upplägg, genomförande och bearbetning. 

 
 
3.1 Axfood AB 
Axfood AB är ett av de tre stora företagen i Sverige som bedriver handel inom detalj- och 

partihandeln. Idag äger Axfood kedjorna Willys, Prisxtra och Hemköp och har sammanlagt 

225 stycken butiker. Utöver dessa butiker är också ett flertal andra handlarägda butiker knutna 

till Axfood via olika avtal, ex: Handlarn och Tempo. Sammanlagt samverkar Axfood med 

cirka 840 handlarägda butiker och det är inom dessa om detaljhandeln bedrivs. 

Dagab och Axfood Närlivs är de som idag svarar för partihandeln inom Axfood. (Axfood 

2010) 

 

Sedan några år tillbaka tilldelades Åsa Domeij positionen som Chef för miljö och socialt 

ansvar och är en av flera som har varit med och tagit fram Axfoods hållbarhetsprogram. Hon 

är en av de drivkrafter som arbetar för att Axfood ska bli bäst i branschen när det gäller att 

driva sitt arbete mot hållbar utveckling. 

I och med målet att bli bäst i branschen, är klimatfrågan prioriterad inom verksamheten och 

därmed ska också hållbarhetsaspekterna integreras i det dagliga arbetet i butikerna. De 

områden som Axfood valt att prioritera i sitt hållbarhetsarbete är energiförbrukningen, 

transporterna och avfallshanteringen. (Axfood 2009:25,29) 

På företagsledningens begäran fick Axfood akademin (utbildningsavdelning hos Axfood) i 

uppdrag att tillsammans med miljöchefen ta fram en miljöutbildning för alla de anställda i 

Axfoods butiker. För att bli ledande i branschen måste företagets anställda ha kunskapen och 

känna säkerheten så att de via denna vågar ta ställning och agera för en bättre miljö. Man tror 

också inom Axfood att ett kunskapslyft ute i butiken är av stor betydelse för att de anställda 

ska kunna möta kunderna och inte känna sig osäkra i detta möte. (Från samtal med Åsa 

Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar inom Axfood) Inom Axfood är kunden kärnan och 

där av är det av stor vikt att man inom verksamheten samarbetar för att möta och överträffa 

kundernas förväntningar när det kommer till service, pris och sortiment. (Axfood 2009:5) 

Därmed innehåller Hållbarhetsprogrammet också en hel rubrik som är dedikerad till kunden, 

flera av målen i hållbarhetsprogrammet rör hur Axfood ska möta kunden i deras arbete.  

I ett möte med miljöchefen och projektledaren för utbildningen kom man fram till vad målet 

med utbildningen var, vilket tolkats som följer: 

 

Axfood ska aktivt driva arbete för hållbar utveckling, detta för att bli bäst i branschen. 

Miljöarbetet inriktas på minskad klimatpåverkan inom hanteringen av varor, avfall, 

transporter, energi och lokalanvändning. Syftet med utbildningen blir i detta 

sammanhang att ge medarbetarna förutsättningar att kunna förstå frågorna i 

branschen och kunna svara på kundernas frågor. Kunskapslyftet ska bidra till att de 
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anställda ska känna sig säkra i mötet med kunden och kunna överträffa kundernas 

förväntningar.  

 

3.2 Att ta fram en utbildning inom miljö 
Jag kom lagom in i bilden till det att beslutet om en utbildning för de anställda var fattat och 

har sedan dess varit med under hela processen med att ta fram utbildningen.  

Här och nu kommer den process som användes i framtagningen av denna utbildning att 

beskrivas, se Fig. 3-1.  

 

 

 

 

 

 

 

Processen inleds med en förstudie, där man försöker ta reda på bakgrunden och intresset för 

utbildningen, man vill veta vad de anställda är intresserade av och vad andra berörda parter 

runt omkring i organisationen anser är av värde för utbildningen. I detta läge undersöktes 

också de anställdas attityd till ämnet miljö samt vad som skulle få dem motiverade att agera 

för miljön. Efter förstudien var det dags att sätta ihop ett projektteam som skulle arbeta med 

själva framställandet av utbildningen. Projektteamet består bland annat av den externa klient 

som man anlitat för att skapa själva plattformen och utbildningen, men även projektledaren 

Rebecka André från Axfoodakademin och till sist även jag som kan bidra med kunskap från 

förundersökningen. När man satt ihop projektteamet inleds framtagningen av material via 

något som kallas för en ”workshop”, till denna kallas olika aktörer inom företaget för att bidra 

och spåna på idéer till innehållet, under denna tas det självfallet hänsyn till materialet från 

förundersökningen. Denna referensgrupp består framförallt av miljökoordinatorer från de 

olika kedjorna, samt vissa ämnesexperter. När innehållet är fastställt kan den externa klienten 

skapa en utbildning utefter de önskemål som Axfood lämnat. Innan utbildningen släpps testas 

den av en grupp, vilket blir några av de som ska genomföra utbildningen i slutändan. 

Processen inleddes då med en förstudie, där uppgiften var att ta reda på vad man i butikerna 

men även på kontoren ansåg var viktigt att ta upp i en miljöutbildning av detta slag. På eget 

initiativ har sedan även undersökningar gjorts kring varför man idag inte gör någonting åt 

miljön, är det kunskapsbrist? eller vad beror det annars på? och vad man skulle kunna göra 

annorlunda för att få folk att bli intresserade och vara beredda på att förändra sitt beteende. 

 

Uppsatsen kommer att bygga på den förundersökning som gjordes under min tid på företaget 

och det är denna som genomgående i metoden kommer att beskrivas. Under denna besöktes 

flera av Axfoods butiker, detta för att just ta reda på vad anställda och kunderna kände kring 

ämnet miljö idag och vad som skulle göra dem mer motiverade.  

 

  Förstudie  Projektteam Workshop   Skapande Test 

Figur 3-1: Framtagningsprocessen för utbildning 
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3.3 Examensarbetets process 
I figur 3-2 kan man se den process som genomgicks under examensarbetet hos Axfood. Som 

man kan se så loopas hela processen om igen efter presentationen, för att återgå till en nystart 

vid teoriinsamlingen. Detta kommer sig av att den första processen, som kallas för fas 1, 

genomgicks under uppdraget hos Axfood, medan den andra processen, fas 2, startades upp vid 

skapandet av denna rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.4 Projektplan 
Denna del inledde hela examensarbetet. Under delen skapades en preliminär projektplan för 

arbetet, med en tidsplan som löpte fram till redovisningen av examensarbetet. 

Projektplaneringen avslutades när projektplanen lämnades in till mina handledare. 

 

  

3.5 Teoriinsamling  
Under Fas 1  samlades mängder av teori in, denna skulle skänka en djupare kunskap för den 

bransch som arbetet utfördes inom, detta för att på ett enklare sätt kunna möta deltagarna i 

intervjuerna med kunskap, samt ha förståelse för deras resonemang. Dessutom skulle här ges 

en bild av hur arbetet skulle gå till och en klarare bild av målet skulle ges. Här togs även 

företagets önskemål till vara. 

 

Fas 2 bygger på insamlandet av teori till den rapport som sedan skulle skrivas. Här var det av 

stor vikt att finna teori som kunde nyttjas utefter den analys som gjordes under Fas 1.  

 

 

3.6 Förundersökning 
Förundersökningen var något som bara pågick under fas 1 och var en av de delar som 

genomfördes av författaren, men dock i samarbete med Axfood. I denna del planerades den 

undersökning som skulle genomföras hos olika butiker inom kedjan. Detta för att skänka 

förståelse för kunder och anställdas syn på utbildningen. Efter att ha fått information om vad 

företaget ville få ut av förundersökningen så började frågor och enkäter ta form. Frågorna och 

enkäterna visades upp för Axfood, där feedback gavs och korrigering skedde. Därefter kunde 

intervjuerna börja genomföras. Denna förundersökning har sedan kommit att ligga till 

grunden för både denna rapport, men också för planerandet av utbildningen. Här följer en 

Figur 3-2: Examensarbetets process 

Analys Presentation 
 

Projektplan Bearbetning Bearbetning 
Förunder-

sökning 

 Teori 

insamling 

Val av 

metod 
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närmare beskrivning av den process som genomgicks under förundersökningen. Se också 

figur 3-1 på föregående sida. 

 
 

3.6.1 Val av Metod  

Den metod som huvudsakligen använts under arbetet är intervjuer, där en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder ingår. För den förundersökning som gjordes hos Axfood 

behövde man dels få insyn i människors upplevelser, kunna ställa följdfrågor, men samtidigt 

fanns det en vikt av att kunna överlämna statistik till Axfood som tydligt visade resultatet av 

förundersökningen, därför valet av båda dessa metoder. Enligt Dalen (2008) är det slutliga 

målet med en intervju att plocka fram den information kring hur människor upplever sin 

livssituations olika sidor, metoden ger en  beskrivande information. Dessutom menar Dalen 

att just den kvalitativa metoden skänker förståelse för personers erfarenheter, tankar och 

känslor. (Dalen 2008:9) Vilket är precis den förståelse och den information som behövdes för 

att kunna besvara den frågeställning som presenteras i denna rapport. Vad innebär då att en 

intervju är kvalitativ? Kvale uttrycker sig på följande sätt via Dalen (2008): 
 

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från 

intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta 

fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar.” 

(Dalen 2008:11) 

Detta passar utmärkt för denna rapport eftersom man inte på något vis är ute efter endast en 

sanning, utan vill kunna utröna en förståelse för hur människor tänker och varför vi agerar på 

ett visst sätt.  

Under en kvalitativ intervju är det lätt att tappa tråden och komma ut på sidospår i och med 

den öppna formen av intervju, men för att hålla fokus och vara säker på att alla områden 

berördes användes intervjuguide som hjälpmedel, en guide som innehåller alla de centrala 

teman och frågor som ska täcka det viktigaste. Intervjuguiden lades upp på så sätt att den 

inledningsvis berörde några mer allmänna inte fullt så djupa frågor. Detta för att få personen 

att känna sig avslappnad och bekväm. Därefter följde ett antal djupare, där mer tanke och 

funderingar krävdes. Intervjun varvades hela tiden av kvantitativa frågor som följdes upp av 

en mer kvalitativ fråga. De kvantitativa frågorna löd precis lika för alla, för att undvika 

missförstånd, samt att dessa dök upp på ungefär samma ställe i frågeprocessen. Sista delen av 

intervjuerna innehöll flertalet kvalitativa frågor som på något vis skulle knyta ihop säcken, de 

skulle få en att tänka tillbaka på de frågor man fick i början för att sedan fundera på varför 

man agerar på det sätt som man gör. 

 Det finns ett antal svaga punkter hos denna kvalitativa metod, enligt Dalen (2008) är några av 

dessa stigmatisering, närhet, oro och solidaritetsproblem. Stigmatisering innebär att det finns 

en stor risk att personer i en kvalitativ intervju blir uthängda, detta eftersom Sverige är ett så 

litet land och miljöerna begränsar oss. Dessutom löper man ännu större risk att bli uthängd om 

personerna som intervjuas tillhör en mindre grupp. (Dalen 2008:16) I undersökningen hos 

Axfood skulle detta kunna ses som de grupper som intervjuerna delades in i, vilka är följande: 

anställda, butikschefer, miljökoordinatorer, källsorterare, kundsupport samt 

naturskyddsföreningen.  

Närhet och oro avser den oro som både intervjuare samt personen som blir intervjuad har 

inför mötet, en kvalitativ intervju kan dra upp saker som man kanske inte vill diskutera. 

Tillsist har vi solidaritetsproblemet vilket kan innebära ett problem om intervjuaren pratar 

kring ett ämne som han/hon själv är berörd av. Här kan intervjuaren få information från en 
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person som är  personliga och intima, detta eftersom ett löfte om anonymitet gavs. Därefter 

ska dessa intervjuer analyseras och tolkas i samband med annan information, vilket kan ge en 

känsla av oigenkännlighet för de personer som blivit intervjuade. Utöver dessa  kräver också 

en kvalitativ intervju en viss kunskap inom de områden som berör intervjun, detta för att för 

att kunna få personen i fråga att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. (Dalen 

2008:12,16–20) 

 

Den kvantitativa metoden har sin utgångspunkt i ett empiriskt material som samlas in, 

materialet bygger på kvantifierbar data som lätt kan sammanställas statistiskt för att sedan ge 

möjlighet till analys eller andra resultat. Denna kvantitativa metod användes för att kunna 

samla ihop statistik till företaget för att bland annat visa på vad anställda och kunder inom 

företaget hade större respektive mindre intresse för när det gällde ämnet miljö. Det hela 

grundar sig i att man genom mätningar och undersökningar försöker samla ihop information 

om en objektiv verklighet. Genom kvantitativa undersökningar ges möjligheten att säga något 

om en grupp i urvalet, det ger en också möjligheten att jämföra olika grupper mot varandra 

eller visa på samband eller omfattningar av olika företeelser. (Holme m.fl.1997:77) 

(Nationalencyklopedin 2010b) Denna metod passar med andra ord ypperligt för insamlandet 

av information rörande vad människor idag har för inställning gentemot miljön, samt varför vi 

inte gör något eller vad som får oss att agera, detta skänker möjligheten att upptäcka 

gemensamma trender eller attityder hos människorna, som sedan kan analyseras. Det ger 

också möjligheten att jämföra grupper och leta efter samband mellan grupperna, samt att det 

ger Axfood möjligheten att tydligt kunna se hur intresset ser ut för en utbildning inom olika 

grupper.  

I och med att de frågor som ställs vid en kvantitativ intervju är relativt låsta och har 

förutbestämda svarsalternativ för den intervjuade personen,  innebär det att personens åsikter, 

attityder m.m. måste anpassas utefter dessa fack, vilket kan vara en nackdel. Däremot  kan 

denna metod erbjuda möjligheter att granska ett urval, föra statistik samt sammanföra denna 

på ett enkelt sätt i diagram m.m. Att kunna föra ner statistik underlättar analysen och 

beskrivningen av större insamlat material. (Holme m.fl. 1997:79–83) (IHM 2008) 

 
 

3.6.2 Uppläggning  

För att kunna arbeta fram den intervjuguide som användes  inleddes processen med att bara 

spåna fram massor av frågor som det fanns funderingar kring. Dessa frågor strukturerades 

sedan utefter vilket område de berörde, om de handlade om miljömärkning, källsortering, 

allmänt om miljö eller mer personliga frågor. I och med att frågorna strukturerades upp  

kunde också olika centrala teman skapas i intervjuguiden. Under varje tema fanns några få 

förslag till frågor som gav stöttning under intervjun. Intervjuguiden anpassades också utefter 

vilken målgrupp som skulle intervjuas, därmed fanns det slutligen åtta stycken olika 

intervjuguider, en för butikspersonalen, en för miljökoordinatorerna o.s.v. I och med att även 

en kvantitativ undersökning gjordes så fanns det också med ett antal låsta frågor som såg lika 

ut för de som intervjuades, där ett antal svarsalternativ skapades. Dessa frågor skulle kunna 

visa Axfood vad de anställda samt deras kunder ansåg att man som anställd i Axfoods butik 

bör känna till om ämnet miljö, samt vad som var intressant och mindre intressant. Men i detta 

fall var man inte tvungen till att lämna ett enda svar, utan man rankade svaren i vad som man 

ansåg vara mest intressant med siffran ett och sedan gick det upp till siffran fyra. Efter dessa 

frågor kom vanligtvis en följdfråga där man fick möjligheten att tillägga något. I mån av 

intresse kan intervjuguiderna ses i bilaga 1.   
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Men i annat fall  ges ett urval på ett antal ämnen som kom upp och diskuterades under 

intervjuerna och som är i betydelse för rapporten. 

 

 

 

Vad tänker man på när man hör mig säga ordet miljö? Vad är det första som dyker upp? 

 

Vad har man för tidigare erfarenheter när det gäller miljö? (ej kunskapsrelaterat) 

 

Gör man något för att förhindra miljöproblemen? 

 

Varför är det fortfarande så många människor som inte gör något åt miljöproblemen? 

 

Vad anser man hindrar oss människor från att agera för miljön? 

 

Vad tror man kan göras annorlunda, så att människor blir mer engagerade kring miljön? 

 

Vad skulle kunna få just dig att agera för en bättre miljö? 

 

Hur tror man detta görs på bästa sätt? 

 

Hur förväntar man sig att sin matbutik arbetar för miljön? Eller förväntar man sig det? 

 

Känner man till och vet vad de flesta miljömärkningarna står för? (Bild på de pålitligaste 

visades) 

 

Anser man att man som anställd bör känna till de olika miljömärkningarna som finns i 

butiken? 

 

Känner man att man kan lita på de miljömärkningar som existerar idag? Om inte, varför? 

 

Hur vill man bli bemött som kund när man handlar i en butik? 

 

Hur ser man på den information som idag finns i butikerna kring miljö? 

 

 

3.6.3 Urval 

Här kommer kort de tillvägagångssätt som användes vid urvalet av olika former av data och 

personer att beskrivas. Dessa har delats in i tre grupper, butiker, personer och material. Hur 

urvalet kan komma att påverka studiens tillförlitlighet kan man läsa mer om i diskussioner 

och slutsatser. 

 

 

3.6.3.1 Urval av butiker 
Insamlandet av material från de anställda samt snabbfrågorna ifrån kunderna gjordes i 

fyra stycken butiker. Dessa valdes ut av författaren av en speciell anledning. Dock nämns 

inte dessa butiker och placeringsorter vid namn med risk för stigmatisering. Men på 

miljöchefens rekommendation valdes fyra butiker ut inom kedjorna Hemköp, Willys, 
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PrisXtra och Axfood snabbgross. Detta på grund av att de alla ägs helt och hållet av 

Axfood, samt att de alla är  olika när det kommer till den målgrupp av kunder som man 

som kedja riktat sig gentemot. Dessutom valdes butiker som var placerade på olika 

ställen, detta för att ytterligare variera skillnaderna mellan butikerna. En mindre butik 

samt en  stor butik besöktes i Stockholms förorter. Därefter besöktes också en av 

butikerna i Stockholms innerstad, samt en butik i närheten av Axfoods huvudkontor.  

Urvalet av butiker gav hopp om att få mångfald i kundintervjuerna, men också i 

intervjuerna med de anställda. Dessutom fanns det hopp om att få varierade attityder 

mellan de olika butikerna och de olika butikskedjorna. Man ville träffa en så stor del av 

Axfoods anställda som möjligt, för att i ett senare läge kunna analysera detta resultat och 

dra så rättvisa slutsatser som möjligt. 

  

 

3.6.3.2 Urval av personer 
De personer som intervjuades under denna förstudie var miljökoordinatorer, butikschefer, 

butikspersonal, kunder, kundsupport, källsorteringsexperter och naturskyddsföreningen. 

Varför just dessa intervjuades framgår av figur 1-1 på sidan 9, där vi finner en mängd av 

Axfoods intressenter. Som tidigare nämnts  är Axfoods intressenter av stor vikt för 

hållbarhetsarbetet inom företaget och därmed är också intressenternas kunskap och 

intresse av värde för utbildningens skapande.  

Valet av anställda i butikerna kunde inte påverkas, här gällde det att intervjua de som 

hade tid enligt butikschefens beordran, dock vart resultatet varierat både vad gällde kön, 

ålder och ursprung, butikerna försökte välja ut personer som skulle kunna bidra med både 

det annorlunda så som det vanliga. Vid det styrda valet av anställda användes ett icke-

sannolikhetsurval, där alltså vissa personer medvetet valdes ut, detta för att få fram så 

många olika möhjligheter som det bara går, sådant som skiljer sig från mängden, personer 

som är kunnig inom miljö, samt motsatsen till dessa. Detta gör det möjligt att kontrollera 

rimligheten i det resultat som ges. (Malmö högskola 2002)       

Men valet av kunder var enklare att påverka. Där valdes personer ut inom fyra olika 

ålderskategorier, 15-25 år, 26-35 år, 36-65 år samt 66 år och uppåt. Detta för att få större 

spridning på kunskapen inom de olika intervallen. Dessutom valdes lika många kvinnor 

som män vardera ut inom de olika intervallen, samt att ett försök till att få så stor lokal 

spridning som möjligt inom de djupare kundintervjuerna gjordes, med personer mellan 

allt från Blekinge till Ångermanland. Vid urvalet av kunder valdes metoden Stratifierat 

urval, där alltså populationen skiktades in i olika ålderskategorier, för att ett icke-

proportionellt urval sedan skulle göras, där vissa grupper var mer överrepresenterade än 

andra. I detta fall valdes gruppen 66 år och uppåt att göras mindre, i och med att 

författaren själv ansåg att det var av större intresse att se på de framtida generationerna, 

men att ändå låta den äldre generationen få vara med och påverka. 
Att ett Stratifierat urval gjordes berodde på att författaren ville ha en så bred och 

fullständig urvalsram som möjligt för att kunna dra några generaliserbara slutsatser, vid 

ett slumpmässigt urval kan systematiska fel uppstå, genom att exempelvis en 

ålderskategori helt försvinner, eller att en kategori blir väldigt överrepresenterad, genom 

att styra urvalsramen på detta sätt så undviks därmed detta och undersökningen får en 

bättre precision. (Malmö högskola 2002) (Aczel 1999)  
Valet av miljökoordiantorer och källsorterare gjordes av miljöchefen Åsa Domeij, där en 

miljökoordinator från vardera butikskedja intervjuades. Valet var ett så kallat subjektivt 

urval där personer som skulle kunna bidra med det som vara av intresse valdes ut. 

(Malmö högskola 2002) 
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För informationen kring utbildningen så står Åsa Domeij och Rebecka André för 

upplysningen, eftersom de är personerna som leder arbetet med utbildningen och är 

personerna som i slutändan fattar beslutet om vad som utbildningen ska innehålla. Dock 

styrs även materialinnehållet en del av de intervjuer som gjorts i förundersökningen. 

 
 

3.6.3.3 Urval av material 
I valet av material till presentationen hos Axfood sållades endast det material ut som var 

relevant för företaget i detta läge. Alla intervjuade personer var med i den kvantitativa 

delen av presentationen. När det gäller utvalda citat ifrån anställda och kunder i denna 

rapport så valdes citat ut ifrån personer där ett flertal personer diskuterat liknande saker, 

varav den ene uttryckte detta på ett  sakligt och lättbegripligt sätt. Ibland valdes också 

citat ut där fyndiga liknelser eller skickliga ordval gjordes, detta för att göra läsaren till 

rapporten mer observant och intresserad. Men ett försök gjordes att välja ut citat som 

både skulle spegla det positiva och det negativa, samt att försöka lyfta fram olika åsikter 

från blandade åldrar. Samma sak gäller även för den presentation som nämndes i början 

av stycket. 

 

 

3.6.4 Genomförande 

Förundersökningen kom att bygga på ca: 70 intervjuer som skedde både inom och utanför 

butik. De som intervjuades var följande: 5 st. Miljökoordinatorer, 4 st. Butikschefer, 12 st. 

Butikspersonal, 23 st.  Kunder (snabbfrågor), 18 st. Kunder (Djupare), 2 st. Källsorterare, 1 st. 

Kundsupport och 2 st. från Naturskyddsföreningen. Där man då skilt på kunderna via 

snabbfrågor och djupare, detta innebär att 23 st. av kunderna endast fick svara på mer 

kvantitativa frågor direkt i butiken, snabbfrågor, medan det med 18 st. kunder bokades in 

träffar för intervjuer i en lugnare miljö för en mer djupare och längre intervju.  

Intervjuerna som genomfördes var både respondentintervjuer men också informantintervjuer, 

vilket också ger en bredare vinkel på den information som gavs. Respondentintervjuer är 

intervjuer som sker med personer som själva är delaktiga i den verksamhet som jag var ute i,  

som anställda, butikschefer och andra anställda inom Axfoods kedja. Informantintervjuer 

bygger på intervjuer med personer som står utanför organisationen men som ändå har 

möjligheten att kunna ge information kring verksamheten, exempelvis kunder och 

naturskyddsföreningen i detta fall. (Holme m.fl. 1997:104)  

Med miljökoordinatorerna och källsorterarna gjordes intervjuerna per telefon, detta gjordes 

också med ett fåtal kunder som var bosatta på annan ort, till dessa skickades materialet med 

bilder och liknande för att kunna delta fullt ut. Resterande intervjuer ägde rum ansikte mot 

ansikte med personerna i fråga, dock i olika miljöer. All butikpersonal intervjuades i sin 

arbetsmiljö, övriga anställda intervjuades på kontoret i Solna. De djupare kundintervjuerna 

gjordes antingen i kundens hemmamiljö eller på ett café/restaurang.   

Alla intervjuer spelades in med de intervjuade personernas godkännande, för att därefter 

transkriberas och sammanställas på dator. Dock får det fullständiga materialet inte visas för 

någon och namn får heller inte delges på de deltagande.  

Inför varje intervju har syftet med intervjun beskrivits för deltagaren samt vikten av 

informationens relevans.  Dessutom gavs informationen om syftet med intervjun en tidigare 

gång, i och med inbokningen av intervjun. Det har tryckts extra hårt på vikten av ärlighet i 

intervjun, i och med att materialet inte blir det minsta relevant om personer svarar på frågorna 
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på ett sådant sätt som de önskar att världen vore istället för att berätta hur det egentligen ser 

ut. I dessa diskussioner kom också ämnet anonymitet att diskuteras.   

Utöver alla intervjuer så fördes också ett antal diskussioner med projektteamet på Axfood, där 

externklient, miljöchefen och projektledaren hos Axfood ingick. Det var i flesta fall i dessa 

möten och diskussioner som samtalen kring utbildningens utformning och innehåll gjordes. 

 

3.7 Materialbearbetning & Analys 
Vid bearbetningen och analysen av materialet  har samma metod använts vid både fas 1 och 

fas 2. Detta eftersom materialet från förundersökningen är det material som denna rapport till 

största del bygger på. 

Det första material som behandlades var de kvantitativa delarna av intervjuerna. För att lättast 

hantera detta material gjordes ett Excel-dokument, vari tabeller fördes upp, tabeller över varje 

målgrupp. I dessa fördes sedan resultatet ned, som i ett senare skede kom att illustreras med 

stapeldiagram. I detta fall valdes stapeldiagram framför cirkeldiagram, eftersom antalet 

intervjuer som gjordes var relativ få och somliga målgrupper endast innehöll fyra personer, i 

ett cirkeldiagram kan detta förvränga bilden eftersom antalet personer som ingår i gruppen 

inte visas i ett cirkeldiagram. (Hartman 2004:115–117) 

 

Alla intervjuer transkriberades och skrevs rent på dator och sorterades i mappar utefter 

butikskedja samt en mapp för alla djupare kundintervjuer, miljökoordinatorer, källsorterare, 

kundsupport och naturskyddsföreningen. Under varje butikskedja sorterades också 

intervjuerna in i mappar beroende på om de var kunder, butikspersonal eller butikschef som 

intervjuats.  

Därefter började en ungefärlig struktur göras på alla de frågor som ställts, alla frågor samlades 

i ett Excel-dokument, där kryss gjordes framför respektive fråga och målgrupp. Detta gav mig 

en överblick på vilka personer som fått vilka frågor. Även om inte frågorna löd exakt likadant, 

gick det att dela in dem ungefärligt under olika områden. Enligt en induktiv analys  

kategoriserades frågorna och svaren under olika rubriker. Därefter samlades alla frågor i en 

strukturerad ordning i ett word-dokument. Frågorna delades in under följande rubriker: 

- Allmänna miljöfrågor – attityd, agerande och motivation 

- Butiken och kunderna 

- Material till utbildningen 

Där rubrikerna till viss del går att knyta till frågeställningen. Under respektive fråga kunde nu 

svaren från varje enskild deltagare börja samlas ihop och delas in dessa i underrubriker som: 

Kunder, Butikspersonal, butikschef o.s.v. Det kunde se ut på följande sätt: 

 

 

        1. Vad är det som idag hindrar dig att agera för miljön? 

            Miljökoordinatorer: 

Miljökoordinator Willys: Jag tror att.. 

Miljökoordinator Hemköp: Jag tror att.. 

... 

Willys: 

Butikschef: Jag tror att.... 

Butikspersonal 1: Jag tror att... 

Butikspersonal 2: jag tror att... 

... 

Hemköp: 
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Butikschef: Jag tror att.... 

Butikspersonal 1: Jag tror att... 

Butikspersonal 2: jag tror att... 

... 

Kunder: 

Kund 1: Jag tror att... 

Kund 2: Jag tror att... 

 ... 

       2. Vad skulle kunna göras annorlunda.... 

 

Detta gav en bra överblick på vad alla personer hade svarat på respektive fråga och gav 

möjligheten till att snabbt kunna överblicka om det fanns något samband, likheter eller delade 

åsikter hos deltagarna för respektive fråga i förundersökningen. De delar som var av värde att 

lyfta fram har sedan valts ut och knutits till litteratur eller forskning som antingen visat på 

liknande företeelser inom andra ämnen eller som visat på motsatsen.  

 

Vid upptäckten av samband användes också den induktiva analysmetoden. Där alltså de svar 

som fåtts från deltagarna började delas in i olika kategorier. En kategori till frågan ”Varför 

man idag inte gör mer för miljön?” skulle kunna vara bekvämlighet, där alla personer som på 

något vis tagit upp att de är lata, inte orkar eller är just bekväma hamnar. Men samma person 

kan också hamna under en annan kategori, så som uppgivenhet eller maktlöshet, detta om 

personen angivit två orsaker till att de inte gör något för miljön. Via denna strukturering 

kunde snart ett mönster börja ses och samband mellan de olika deltagarna och se vilken som 

var den vanligaste orsaken. Antalet kategorier sträckte sig så pass att alla deltagare skulle 

kunna sorteras in under en kategori, även om det bara var en person som angivit just det 

svaret. 

Teorin som tagits fram till denna rapport har sedan använts för att tolka och förstärka den 

analys som gjordes på förundersökningsmaterialet. 

 
3.8 Presentation 
Presentationen under Fas 1 gjordes för Axfood, denna presentation byggde på den 

förundersökning som gjordes i Axfoods butiker. De fick via denna presentation reda på vad 

butikspersonal samt kunder och övriga anställda ansåg vara av stor vikt för en utbildning 

inom miljö. Men presentationen innehöll även delar av annan information, dessa kan man läsa 

mer om under kapitlet resultat i denna rapport. Denna redovisning påverkade delvis innehållet 

i den utbildning som man höll på att skapa, i och med att man med redovisningen fick ta del 

av vad anställda inom företaget hade intresse av.  

 

Fas 2 avslutades med en presentation som i detta skede inte kan berättas mycket om eftersom 

den inte ännu ägt rum. Men under denna presenteras det arbete som jag gjort hos Axfood för 

KTH, SU samt Axfood själva.  

 

 

 

 

 



En webbaserad miljöutbildning för de anställda i Axfoods butiker 
Emma Hammarsten  

    CLMFY-05 

 

Sida 31 

3.9 Etiska aspekter 
För att skydda deltagarnas integritet så har inte namn eller placeringsort av butikskedjorna 

lämnats. Istället har personerna delats i grupper om butikschefer, butiksanställda, kunder, 

miljökoordinatorer, kundsupport, källsorterare och naturskyddsföreningen, vilket minskar på 

risken att personernas identitet går att röja. Grupperna nämns heller inte i samband med 

respektive butik, detta eftersom exempelvis endast en butikschef i vardera butik intervjuades 

och det därmed finns en risk att butikschefens identitet röjs i samband med namnet på 

butiken.  

Alla informanter har lovats att det inspelade material som finns endast ska användas av 

författaren personligen för att sedan göras av med. Det material som tagits fram i samarbete 

med de anställda på Axfood kommer endast att användas för att främja deras utbildning, så att 

utbildningen ska ge så mycket som möjligt och anpassas på ett så bra sätt som möjligt efter de 

anställdas önskemål och behov.  
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4. Resultat & Analys 
I denna del kommer resultat och en analys av resultatet att presenteras. Kapitlet delas in i tre 

olika huvudrubriker, en för vardera av de tre olika frågeställningarna som rapporten skall 

besvara. Därefter  följer två ytterligare rubriker, där den ena kommer prestentera resultatet 

ifrån undersökningen rörande innehållet i utbildningen. Där anställda i de butiker som 

besöktes fick vara med och påverka innehållet genom att visa på sitt intresse inom ämnet 

miljö, samt förklara hur de skulle bli mer motiverade till att agera. Denna rubrik ger också ett 

uppslag för hur utbildningen kommer kunna se ut i slutändan. Här har förundersökningen 

spelat en viktig roll, i och med att man velat ta hänsyn till de anställdas intresse och vilja till 

engagemang, samt vad förundersökningen givit för övriga resultat som kan påverka innehållet 

i utbildningen. Den andra rubriken ger en fingervisning av hur utbildningen kommer bidra till 

ett fortsatt arbete inom hållbarhetsområdet. 

Det är viktigt att veta att resultaten sammanfattats och enligt en induktiv analys sorterats in i 

olika kategorier för att inte ge ett allt för spretigt resultat. De olika delarna i resultatet och 

analysen är också knutna till de olika delarna i frågeställningen. 

 

 

4.1 Anställdas och kunders uppfattning av begreppet miljö 
I stort sett alla de personer som intervjuades fick på något vis berätta hur de idag såg på 

miljön och beskriva den bild som de har av miljön. De enda som inte besvarade frågorna var 

de 23 kunder som tillfrågades inom butiken,  dessa inkluderas inte i detta resultat. Det 

framgick tydligt om den bild som personen hade av miljön var positiv eller negativ. Men för 

att vara på den säkra sidan tillfrågades även deltagaren i slutändan hur de upplevde den bilden 

som de just beskrivit. 

Resultatet presenteras i diagram 4-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Diagram 4-1: Inställning till ordet miljö            Diagram 4-2: Tankar kring ordet miljö  
 

De bilder och känslor som undersökningen visade på att anställda och kunder beskrev i 

samband med ordet miljö delades in i fyra olika kategorier: 

 Agerande 

 Miljöproblem 

 Naturen 

 Symboler 

Agerande handlade om bilder och känslor av miljön som hade något att göra med en form av 

agerande för miljön, exempelvis att tänka på källsortering, handla miljövänligt eller att hålla 

rent omkring sig i naturen. I de flesta fall var dessa positiva bilder i och med att man på något 
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sätt ändå försökte hjälpa naturen och stoppa nedsmutsningen, men i somliga fall insåg man 

också att det vi gjorde idag var för lite och att det inte räcker, i dessa fall var bilden också 

negativ. Till kategorin miljöproblem klassades alla svar som på något sett var förknippade 

med tänkande på miljön som ett av de problem som idag existerar, exempelvis 

växthuseffekten, utsläpp eller naturkatastrofer. Undersökningen visade på att denna typ av 

tankar och bilder enbart var negativa. Några personer tänkte också direkt på en del av naturen,  

som en äng eller en skog m.m. Här var flertalet bilder och tankar positiva, man hade bilder 

från sommaren som dök upp, men fåtalet tänkte också på den natur som vi förstört och på så 

sätt var bilden negativ. Tillsist hade vi också de som tänkte på någon form av symbol, kanske 

ett kravmärke eller miljöpartiets logga, även här kunde tankarna vara positiva eller negativa. 

Positiva tankar rörde sig ofta om det arbete som fördes för naturen i samband med symbolen, 

de negativa tankarna kunde röra sig om de pengar som man måste lägga extra på de varor som 

bar denna symbol. 

I diagram 4-2 på sidan 32 kan ni se hur utslaget blev inom dessa kategorier, vad var det 

vanligast att man förknippade ordet miljö med?  

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan tidigare erfarenheter och ens attityd till 

området miljö följdes frågan upp men en fråga om vad man hade för tidigare erfarenhet av 

miljö. Här var huvudsyftet med frågan inte knyten till kunskap om miljö, utan syftet var att få 

veta vad man hade för relation till miljön under sin uppväxt och om ens familj eller 

omgivning på något vis påverkat en i någon viss riktning. Hade deltagarna tidigare 

erfarenheter av området miljö? De flesta som denna fråga ställdes till hade haft en positivt 

laddad bild av miljön under sin uppväxt eller hade inga erfarenheter alls av miljö, detta gäller 

framför allt de grupper som är över åldern 30. Författaren ska förtydliga detta med ett citat 

från en man i 50 års ålder som jobbar som butikspersonal inom Axfood. 

 

”Vi har inte vetat så mycket om det här med miljö. Man vet vad ett päron är och 

man vet vad en rostasfilé är, men ordet miljö är stort och det blir svårt att ha 

kontroll över. Min generation är väldigt dåliga på detta område, eftersom det inte 

existerade några problem inom området när vi växte upp.” 

Butikspersonal 1, inga erfarenheter 

En miljökoordinator uttrycker sig som följer: 

 

”Min uppväxtmiljö har varit positiv när det gäller miljö, jag fick springa på gröna 

ängar. Den problematiska sidan av miljön behövde jag inte tänka på fören jag 

blev vuxen. Idag har problemen vi ställt till med blivit allt större och blivit mer 

negativt laddade. Den negativa laddningen som finns idag gör att man känner ett 

väldigt tungt ok på axlarna”    

Miljökoordinator 1, inget agerande för miljö 

 

 Här bör också tilläggas att båda dessa personer idag har en negativ bild av miljön, vilket 

framkom i frågan där man skulle berätta om vad som man kom att tänka på när man hörde 

ordet miljö. Undersökningen kan också påvisa att sex stycken utav åtta kunder under 30 år har 

en negativ bild av ordet miljö, samtliga av dessa uttalade också att de vuxit upp under den tid 

då mycket negativ information kring miljön visats.  
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En kvinna som är anställd inom Axfood samt en butikschef berättade kring sina erfarenheter 

av miljön: 

 

”Jag har vuxit upp med segelsemestrar i skärgården och därmed 

skärgårdsstiftelsen och naturskyddsföreningen. Fick lära mig att man skulle vara 

rädd om naturen, speciellt under vissa säsonger då djurens ungar kommer o.s.v. 

Det har varit positivt att man tagit hand om den natur som man varit i.” 

Miljökoordinator 2, erfarenheter och agerande för miljön 

 

”Mina tidigare erfarenheter av miljön är positiva. Jag var med i scouterna när 

jag var liten och var ute mycket i naturen och miljön, dessutom tyckte jag 

Greenpeace var jättehäftiga” 

    Butikschef 1, erfarenheter och agerande för miljön 

 

Båda dessa personer har idag en positiv bild och positiva tankar kring miljön. 

I relation till detta studerades också frågorna som rör vad vi idag gör för miljön, där har 

undersökningen visat på att de som haft en positiv bild av miljön och som har vistats ute i 

naturen också är de personer som idag gör mer för miljön i sin vardag, som att källsortera, 

handla miljövänligt m.m. 

De som däremot har en negativ bild av miljön idag och som antingen vuxit upp med en 

negativ bild av miljön eller som inte alls behövt tänka på miljön fören i senare delen av sitt liv 

är de personer som idag gör mindre för miljön eller inget alls.  

 

Exempel 1: En kund på 18 år som tänker på avgaser när han/hon hör ordet miljö, han/hon 

tänker på de utsläpp som vi människor orsakar (Negativ bild). Han/hon berättar också hur 

tidningar och media så länge han/hon kan minnas har skrivit om hur världen försämras och 

hur miljön förstörs av oss människor, domedagsprofetior (Negativ bild av miljön under 

uppväxt). I slutändan visar det sig att han/hon själv inte gör någonting alls för att förbättra 

miljön förutom att han/hon ibland pantar sina läskflaskor. 

 

Exempel 2: En miljökoordinator på ca 35 år berättar att han/hon tänker på naturen, på något 

friskt när han/hon hör ordet miljö (Positiv bild). Han/Hon har vuxit upp med att vistas mycket 

ute i skärgården och fick tidigt lära sig att ta väl vara på naturen. (Positiv bild av miljön under 

sin uppväxt med agerande föräldrar). Idag källsorterar han/hon, handlar miljövänligt i den 

mån det går, samt att han/hon i sitt arbete är engagerad inom miljön och driver arbetet framåt 

för en hållbar framtid. 

 
 

4.2 Anställdas och kunders beteende och agerande 
När man läst det föregående stycket frågar man sig såklart var det brister någonstans, hur kan 

vi veta vad som pågår, vara oroliga för miljö men samtidigt inte gör något åt det? 

Här kommer vi in på anställdas och kunders beteende och agerande för miljön, inom vilket ett 

flertal frågor ställdes och många spännande resonemang fördes bland både anställda samt 

kunder, men även i detta fall ställdes inte denna fråga till de 23 stycken kunderna i butik, 

varav dessa inte påverkar resultatet. Här, precis som i frågan kring inställningen för miljön,  

delades svaren in i flertalet kategorier, målet var att skapa så pass många och mångfacetterade 

kategorier att allas svar skulle platsa under någon av dessa. Över tio kategorier skapades av 

dessa nämns endast de sex vanligaste, var inom flertalet av de intervjuade personerna hamnar. 
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Svaren baseras på vad anställda och kunder tror att orsaken är till att människor idag inte gör 

något för miljön, men svaren är också knutna till personen själv ifråga. Här är de sex 

vanligaste orsakerna som uppgavs av undersökningen: 

 

 Bekvämlighet 

 Okunskap 

 Maktlöshet, uppgivenhet 

 Negativ feedback 

 Ekonomi  

 Motstridigheter 

 

Kategorin Bekvämlighet beskriver hur människor är för bekväma för att göra något åt miljön, 

man anser att det tar för lång tid eller för mycket energi att vara miljövänlig idag. Samtidigt 

har man idag redan rutiner som man följer och som man har svårt att bryta. 

Okunskap är lika lätt som det låter, man anser att man inte har den kunskap som behövs för att 

begripa eller förstå miljöproblemen och dess lösningar, denna kategori kom också att beröra 

vår rädsla för att handskas med det som vi inte har kunskap om. Inom kategorin Maktlöshet, 

uppgivenhet sorterades alla svar som hade att göra med att man idag inte tror att man gör 

någon skillnad, att man känner sig maktlös mot det stora området miljö och att man känner sig 

uppgiven när det kommer till att agera för miljön, man menar att ”det spelar ingen roll vad jag 

gör när ingen annan gör något”.  

 

Undersökningen visar att man idag anser att media ger ut negativa bilder av miljön, vilket har 

inneburit att många av de personer som intervjuats känt sig omotiverade att göra något, i och 

med att det bara blir sämre, dessa svar har sorterats in under rubriken Negativ feedback. I 

kategorin Ekonomi, hamnar flertalet kunder och anställda för att de anser att det är dyrt att 

tänka på miljön, eller att man inte vill bidra till företagens fula knep att försöka tjäna pengar 

på miljön. Slutligen  kommer också kategorin Motstridigheter, som tar upp de svar som rör 

obegripligheten hos miljöfrågan, där undersökningen visar på att miljö är en så pass stor fråga 

som är svår att förstå och detta speciellt på grund av de motstridiga budskap som sprids via 

media och forskning. Det kan vara bara att veta att en person kan förekomma i flera 

kategorier, eftersom flera av deltagarna oftast nämnde fler än en orsak till miljöproblemen, det 

kan ibland också röra sig om kombinationer av flera orsaker. Hur fördelningen såg ut kan man 

se i diagram 4-3.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagram 4-3: Varför gör man inget åt miljön 
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För att göra detta ännu mera tydligt ges här också exempel på några citat ifrån 

undersökningen, kring just varför man inte gör något för miljön. Som inleds med ett citat från 

kategorin Bekvämlighet, för att sedan övergå till ett citat ifrån kategorin Okunskap o.s.v. tills 

alla kategorier genomgåtts. 

 

”Saker och ting idag är för otillgängliga och vi är för bekväma. Det finns andra 

alternativ som idag är lättare att göra. Är det lättare att ställa en soppåse i 

skogen än att gå ner till sin sopstation, då ställer man den i skogen. Vi är 

bekväma i grunden och riskerar vi inte att bli upptäckta så hittar vi nog på de 

mesta inom bekväma lösningar. Idag har vi också vanor och livsstilar som vi inte 

är beredda att skära ner på. Det är lättare att fortsätta i gamla vanor än att 

behöva ta del av ny kunskap och skapa nya rutiner.” 

             Kund 1, kring bekvämlighet 
 

”Jag tror att det beror på okunskap, rädsla, allt man inte kan undviker man. När 

man inte känner sig hemma vill man inte riktigt röra vid det området. Man utser 

miljöansvariga i butiken, vilket jag anser ger en så liten nisch, sen så kan vi andra 

butiksanställda ingenting. Det är då omöjligt för oss att kunna påverka och då 

undviker man problemet istället. Jag måste ha kunskap för att kunna ställa krav.” 

Butikspersonal 2, kring okunskap. 

 

”Jag tror bilden som media och vi målat upp kring miljön är väldigt negativ. Jag 

tror inte den skrämmer folk, men människor inser kanske att frågan blir så stor så 

att det inte spelar någon roll om jag duschar i 10 gradigt vatten, för i det stora 

hela är det så stort. Man tänker inte ens tanken att man kan äta elefanten i skivor. 

Sen så kommer det ju hela tiden nya besked kring vad som är farligt och hur det 

förvärras. Medias negativa bild i kombination med att det hela känns så stort kan 

nog göra att man känner sig uppgiven.” 

    Miljökoordinator 3, kring uppgivenhet & negativ feedback 

 

”Många försöker väl göra något på sätt och vis, men hur lätt är det när man har 

ekonomin emot sig. Miljön och ekonomin är som två boxare som står mot 

varandra. Ekonomin lever sin egen värld och vill bara ha mer. Inom miljön 

försöker man få folk att förstå att det är en vinst att bli miljömedveten. Men det är 

i slutändan roligare att göra snabba cash. Då är det lätt att som kund tro att 

somliga företag endast uppträder som goda miljöspelare för att utnyttja chansen 

att tjäna mera pengar på sina ovetande kunder. ” 

                      Kund 2, kring ekonomi 

 

”En sådan sak som den här vintern gör oss förvirrade över vad som är sant, 

eftersom man pratar om global uppvärmning och detta visar på motsatsen, och då 

börjar man höra forskare prata om att det är helt normalt med uppvärmning. 

Klart att det blir lätt att då tro på det. Man kan inte se miljöproblemen vilket gör 

att de är svåra att förstå. Det finns alltid en misstanke kring att folk endast gör 

och säger saker för att tjäna pengar.” 

       Kund 3, kring motstridigheter 
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Detta ska ge en liten inblick i hur anställda och kunder uppfattar att människor agerar och 

beter sig när det kommer till just miljöfrågan. Som man tydligt kan se utifrån citaten  är det 

inte endast en orsak som ligger till grunden för att deltagarna idag inte agerar för miljön. Hur 

det hänger samman kan man läsa mer om senare i diskussionen.   

 

 
4.3 Ett ökat engagemang och agerande för miljön 
Efter att man fått veta varför deltagarna tror att vi idag inte gör något eller mer för miljön 

undrar många kanske vad som skulle kunna få en person att ändra inställning, beteende och 

faktiskt börja agera för en bättre miljö. 

Därmed undersöktes också vad kunder och anställda inom Axfood ansåg var avgörande för att 

man skulle förändra sitt beteende, bli motiverad och börja agera för en bättre miljö. Med agera 

menas att exempelvis handla miljövänligt, källsortera, åka mindre bil m.m., att på något sätt 

förändra ett beteende eller en vana som man hade tidigare. 

Precis som i föregående avsnitt  tillfrågades inte de 23 stycken kunderna i butiken och kan 

därmed bortses från. Svarsalternativen delades in i olika kategorier som fångade upp svaren, 

fem av de vanligaste svarsalternativen tas upp i denna rapport och som har delats in under 

kategorierna: 

 

 Utbildning  

 Synliggöra problemen  

 Enkelt att bidra 

 Feedback  

 Belöning och bestraffning  

 

Utbildning syftar till att information till alla människor efterlyses, information på en sådan 

nivå att alla kan förstå och också börja bidra. Att Synliggöra problemen innebär att man vill 

att det ska göra lättare för alla människor att förstå problemen inom området miljö idag 

genom att överföra kunskapen via olika sammanhang i ens vardag, problemen ska vara 

kopplat till något som är mer påtagligt, men också mer knytet till den omgivning som man 

befinner sig i och till ”mig” som person. Flertalet intervjuade uttryckte sitt missnöje över att 

de idag inte vet vad man kan göra, därav kategorin Enkelt att bidra, som innebär att man 

efterlyser konkreta tips på vad man kan göra, det ska vara enkelt att göra något för miljön och 

veta att man gör något bra, man ska kunna byta ut de gamla vanorna med nya. Att få 

Feedback på att det man gör verkligen hjälper betyder mycket, feedbacken ska gärna vara 

direkt, så man kan göra aktiva val från början och ska dessutom gärna vara positiv, så man vet 

att man gjort något av nytta och vill fortsätta göra det.  Sist men inte minst var det en hel del 

kunder som ansåg att belöningar och bestraffningar nog var enda lösningen för att få 

människor att agera. Att på något sätt få skattelättnader för att man bidrar till ett bättre 

samhälle eller att få böta för något som man missköter skulle påverka och motivera människor 

att fortsätta göra bra saker för miljön och undvika de dåliga. 

 

Ibland kan det vara svårt att skilja de olika kategorierna åt, en person kan i en enda mening få 

med flertalet av dessa kategorier, därför kan också en och samma person ingå i flera olika 

kategorier vid utformningen av statistiken. I diagram 4-4  visas fördelningen över vad kunder 

och anställda svarade på frågor som: Vad skulle kunna göras annorlunda så att människor 

blev mer engagerade kring miljön? Vad skulle få dig att agera för en bättre miljö? 
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Diagram 4-4: Vad skulle få en person att börja agera för miljön 

 
Som man kan se är det relativt jämt mellan de olika kategorierna, detta beror på att många 

personer som exempelvis vill göra det enkelt att bidra också tror att direkt feedback är av stor 

vikt för att man överhuvudtaget ska överväga att göra valet att börja bidra. Samtidigt som 

deltagarna kan tro på att utbildning och information är bidragande till att börja agera för 

miljön,  kanske de också anser att informationen i utbildningen måste synliggöra problemen 

och ta ner miljön på en mer begripbar nivå. Även i detta fall ges några konkreta citat på vad 

de intervjuade faktiskt svarade på denna fråga, detta för att bidra med mer klarhet i vad de 

olika kategorierna står för och hur de intervjuade faktiskt resonerade. Det kan förekomma 

flera citat inom en kategori, men det framgår alltid efter citatet vilken kategori som det hörde 

till. 

 

Citat kring ämnet hur man ska få en person att börja agera eller bidra för en bättre miljö: 

 

”Man måste få mer information och denna ska inte bara vara 

skrämselpropaganda som det är idag. Jag tror att den separerar människorna 

mer, man delar in dem i två läger. Antingen hänger man med eller så tar man 

ännu mera avstånd till det. Om man istället är rak på sak och har det lite mer 

verklighetsförankrat så tror jag man når ut till fler.” 

                     Miljökoordinator 4, kring feedback och synliggöra problemen 

 

”Man måste göra sakerna mer småskaliga. Så som vad kan jag göra i skolan och 

på min arbetsplats. Exempel: I år har vi lyckats med det här... och sen inte 

jämföra det med världsproblemen. Sätt kunskapen i relation till ett sammanhang i 

omgivningen. Man måste förstå hur mycket vårt arbete i dagligvaruhandeln 

påverkar. Man tappar sugen när man hör att det vi gör inte påverkar så mycket.” 

                                 Miljökoordinator 5, kring synliggöra problemen och feedback 

 

”Om man kanske såg effekter utav det man gör. Jag ser inte när plåtburken 

hamnar på soptippen. Vi är för långt borta, vi behöver inte ta ansvar för våra 

handlingar. Slänger jag en plåtburk i soporna så kommer någon och plockar upp 

den, sen är den borta ur mitt liv.” 

       Kund 4, kring feedback 
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”Idag finns det så många alternativ att välja på när man handlar och då går man 

på gamla vanor istället. Man måste få de nya varorna att bli mer vardag för oss 

människor, få oss att våga välja dem istället. Där kan nog kunskap också komma 

in i bilden. Man är inte beredd att lägga några kronor extra för någon vara som 

har ett märke på sig som man inte vet något om, kunskap bidrar till förståelse. 

Man tänker heller inte som människa så långt framåt i tiden. Man har svårt att 

tänka sig hur sitt eget agerande skulle kunna påverka framtiden och miljön och vi 

får ingen information om det heller, jo möjligtvis negativ ifrån tidningarna som 

gör att det känns för overkligt. Det är som att gå och tänka att man ska dö varje 

dag, men det är ju ingen som lever varje dag som om det vore deras sista.” 

                                 Kund 5, kring enkelt att bidra, utbildning och feedback 

 

”Idag gör jag inget för jag känner mig inte bekväm i rollen. Jag är osäker vad 

gäller miljö. Det är en grundförutsättning att få allmän utbildning kring miljön 

när man jobbar i butik för att bli säkrare och våga göra mer för miljön. Vi måste 

ha en mycket bredare kunskap generellt vad gäller miljön här i butiken, för att 

kunna möta våra kunder som kommer från en så inhomogen grupp. Alla handlar 

vi olika och alla vill vi ha olika saker. För att kunna möta deras krav måste vi ha 

mer kunskap om miljön. Vi är väldigt fokuserade på praktiska saker som resultat, 

utveckling, försäljning, ledighet och löner. Men miljö är ingenting som vi kan, 

ändå finns krav på att vi ska vara miljövänliga.” 

                     Butikspersonal 3, kring utbildning 

 

”Jag tror att all information och utbildning måste komma uppifrån, från 

företagen. Idag styr pengar allting och då behövs det regler, lagar och 

förordningar för att styra det här med miljön, annars kommer det inte hända 

något. Belöning och bestraffning är nog idéer för att få folk att göra saker, men 

idag jobbar man oftast med bestraffning för att det ska hända något. Belöningen 

kostar ju pengar för staten, men använder man istället bestraffning får man 

istället in pengar när någon gör fel. Men det blir ju negativ återkoppling. Man 

kan ju tänka sig lättnader istället, skatter och sådant… Där tror jag man kan få 

folk att börja göra saker. Syns det tydligt på min räkning att jag kan spara pengar 

eller att jag får en lägre skattesats så kommer man ju fortsätta.” 

           Kund 6, kring belöningar och bestraffningar 

 

Som läsaren säkert förstår  har många av dessa likartade resonemang med kunder och 

anställda bidragit med en allt tydligare bild om vad en utbildning inom miljö bör 

innehålla för inslag för att man ska få de som genomgår utbildningen att inte endast 

tänka på miljön under utbildningens gång utan också fortsätta tänka på miljön och agera 

för den efter slutförd utbildning. 

 

 

4.4 Innehållet i utbildningen 
Vid beslutet om innehåll i utbildningen var flera parter inblandade, men i denna del av 

undersökningen kan man frånse kunderna som inte tillfrågades i detta fall. Det hela inleddes 

redan under förundersökningen. Där ett antal kvantitativa frågor ställdes till de anställda hos 

Axfood, dessa frågor skulle ge en överblick över vad de anställda var intresserade av när det 

kom till ämnet miljö, samt ge en överblick över hur skillnaden mellan butikschefer, 
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butikspersonal, miljökoordinatorer och källsorterares viljor varierade. Här presenteras 

resultatet för två av dessa frågor i form av stapeldiagram.  

 

En av frågorna löd ”Vad känner du att de anställda behöver mer kunskap kring?”, fyra 

svarsalternativ presenterades: Allmän miljökunskap, Källsortering, Miljömärkning och 

Utsläpp i butik. Där allmän miljökunskap innefattar hur dagsläget ser ut i Sverige när det 

gäller miljön, hur har det förändrats? Även information kring växthuseffekten m.m. 

Källsorteringen tar upp varför vi källsorterar, vad som händer med materialet och hur 

återvinningsprocesserna påverkar miljön. Vilka miljömärken som är mest pålitliga, vilka som 

står bakom dem och hur de skiljer sig åt är något av den information som ingår i kategorin 

miljömärkningar. Tillsist tas kategorin utsläpp i butik upp, som är mer inriktat mot 

energifrågor,  som att ha kunskap om vilka som är energibovarna i en butik, samt vad det är 

för skillnad mellan att äta grönt eller kött o.s.v. Deltagarna fick ranka de olika kategorierna 

från ett till fyra, där ett var den kategori man ansåg att man helst av allt ville få mer 

information kring. De svarsalternativ som rankades ett till två togs hänsyn till i resultatet. 

Resultatet på denna fråga presenteras i diagram 4-5 på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Diagram 4-5: Vad anser du att de anställda behöver mer kunskap kring? 
 

Som kan ses i diagrammet  skiljer sig viljorna en hel del åt mellan anställda, butikschefer och 

källsorterarna. Där de anställda i butiken vill har mer kunskap kring miljömärkningar och 

utsläpp i butik, medan källsorterare och butikschefer ansåg att den sistnämnda ansågs var för 

svår för de anställda och att det var  viktigt att den kunskap man gav ut var relaterad till det 

arbete som man gjorde i butiken.  

 

Undersökningen visade på ett samband mellan de anställdas vilja att få mer information kring 

utsläpp i butik och den feedback som man önskar i frågan ”Vad som krävs för att man ska 

agera för miljön?” i kapitel 4.1.3 och som också kan ses i diagram 4-4 på sidan 38. Det visade 

sig att det fanns stora önskemål om att direkt få veta vad man gör för skillnad när man handlar 

grönsaker istället för kött, eller att få reda på hur man kan spara på energi genom att minska 

på energiåtgången via de allvarligaste utsläppskällorna i butiken. Genom att få ta del av 

kunskap om hur man exempelvis kan minska energiförbrukningen i butiken  får man direkt 

återkoppling på hur man hjälper miljön, man får reda på att man gör skillnad, vilket var något 

av det som efterfrågades när det gällde att bli motiverad att agera för miljön. 
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I och med att Axfood sedan tidigare redan annonserat för kunskapsbrister inom ämnena 

miljömärkning och källsortering så riktades fler frågor till just dessa ämnen. 

Nedan ses ett diagram över frågan ”Vad inom källsortering anser du att de anställda behöver 

mer kunskap inom?”, denna fråga delades precis som den tidigare in i fyra svarsalternativ som 

rankades med talen ett till fyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diagram 4-6: Vad inom källsortering behöver man mer kunskap inom? 
 

Även i detta fall syns stora skillnader mellan miljökoordinatorernas, källsorterarnas och de 

anställdas intresse. Precis som tidigare  är de anställda i butiken mer intresserade av att få veta 

hur de påverkar miljön, medan de övriga är mer intresserade av att knyta kunskapen till 

arbetet. 

 

Med detta i baktanken  började arbetet med utbildningen dra igång. Fyra olika externa klienter 

fick i ett möte med projektgruppen information om målet med utbildningen, samt en del 

information kring vad förundersökningen hade skänkt för kunskap. I och med inlämnandet av 

offerter från respektive företag  skulle ett beslut fattas kring vilket av dessa företag som på 

bästa sätt kunde leverera en utbildning som dels uppfyllde Axfoods mål, men som samtidigt 

kom med bra pedagogiska idéer och som uppfyllde de önskemål som kunder och anställda 

lämnat i och med förundersökningen. Klienten som valdes var och är Involve, ett företag som 

bl.a. gör utbildningar åt företag, där ett av deras starka karaktärsdrag är att de gör utbildningar 

som involverar människor. Företaget har tidigare arbetat med Axfood och är därmed väl 

införstådda med företagets anda, samt att de vet hur företaget arbetar och vet vad de är ute 

efter. 

 

Involve arbetade tillsammans med projektgruppen hos Axfood igenom grundidén för 

utbildningen och finslipade vissa detaljer. Efter detta såg förslaget på utbildningen ut som 

följer:  

 

1. Intro med Åsa Domeij – En film visas där Åsa Domeij berättar om 

Hållbarhetsprogrammet, vad det är? Varför man gör det? Och hur arbetet redan har 

påbörjats. I filmen blandas filmsekvenser med bilder från aktuella miljöer. Introt är 

tänkt att skapa en drivkraft och stolthet hos deltagaren över det arbete som görs hos 

Axfood. 
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Figur 4-1: En varas väg genom verksamheten 
 

2. Varans väg genom verksamheten – I denna del av utbildningen får man följa en vara 

genom hela verksamheten, från vaggan till graven. På vägen får man ta del av hur 

varan påverkar miljön inom de olika verksamheterna, samt vad Axfood gör för att 

minska dess påverkan. Se figur 4-1. Information kring miljömärkning, energi och 

källsortering vävs in under de olika delarna, men även alla Axfoods intressenter i figur 

1-1 på sidan 9 vävs in och synliggörs av denna lösning. Här är det meningen att 

deltagaren ska få en förståelse för hur hela verksamheten och alla intressenter hänger 

samman och hur viktiga alla delar är för hållbarhetsarbetet. Man får chansen att se hur 

alla verksamheter faktiskt påverkar en vara under dess livstid.  

3. Goda och inspirerande exempel från verksamheten – Denna del av utbildningen 

ska bidra till inspiration och erbjuda deltagaren möjligheter att bli delaktiga i arbetet 

för miljön inom just deras verksamhet. Det är under detta avsnitt som också förslag, på 

vad just du kan göra i din butik för miljön, kommer introduceras. Här ligger också en 

fototävling på förslag, där man ska ta den bästa miljöbilden inom verksamheten. En 

variant skulle kunna vara att ta en före- och efterbild på det arbete som man gjort inom 

butiken för miljön. Att bilderna publiceras och bildar ett kollage kommer ge 

möjligheten för olika verksamheter att ta del av andras idéer och förhoppningsvis 

inspirera till mer agerande. En vinnare kommer att utses inom varje verksamhet och 

publiceras på Axfoods intranät. 

4. Outro med Åsa Domeij – Utbildningen avslutas där den började, med en film som 

knyter ihop säcken och också pekar framåt, vart vi ska och att vi är på god väg. 
 

Några saker som också tagits upp men som inte presenterats i själva grundidén är hur man 

bland annat också ska kunna logga in på utbildningen och få den anpassad efter den kedja 

eller verksamhet som man arbetar inom. Arbetar du exempelvis inom butik hos Willys  

kommer utbildningen och bilderna vara mer anpassade efter just den omgivning som man som 

butikspersonal hos Willys befinner sig i. 

Detta är tänkt att bidra till att göra ämnet miljö mer påtagligt och verklighetsförankrat i och 

med att du som butikspersonal hos Willys då känner igen dig i lokalerna och känner igen dina 

kollegor i form av deras egen klädsel. Detta var något som man efterfrågade i 

förundersökningen, att göra ämnet miljö mer verklighetsförankrat.  
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Det är under delen varans väg genom verksamheten som det mesta innehållet i utbildningen 

ska föras in. Detta innehåll togs fram med hänsyn till förundersökningen och i samråd med en 

referensgrupp och faktagrupp under en workshop. Där samlades ca 10 st. engagerade experter 

inom miljö ifrån verksamhetens olika delar, inklusive projektgruppen ifrån Axfood och 

medarbetare från Involve, för att komma med idéer till innehållet. Antalet personer i en 

workshop är av stor vikt, varje verksamhet inom Axfood måste representeras, detta för att 

dessa personer sitter på mest kunskap inom sitt område. Antalet personer får inte bli förstort, 

dels måste alla få chansen att höras, men samtidigt måste alla gå ifrån workshopen och känna 

sig nöjda, att de fick med sin del i utbildningen. 

 

Efter workshopen lämnades idéerna över till Involve som nu fick i uppdrag att sålla ut det 

material som var av vikt för att fylla målen och kraven som man hade med utbildningen. 

Tillsammans med projektgruppen skulle man sedan komma överens om ett slutgiltigt innehåll 

till utbildningen, och här någonstans slutar tyvärr mitt examensarbete hos Axfood. Men i och 

med att ett slutgiltigt beslut om innehållet fattas  kommer manus att börja skrivas för 

utbildningen och bilder och filmer spelas in. 
  

Här sammanfattas vad man ska tänka på när man ska fatta ett beslut kring 

utbildningens utseende och innehållet: 

 Vad är målet med utbildningen? Vad vill vi uppnå med utbildningen? 

 Vilket företag kan leverera en utbildning som kan leva upp till företagets mål och 

anda. 

 Hur ska faktagruppen och referensgruppen formas för att det ska bli så effektivt som 

möjligt? 

 Sålla ut det material som verkligen kommer fylla kraven och målen som man har med 

utbildningen. 

 Ta hänsyn till förundersökningen: Vad vill kunderna? Vad vill de anställda? 

 Hur ska innehållet presenteras för att få en röd tråd genom hela utbildningen? 

 Hur ska innehållet presenteras för att deltagaren ska få en förståelse för hela 

verksamheten och hur den hänger samman? 

 Vilka moment ska ingå i utbildningen för att deltagarna ska bli delaktiga under 

utbildningens gång? 

 Vilka moment ska ingå i utbildningen så att deltagaren blir delaktig i verksamhetens 

arbete efter genomgången utbildning. 

 Hur ska utbildningen följas upp? 

 
 

4.5 Hur kommer utbildningen bidra till agerande? 
Under arebtet hos Axfood diskuterades det kring olika alternativ till att just få de anställda 

inom företaget att i slutändan använda kunskapen i ett agerande. Dels presenterades 

fototävlingen ovan. Denna ska alltså motivera de anställda att börja agera för miljön inom 

butiken, motivationen ligger i själva tävlingen, att drivas framåt av viljan att visa de andra 

butikerna hur man lyckats. Dessutom pratades det löst om någon form av bevis på att man 

genomgått utbildningen, en Pin som man kan bära eller ett diplom av något slag. Detta ska 

bidra med att skänka stolthet hos deltagaren och göra att de känner sig mer självsäkra i mötet 

med kunderna.  
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I och med avslutandet av utbildningen ska man också få chansen att få ställa en fråga tillbaka 

till ledningen eller lämna en idé eller bara en tanke. Detta ger ledningen chansen att se hur 

deras anställda tänker, samt ta vara på deras idéer i fortsatt arbete. Det ger också de anställda 

möjligheten att börja reflektera över den information man precis tagit in och få möjligheten att 

få svar på saker man undrar över. Ett annat alternativ som diskuterades var också att man 

skulle få skriva någon form av ”kontrakt”, där man själv fick lämna förslag på vad man kan 

göra för miljön idag, om en månad och om ett år. Vilket skulle ge deltagaren chansen att börja 

fundera och reflektera över vad man faktiskt kan göra för miljön. Detta kan knytas till 

diagram 4-4 på sidan 38 som visar hur de anställda vill att det ska bli enkelt att bidra för 

miljön, där man i och med att fundera över vad man kan tänkas göra både på kort och på lång 

sikt får massor med uppslag för hur lätt det faktiskt kan vara att bidra.   

 

Utöver detta  diskuteras också mer aktiva lösningar av informationsutbytet som ska göra 

informationen roligare att ta in för deltagaren och därmed höja motivationen. Exempelvis ska 

man inte endast få läsa om hur man ska källsortera, utan man ska även få prova på att göra det 

via datorn. Du får prova att lägga ner ett antal olika varor i olika behållare och får då också 

direkt feedback på vad du gör och hur du påverkar miljön och företaget när du lägger fel 

respektive rätt. Se figur 4-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4-2: Övning i att källsortera 
 

En annan variant är också att få prova på att lägga ner varor i en matkasse, för varje vara man 

lägger ner visas information kring hur denna vara påverkat miljön. På så vis kan skillnader 

mellan varor illustreras och rekommendationer om andra varor göras.  

 

Detta var alltså några av de förslag som låg uppe på bordet under tiden hos Axfood. Hur det 

slutliga resultatet blir återstår att se i september 2010 då utbildningen planerat att släppas. 
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5. Diskussion och Slutsatser  
Denna del av rapporten kommer bjuda på diskussioner kring de resultat och analyser som 

gjordes i kapitel fyra. I slutet av varje diskussion finner du en slutsats som är dragen utefter 

resultatet från intervjuerna i samband med de teoretiska utgångspunkter som rapporten bygger 

på. Hela kapitlet inleds med en del om tillförlitligheten hos studien, vilket kan vara av värde 

att bära med sig genom hela diskussionen och de slutsatser som där fastställts. 

 

5.1 Studiens tillförlitlighet 
Med tanke på att både kvalitativa och kvantitativa metoder har sina för- och nackdelar så är 

enligt Holme m.fl. (1997) en kombination av dessa två metoder kanske att föredra, där för- 

och nackdelar tar ut varandra. Man menar också att tillförlitligheten på så sätt blir större i och 

med att man med två olika tillvägagångssätt i slutändan kanske når samma resultat, därmed 

finns det större tillförlitlighet i att det material som man samlat in stämmer. Även om de två 

materialen skulle visa på två olika saker så kan detta leda en till helt andra och nya tolkningar. 

(Holme m.fl. 1997:85–86)  

 

Några punkter som skulle kunna bidra till sämre reliabilitet är mängden av tillfrågade och 

spridningen av de tillfrågades bostadsorter. Även om intervjuer utfördes med personer som 

var bosatta på andra orter än Stockholm, så kan en större spridning vara av stor vikt vid en 

undersökning som denna, där utbildningen ska genomföras av anställda i hela landet. Våra 

mänskliga värderingar kan variera beroende på var vi är bosatta, naturen kan exempelvis ha 

större betydelse för en person som är bosatt i en glesbygd än i en storstad. Detta är något som 

både Wright (2008) och Sandell m.fl. (2003) tar upp.  

I och med att den urvalsram som valts med all säkerhet inte är perfekt så kan det förekomma 

brister i resultaten, vid ett slumpmässigt urval skulle helt andra resultat kunna uppenbara sig 

än vid detta något styrda urval. (Malmö högskola 2002)  

 

Här bör tilläggas att också författarens värderingar kan påverka innehållet, detta i och med att 

författaren är personen som läser, lyssnar och tolkar intervjuerna. Deltagarna kan i 

intervjuerna ha haft andra åsikter med vad de berättade, än de som jag som författare kan 

tyda. Därmed varnas det för att vissa tolkningsfel kan ha gjorts i intervjumaterialet. 

Dessutom anser jag mig själv vara relativt väl insatt i miljöfrågor och kan på så sätt också 

påverka resultatet i och med att jag kanske letar efter ett svar i från deltagaren. 

Samtidigt som jag kan påverka reliabiliteten tror jag också att min kunskap kan hjälpa mig i 

sökandet efter det som jag ämnar söka efter. Men jag vill här påvisa att de slutsatser jag drar 

på något vis inte är de enda möjliga slutsatserna till denna undersökning.  

Dessutom är det svårt att dra slutsatser kring ett material som bygger på intervjuer som är 

utförda med ca 70 personer, när Axfood har omkring 7000 anställda, här skulle en större 

urvalsgrupp styrka slutsatserna på ett bättre sätt. Men för att ändå stärka studiens 

tillförlitlighet när det gäller antalet intervjuade personer så citeras här Åsa Domeij i ett samtal 

med författaren om öppna frågor i politiken.  

 

”Det finns så många idag i Sverige som aldrig yttrar sig kring en fråga, utan som 

istället sitter hemma vid köksbordet och gnäller. Att då fem till tio personer har 

precis samma fundering eller värdering kring en öppen fråga tycker jag tyder på 

ett starkt tryck kring just det området”  

Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar, Axfood AB 
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5.2 Vilka innebörder går att identifiera kring uppfattningarna av 
begreppet miljö 
I undersökningen har man tydligt kunnat se variationen av inställning och attityd till området 

miljö. Som man kunde se i diagram 4-1 på sidan 32 var det relativt jämt fördelat mellan den 

positiva och den negativa inställningen till ordet miljö. Men om man började granska de olika 

åldersgrupperna  kunde man snart upptäcka skillnader dem emellan. 

Undersökningen visade som bekant att 6 utav 8 kunder under åldern 30 år hade en negativ 

bild av miljön eller tänkte på en negativ bild när de hörde ordet miljö. Hur vi tänker menar 

Säljö (2000) inte endast kan bero på instinkter och eller ärvda gener, utan våra sociala och 

kulturella instinkter har en  avgörande roll för hur vi beter oss och tänker i olika situationer. 

Detta skulle alltså innebära att de sociala och kulturella kontexterna ligger bakom denna 

negativa attityd som uppstått bland kunderna under åldern 30 år. Här menar Säljö (2000) att 

all vår kunskap, förståelse och våra färdigheter skiftar mellan generationer och kulturer i och 

med att vi alla vuxit upp på olika platser i världen, under olika förhållanden och med olika 

kontext. Bron m.fl. (2004a) påstår också att i och med att världen hela tiden förändras så ställs 

man hela tiden inför nya problem, problem som tidigare generationer inte har ställts inför, det 

innebär att olika generationer eller olika kulturer samlar på sig olika erfarenheter. Detta 

innebär därmed att det är möjligt att den skillnad som uppstod mellan de olika 

ålderskategoriernas attityder i undersökningen beror på under vilken tid man vuxit upp och 

vilka problem som man har ställts inför. 

  

Samtilga av de ”ungdomar” som deltog i min undersökning och som hade en negativ attityd 

gentemot området miljö uppgav också hur de vuxit upp under en tid då negativ information 

kring miljön har florerat i deras omgivning via tidningar och tv.  

Det författaren vill ha sagt via Säljö (2000) och Bron m.fl. (2004a) är att det som var aktuellt 

för mig under min uppväxt kommer bidra med att jag för med mig attityder och åsikter som 

jag gör till mina egna med tiden. Det här kommer bidra till att min generation kommer att ha 

andra åsikter och attityder än vad en tidigare eller senare generation kommer ha.  

De grupper som i min undersökning hade positiva bilder av miljön idag hade också haft 

positiva erfarenheter kring miljön under sin uppväxt, antingen för att de vistats mycket ute i 

naturen och på så sätt fått en relation till naturen eller för att de fått varit med och engagerat 

sig kring arbetet med miljön. Men det fanns också de som inte alls varit medvetna om naturen 

och miljön under sin uppväxt och som i kombination med detta har positiva bilder av naturen, 

de bär helt enkelt inte på några negativa erfarenheter och har på så vis också en positiv attityd 

till ordet miljö idag. Detta rörde främst om de personer som var över åldern 30 år. 

Butikspersonal 1 uttrycker också tydligt att ”min generation” är dålig på området miljö, just 

för att det inte var något som man funderade kring under deras uppväxt, det existerade inte 

och på så vis uteblev också de negativa erfarenheterna och därmed  går tankarna kring miljön 

idag också i positiv anda. 

 

-  Beroende på karaktären av deltagarnas tidigare erfarenheter (positiva eller negativa)  

påverkas också deras attityd till ämnet miljö därefter, och verkar ha förmågan att gå i 

samma anda som de tidigare erfarenheterna. Man kunde också tyda hur olika 

generationer tog med sig olika attityder kring miljön in i framtiden, där vår omgivning 

och den kultur vi vuxit upp med påverkat oss i skapandet av denna attityd. 
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I förgående stycke kom undersökningen fram till att deltagarnas tidigare erfarenheter påverkar 

deras attityd till ämnet miljö. I och med att vi enligt Sandell m.fl. (2003) använder oss av våra 

tidigare erfarenheter när vi tolkar nya, kommer våra tidigare erfarenheter också påverka hur vi 

ser på de nya. Vi jämför, drar likheter och skillnader mellan de nya och de gamla 

erfarenheterna och identifierar på så sätt de nya med olika svårighetsgrad. Ju mindre tidigare 

erfarenheter man har desto svårare blir det att ta emot nya. (Sandell m.fl. 2003) 

Detta var något ytterligare som min undersökning visade, att de som hade en positiv 

inställning till miljö och som i kombination med detta också hade tidigare erfarenheter av att 

få agera för miljön, var de personer som idag också gjorde mest för miljön. Dessa har lättare 

att jämföra de nya erfarenheterna kring miljö med sina tidigare positiva erfarenheter och har 

därmed lättare att ta till sig den nya. Sandell m.fl. (2003) och Säljö (2000) menar här att 

erfarenheterna kan hjälpa oss framåt i vår utveckling, har vi positiva tidigare erfarenheter av 

ämnet bidrar det till att vi lättare tar till oss de nya och utvecklas. Alltså bidrar de positiva 

erfarenheterna kring miljön till att det blir lättare att förstå hur man kan hjälpa miljön och man 

har lättare för att känna motivationen till att göra det.   

Samtidigt gjorde de övriga i undersökningen allt mindre saker för miljön till att inte göra 

något alls. De kunder och anställda som inom Axfood inte gjorde något alls var de personer 

som också hade en negativ bild av miljön i kombination med negativa erfarenheter av miljön 

under sin uppväxt, detta var framför allt de ungdomar som var mellan 15 till 25 år i min 

undersökning. Det här visar på att även tidigare erfarenheter kan bromsa oss i vår utveckling, 

detta om erfarenheterna är av negativ karaktär. (Säljö 2000) (Sandell m.fl. 2003) Flertalet av 

deltagarna i undersökningen hade vuxit upp med mycket negativ information kring ämnet 

miljö (negativa erfarenheter), och som tidigare nämnts gjorde dessa heller inte särdeles 

mycket i egenskap av agerande. Detta beteende kommers sig av att man i och med de negativa 

erfarenheterna också undviker området miljö bl.a. i och med svårigheten att ta ämnet till sig, 

men också för att våra tidigare erfarenheter inte erbjuder oss något hopp om att lyckas. 

 

Men också andra orsaker kan ligga bakom bristen på agerande. Lave och Wenger (1991) har 

visat på att personer som deltar i samhället också tar till sig ny kunskap i det mötet. Där Säljö 

(2000) via begreppet mediering också menar att kunskap är nödvändigt och leder till 

möjligheten att delta. Deltagande och kunskap är i detta fall beroende av varandra, kunskapen 

blir till i deltagandet, samtidigt som kunskap är nödvändigt för ett mer fullvärdigt deltagande. 

Som i exemplet som Lave och Wenger tar upp med barnmorskan som under sin uppväxt tar 

till sig allt mer kunskap genom att delta på olika sätt kring arbetet,  kan man på samma sätt nu 

förvänta sig att även de kunder och den personal som inom Axfood har varit mer aktiva inom 

miljön och fått delta i arbetet för miljön under sin uppväxt också är de som idag är mer 

engagerade i miljön. Samt att de som under sin uppväxt känt avsaknad av detta deltagande är 

de som idag inte gör speciellt mycket, vilket tycks stämma. 

  

-  Jag vill påvisa att de personer som deltog i undersökningen och som med en positiv 

bild och positiva tidigare erfarenheter av området miljö alltså har lättare att agera för 

miljön än de deltagre som bromsas av sina negativ tankar. Samt att de som fått 

möjligheten till att delta i arbete för miljön tidigare och därmed bär på erfarenheter 

kring detta också tillgodoser sig ny kunskap som i framtiden innebär ytterligare 

deltagande i agerandet för miljön. 

 

Däremot påverkar även fler faktorer i detta sammanhang, i och med att vi som enligt Säljö 

(2000) och Bron m.fl. (2004) menar att man under sin uppväxt påverkas av den omgivning 

och den kultur som man växer upp i så kommer vi alla också ha olika uppfattningar och olika 
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värderingar här i livet, vilket Wright (2008) anser ligger till grunden för stora delar av 

miljöproblemet. Han menar att man måste ta hänsyn till människors olika bakgrund och oro 

för miljön och på något sätt försöka möta dessa med en gemensam lösning som träffar alla, en 

lösning där alla kan finna ett intresse och där alla kan känna igen sig. 

 

- Att jag kom fram till att ens tidigare erfarenheter av området miljö ligger till grunden 

för ens attityd och inställning i dagsläget och att attityderna kan variera mellan 

generationer innebär att det oss generationer emellan kommer uppstå skillnader i 

attityd och inställning. Vilket enligt Wright (2008) ligger till grunden för problemet 

med att finna en hållbar lösning.       
 

 

5.3 Bakomliggande faktorer till anställdas och kunders 

beteende och agerande 
Som vi såg under rubriken 4.2 Anställdas och kunders beteende och agerande på sidan 34  

varierar faktorerna bakom vårt agerande en aning, i kapitlet presenterades några av de 

vanligaste bakomliggande orsakerna till varför Axfoods kunder och anställda beter sig på ett 

visst sätt eller inte agerar som man ”borde” för miljön. 

Bland dessa nämndes bekvämlighet som en av de främsta orsakerna till att man idag inte 

gjorde mer för miljön. Man har ett livsmönster och en livsstil som man inte är beredd att 

förändra. 

  

De flesta som idag handlar i butik har rutiner eller vanor som gör att vi handlar våra ”vanliga” 

varor utan att tänka. Något som Säljö (2000) och Gustavsson (2005) skulle koppla till det 

situerade handlandet som vi utövar, så kallade verksamhetsteorier. Detta går ut på att vi som 

människor utför handlingar i olika verksamhetssystem, i detta fall skulle verksamhetssystemet 

kunna vara butiken som förser oss med de nödvändigheter som vi behöver för att överleva, i 

denna butik utför vi människor handlingar, som att handla mat. Men för att kunna gå ifrån 

butiken med en matkasse  måste vi också utföra operationer, som att välja olika varor. 

Gustavsson och Säljö menar här att valen eller operationerna vi utför antingen kan vara 

rutinmässiga eller så kan de mer ha karaktären av en handling, där vi med koncentration 

försöker lära oss nya operationer. Ju mer vi utför handlingen desto mer rutinartad blir den, för 

att slutligen övergå i en operation. Detta skulle kunna ses som att vi rutinartat tar de varor vi 

alltid har gjort. För att vi ska ändra på denna rutin och exempelvis börja handla mer 

miljövänliga varor måste vi anstränga oss och koncentrera oss till en början, ta in den 

information som går att tillgå, för att så småningom låta dessa varor bli de nya rutinerna. I 

detta fall skulle jag personligen vilja säga att om kunskap och information erbjöds kunder och 

anställda i butikerna kring hur man kan bli mer miljövänlig när man handlar så skulle det inte 

krävas lika mycket koncentration och ansträngning för oss människor att ändra på våra 

tidigare vanor, detta i och med att man då redan bär på den kunskap som gör att övergången 

från handling till operation går lättare och inte kräver lika mycket ansträngning.   

 

Men samtidigt fungerar denna bekvämlighet och vår livsstil som ett av hjulen i den hållbara 

lösningen i kapitel 2.1.1. Idag har många familjer tv-apparater, dvd-spelare, mobiler, 

tvättmaskiner, diskmaskiner och andra ofta tekniska lösningar för att underlätta vår vardag. 

Många lever ett liv där man äter någon form av kött i stort sett varje dag och där man kan 

välja och vraka mellan olika produkter i butikerna utan att behöva se hur världen påverkas av 

deras framställning, transporter och återvinning. Enligt Wright (2008)  skulle dessa personer 
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hamna inom cirkeln med sociala orosmoment inför en hållbar lösning, se figur 2-1 på sidan 

13, man är alltså orolig som kund eller anställd för att inte få sitt behov tillfredställt i och med 

att en hållbar lösning skulle träda i kraft och därmed fortsätter man konsumera som man 

tidigare gjort och i och med det kan man heller inte finna lösningen till problemet med en 

hållbar framtid. 

 

På samma sätt kan vi också se på ekonomin, flertalet kunder och anställda inom Axfood 

svarade i min undersökning att det är svårt att vara miljövänlig idag i och med att ekonomin 

sätter käppar i hjulen. Kund 2 beskrev det som att miljön och ekonomin var som två boxare 

som stod mot varandra, å ena sidan vill man göra en god sak för miljön, men å andra sidan  

går det snabbare att göra pengar genom att bortse från miljön för tillfället. Här kan vi också se 

ett av de tre hjulen i en hållbar lösning i kapitel 2.1.1, de ekonomiska aspekterna, där man 

oroar sig för tillväxten i framtiden samt hur effektiviteten och utnyttjandet kommer se ut i och 

med en hållbar lösning. 

 

För att också nämna det tredje hjulet i en hållbar lösning, miljöaspekterna, som innebär att 

man oroar sig för de naturliga systemen och tillgångarna inför framtiden, så skulle jag vilja 

knyta detta till kategorin okunskap i min undersökning. Där undersökningen ibland kunder 

och anställda visar att en okunskap kring miljön ligger bakom det undvikande beteende som 

vi har. Men samtidigt menar WWF (2008) att vi idag faktiskt har både ekonomin och 

kunskapen som krävs för att kunna minska på exempelvis koldioxidutsläppen, därmed anser 

man hos WWF att det är vår vilja som brister när det kommer till att agera för miljön, vilket 

kan ses som någon form av bekvämlighet.  

 

Men för att fortsätta kring avsaknaden av kunskap visade undersökningen att många av de 

som ansåg sig kunna för lite kring miljö inget gjorde för att de kände sig osäkra. För att citera 

butikspersonal 2: ”… allt man inte kan undviker man”. Via sitt begrepp mediering beskriver 

Säljö (2000) hur en person som sitter på kunskap och erfarenheter inom då exempelvis ämnet 

miljö, i olika situationer kan begripa saker som är intressanta för just det sammanhanget, 

saker som en person som inte sitter på samma kunskap alls kan avläsa. Han menar att den 

kunskap och de erfarenheter vi har gör att vi kan ta in nya händelser och relatera dessa till den 

kunskap vi bär på och på så vis lättare delta i olika sammanhang. Detta gör att det blir lättare 

för oss att minnas och förstå nya händelser och göra dessa till våra egna. Lave och Wenger 

(1991) visade också via exemplet med slaktaren hur en person som kände sig osäker i 

situationer gjorde detta för att kunskap saknades och hur personen därmed också undvek 

dessa situationer. Lave och Wenger (1991) visade att man i dessa sammanhang känner sig 

utelämnad och inte vet hur man ska hantera situationerna inom området och därmed också 

undviker det. Alltså i fallet med butikspersonal 2, känner han/hon att man inte känner till eller 

har kunskap om området miljö och därmed försvåras också förståelsen för detta, vilket i sin 

tur kan leda till att man också undviker området och de situationer som utsätter än för dessa 

prövningar.  

Även i detta fall styrker FN i Agenda 21 via Andersson (1999b) att utbildningen inom miljö 

är oerhört viktig för att människor ska bli mer effektiva när det gäller att lösa miljöproblemen, 

kunskapen är av stor vikt för att människor ska känna ett mer personligt ansvar och vågar 

engagera sig och få fram värderingar. För att ha möjligheten att göra allt detta krävs kunskap 

och möjlighet till att delta. 

 

Agenda 21 tar också upp de existerande brister i informationen kring miljön och som också 

ligger till grunden för att människor känner sig förvirrade. De menar att informationen idag är 
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felaktigt och otillräcklig och på så sätt inte ger insikt om vår påverkan på miljön, vilket i sin 

tur inte heller bidrar till engagemang och motivation hos människor. (Andersson 1999b) FN 

menar att genom att utnyttja media och andra icke-statliga organisationer till att sprida 

information så ska man kunna påverka människors beteende och konsumtionsmönster. Detta 

ska nu knytas samman med undersökningen för att visa på att medias information inte alltid 

mynnar ut i något fullt så positivt.  

 

Som vi kan se i diagram 4-3 på sidan 35 är negativ feedback och uppgivenhet några av de 

kvarstående orsakerna som inte nämnts till varför ett fullvärdigt agerande inte sker. Under 

flertalet intervjuer berättade både kunder och anställda för mig om hur man idag blir förvirrad 

kring ämnet miljö, i media skrivs det ena dagen om hur forskare visar på att växthuseffekten 

minsann är naturlig och hur vi människor inte alls är med och påverkar, till att de nästa dag 

smäller upp stora rubriker om hur isarna smälter, eller påvisar andra typer av 

domedagsprofetior. Detta har såklart bidragit till motstridigheter vad gäller miljön, 

motstridigheter som tydligen också bidrar till att flertalet av de intervjuade idag inte gör något 

för miljön, något som Agenda 21 enligt ovan också har uppmärksammat gäller allmänheten 

över hela världen. Detta vill jag nu också knyta till de personer som i min undersökning 

pratade om all den negativa information som media sprider kring miljön, de menade att allt 

detta negativa gör att man inte finner någon motivation alls i att arbeta för miljön. 

Inställningen i förundersökningen var att man känner att oavsett vad jag gör för miljön eller 

inte, ser man endast att det blir värre. Det här i sin tur ska också knytas an till den maktlöshet 

och uppgivenhet som man kände. Att känna att oavsett vad jag gör så blir det bara värre bidrar 

just till att man känner att det inte är någon idé. Med detta vill författaren trycka på att om 

man ska använda sig av media för att få ut information till omgivningen, måste man också 

vara noga med vilken typ av information som ges ut, det är viktigt att informationen faktiskt 

bidrar till engagemang och motivation om det nu är det som man enligt Agenda 21 vill uppnå. 

Det kanske också är detta som Agenda 21 avser är felaktig eller otillräcklig information. 

 

Men samtidigt vill författaren också lyfta fram motivationsteorin i detta läge. Den 

motivationsteori som Stensmo (2009) och Bron m.fl. (2004) lyfter fram som interaktiv 

motivation, se sidan 19-20.  Att denna teori lyftes fram beror på att bristen på motivation kan 

vara orsaken till att man idag inte agerar för miljön. Just den interaktiva motivationsteorin går 

att applicera på flera av orsakerna som återfinns på sidan 35 i diagram 4-3. Vi har bekantat 

oss med formeln M = F × V, där F är förväntan och V är värdet som ligger i att nå målet. Den 

förväntan som vi har inför något vi gör bygger enligt Stensmo och Bron m.fl. på tidigare 

erfarenheter som vi har inom en liknande situation. Fallet med negativ feedback och att känna 

maktlöshet eller uppgivenhet bland kunder och anställda kan knytas till den interaktiva 

motivationen genom att flera av personerna i min undersökning sedan tidigare bar på negativa 

erfarenheter vad gäller miljön och på så sätt också känner låg motivation, M, för att agera för 

miljön, detta på grund av att våra förväntningar, F, om att lyckas är  låga i och med de tidigare 

erfarenheterna. När det istället gäller ekonomin eller bekvämlighet  skulle motivationen, M, 

inte vara så stor på grund av att värdet, V, i att nå målet om en bättre miljö här inte ligger i 

toppen, utan här ligger istället ekonomi och vår livsstil i fokus.  

 

Med detta sagt  ser vi att det finns flera orsaker till att vi idag inte gör något för miljön. 

Sandell m.fl. (2003) menar att detta beror på att vi idag är oeniga om hur ett miljöproblem 

definieras. I och med att vi har så pass olika värderingar idag om vad som just vi anser vara 

viktigt, så ser också miljöproblemen olika ut för oss, och själva problemet varierar också i 
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grad av hur pass allvarligt det är. Miljöproblemen har därför mynnat ut i att handla om 

mänskliga värdekonflikter, som man idag inte kan se någon lösning till. (Sandell m.fl. 2003)    

 

- Avsaknandet av kunskap har en avgörande roll för att människorna i min 

undersökning idag inte agerar för miljön. Dels är avsaknaden av kunskap avgörande 

för att flertalet i undersökningen känner en osäkerhet. Osäkerheten och rädslan i att 

utelämna sig själv inom ett ämne där total okunskap råder. Skulle kunskapen finnas så 

skulle osäkerheten också förintas.  

- Avsaknaden av kunskap bidrar också till att deltagandet i aktiviteterna för miljön i 

butiken avtar, detta eftersom en grundkunskap saknas och därmed har man svårt att 

delta i aktiviteterna kring området i och med att man inte har någon tidigare kunskap 

att bygga vidare på, du känner exempelvis inte till vad en kund frågar om och har 

därmed ingen tankekrok att hänga upp din kunskap på och därmed försvinner den 

också lätt. 

- Avsaknandet av kunskap leder lätt till att vi fortsätter gå i våra vardagliga rutiner. 

Detta för att den kunskap som skulle underlätta övergången till de nya rutinerna 

saknas. Hade kunskap kring exempelvis de miljömärkta varorna funnits hade 

övergången till att börja handla dessa inte varit lika svår i och med att du redan känner 

till dem och vet vad de arbetar för. 

- Slutligen bidrar också okunskapen till förvirring och motstridigheter, eller snarare 

kanske spridandet av felaktig kunskap och information, vilket i sin tur också kan leda 

till uppgivenhet.  

- Men ytterligare en viktig faktor som bidrar till att vi idag inte agerar för miljön är att 

den kunskap som idag väl ges om miljön ofta är av negativ karaktär och därmed inte 

bidrar till den motivation som krävs för att jag ska agera. 

 
 

5.4 Det avgörande steget för ett ökat engagemang och 
agerande 
Några av de allra högsta önskemålen från kunder och anställda inom Axfood var att få en 

utbildning, eller någon typ av information kring miljön, något vi kunde se i slutsatserna ifrån 

föregående avsnitt. Denna utbildning som efterfrågas går att knyta samman med de övriga 

stegen i vad som skulle få personerna i min undersökning att få ett ökat engagemang och en 

vilja att agera, detta genom att utbildningen innehåller sekvenser som ger utrymme för de 

andra stegen. Detta är bra att ha i minnet när man går igenom denna analys. Men en av 

orsakerna till att utbildning låg så högt upp på listan var att man som anställd ville känna 

större säkerhet när det kom till området miljö, man ville kunna möta kunderna professionellt, 

samt att man ville få mer förståelse för miljön för att förstå hur man i sin tur påverkade sin 

omgivning. 

Säljö (2000) beskriver via begreppet mediering hur kunskap kan bidra till en djupare 

förståelse, i och med att man via kunskapen samlar på sig nya erfarenheter. Kunskapen kan 

komma från alla intellektuella möten. Men Säljö menar att ju fler erfarenheter man samlat på 

sig inom ett område desto lättare blir det att förstå sig på olika situationer som inträffar inom 

området eller att fånga upp det som är intressant i exempelvis en diskussion.  

Detta är vad de anställda var och är ute efter, de söker den grundkunskap inom området miljö 

som skulle bidra till dessa erfarenheter som Säljö pratar om och som i sin tur då kommer 

underlätta deltagandet i diskussioner med kunder och andra anställda. Grundkunskapen eller 

erfarenheterna skulle också bidra med möjligheten att delta i aktiviteter kring ämnet för de 
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anställda och de skulle dessutom få lättare att sortera ut vad som är av vikt inom området, 

detta menar Säljö (2000) beror på att de redan har en grund med erfarenheter som de kan 

knyta de nya erfarenheterna till.  

 

Här kommer vi också in på Lave och Wengers teorier kring legitimt perifert deltagande och 

deltagande kultur, som går ut på att människan lär sig och tar till sig ny kunskap genom att 

delta i samhället eller i olika aktiviteter. I och med denna nyvunna kunskap kring miljön  

skulle anställda och kunder också få möjligheten till ett djupare deltagande inom området, 

exempelvis skulle anställda kunna börja ge råd till sina kunder vad gäller miljömärkta varor. 

Här menar Lave och Wenger att det är viktigt att den kunskap och information som man får är 

relevant för det yrke eller den situation som man befinner sig i, detta för att göra den lättare att 

ta till sig informationen genom att den knyts till den aktuella situationen. Det innebär alltså att 

den kunskap som utbildningen bör ge de anställda ska vara knuten till deras yrke, så att det 

blir lättare att förstå och ta till sig.  

Om utbildningen leder till att de anställda känner att de lätt kan ta till sig den nya kunskapen, 

genom att den är knuten till yrket, så menar Bron m.fl. (2004) att det är troligt att denna 

kunskap görs om till egna tolkningar och även egna attityder. Och i och med att jag bär med 

mig dessa tolkningar och attityder  kommer jag också att återanvända dessa i en annan kanske 

liknande situation, där jag likt mediering använder mig av min tidigare situation för att tolka 

och ta till mig den nya. Att de anställda skulle få en grund att stå på skulle bidra till att de 

skulle börja känna sig säkrare i mötet med kunder, vilket var något av det som efterfrågades 

med utbildningen, man ville ha en utbildning som leder till att man känner säkerhet och får 

möjligheten att vara professionell i sitt yrke. 

 

- Det som skulle få många i min undersökning, framförallt butikspersonalen att börja 

agera för miljön är att de vill ha förutsättningarna för att kunna göra det. De saknar 

den grundläggande kunskapen kring miljö som bidrar till att man vågar ta steget och 

börja prata om det, i dagsläget undviks istället ämnet. Man vill alltså ha en utbildning 

som ska bidra till att man vågar möta det område som man tidigare tog avstånd från.  

 

I Agenda 21 beskriver Andersson (1999b) vikten av utbildning inom ämnet miljö, dels för att 

öka människors medvetande så att de ska känna sig mer personligt engagerade i miljön. I min 

undersökning visades också en stor efterfrågan efter just detta, att problemen kring miljön 

skulle synliggöras, så att man på ett mer personligt plan förstod vad det var som pågick i ens 

omgivning. Informationen skulle vara mer relaterad till just mig och min omgivning, vilket 

man inom FN anser skulle bidra till en ökad motivation och engagemang inom området 

hållbar utveckling.  

I och med att vi människor, som Säljö (2000) påvisar, är läraktiga som art och tar vara på våra 

erfarenheter och använder dessa även i framtida sammanhang, så kommer det vara av stor vikt 

att den information som Axfood som företag lämnar ut till sina kunder och anställda är högst 

relevant och att man som anställd och kund ser vikten i informationen, kopplingen till den 

aktuella situationen, vilket bidrar till att man därmed också tar den till sig. Min undersökning 

visade på att deltagarna idag inte kunde se miljöproblemen, men om man via utbildningen 

synliggör farorna i butiken och visar på hur hela verksamheten påverkar miljön så får de 

anställda inom Axfood chansen att ta med sig sin nya information och sedan använda den 

inför framtida val. Genom att noga välja ut sin information till kunder och anställda kommer 

också Axfood att kunna få sina kunder medvetna och därmed förändra både deras och 

anställdas beteende och konsumtionsmönster. (Andersson 1999b) 
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- Med detta vill jag ha sagt att min undersökning visade på att det är  viktigt för 

anställda och även kunder att den information kring miljö som en utbildning levererar 

visar på att miljöproblemen faktiskt är något som pågår runt mig som person. Det är 

viktigt att förstå i vilka situationer som problemen uppstår, att de existerar också runt 

mig och att jag får veta att jag kan vara med och påverka. Detta så att jag kan var med 

och göra medvetna val i framtiden.  

 

En stor hörnsten i allt det resonemang som hittills har förts och som också är en av de fem 

bidragande orsakerna till att få anställda och kunder i min undersökning mer engagerade, är 

feedback eller återkoppling. Denna del är avsevärt viktig för att förändra människors attityd 

och beteende, i och med att återkoppling ger de möjligheter som Agenda 21 enligt Andersson 

(1999b) efterlyser för att få människor att bli mer personligt engagerande. Att få direkt 

feedback på vad man som anställd kan göra för miljön och hur man exempelvis hjälper miljön 

genom att handla ekologiska varor istället för andra märken bidrar till att man som kund eller 

anställd direkt får ta ett mer personligt ansvar för miljön, vilket FN menar bidrar till större 

motivation och engagemang hos oss människor. Säljö (2000) menar också att sammanhanget 

vi befinner oss i är  viktigt för hur vi beter oss och vad vi gör, därför trycker han på vikten av 

att våra handlingar knyts till det aktuella sammanhanget. Därmed måste alltså återkopplingen 

komma i samband med själva handlandet, i just den situation där det är menat att vårt 

beteende ska förändras. Det skulle innebära att återkopplingen måste komma i och med valet 

av en vara i butiken eller i det läge då jag är på väg att slänga sopor. Det är som kund 4 

berättar om i citatet på sidan 38, hur vi inte behöver ta ansvar för våra handlingar. Vi kan 

slänga en burk i soptunnan och behöver sen inte fundera på vad detta har för effekt på miljön. 

Men skulle man istället få direkt feedback på plats om vad som händer när man slänger 

plåtburken i soptunnan, eller få veta hur miljön påverkades när man valde den besprutade 

bananen från Sydafrika i butiken, så menar alltså Säljö att chansen för en förändring av detta 

beteende är större än om feedbacken kom vid ett senare tillfälle. 

 

- För att en förändring av ett beteende,  som våra vanor att handla, ska ha störst chans 

att förändras  bör en återkoppling komma direkt vid det tillfälle som vi gör ett val. 

En utbildning kommer kunna ge grunden och skänka förståelsen vid ett val, men det 

måste alltså till något ytterligare i just valsituationen för att vi ska ändra om och göra 

ett nytt val. 

 

Eftersom våra tidigare erfarenheter är något som vi bär med oss genom livet och som likväl 

kan bromsa oss som hjälpa oss i vår utveckling (Bron m.fl. 2004) så är det viktigt att så 

många av dessa erfarenheter är av så positiv karaktär som möjligt, detta om man ska utgå från 

att M = F × V, alltså att motivationen är beroende av vår förväntan och vårt värde av att uppnå 

ett visst mål. För att höja vår förväntan och därmed också vår motivation  bör våra tidigare 

erfarenheter av ett agerande för miljö vara positivt, detta betyder att mer positiv återkoppling 

krävs.  

 

Slutligen tar Agenda 21 också upp vikten av att utbilda människor inom miljö och hållbar 

utveckling, detta för att vi på ett  effektivare och gynnsammare sätt ska kunna bidra till att 

lösa eller underlätta problemen kring miljön. I min undersökning visade det sig att många 

efterlyste hjälp i hur man på ett enkelt sätt kan bidra för att förbättra miljön. Flertalet kände att 

man idag lätt fastnar i gamla vanor, för att det är enklast och man inte behöver anstränga sig, 

och det här eftersom man inte riktigt har kunskapen kring vad man kan göra. Säljö (2000) 

menar att detta är något som endast är en fas som man går igenom, där de aktiviteter som vi 
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uträttar genom koncentration och arbete som så småningom blir rutinmässiga, något som man 

inom verksamhetsteorin kallar för att handlingarna övergår i automatiserade operationer. Som 

tidigare nämnts, skulle alltså denna utbildning inom miljö skänka de anställda den 

grundläggande information som behövs för att denna övergång ska bli lättare, koncentrationen 

på att lära sig något nytt behöver inte bli liga hög i och med att man redan bär på kunskap,   

 

- Jag vill knyta ihop trådarna för dessa fyra stycken genom att berätta hur de som 

medverkade i min undersökning efterlyste en utbildning som alltså ska göra det enkelt 

för oss människor att kunna bidra, detta genom att utbildningen tar ner ämnet miljö på 

en nivå som är lättbegriplig, och som gör att vi känner oss mer personligt påverkade 

av informationen. Detta skulle kunna ske genom att man inom butiksvärlden ger 

kunden och de anställda mer feedback och direkt återkoppling på hur deras agerande 

påverkar miljön så att de på så sätt slutligen bryter sina gamla vanor och börjar med 

nya.    

   

Utöver dessa fyra orsaker bör ytterligare en bidragande orsak till att öka engagemanget och 

agerandet för miljön lyftas fram, en orsak som står lite utanför just resonemanget kring att 

utbildningen är lösningen till problemet. Detta är belöning och bestraffning, något som många 

i undersökningen, både kunder och anställda ansåg var en övertygande lösning till 

miljöproblemen. Detta kunde tydligt ses i citatet från kund 6 i resultatdelen som sa: ”Idag styr 

pengar allting… Belöning och bestraffning är nog idéer för att få folk att göra saker, men idag 

jobbar man oftast med bestraffning… det blir ju negativ återkoppling. Man kan ju tänka sig 

lättnader istället, skatter och sådant… Där tror jag man kan få folk att börja göra saker.”   

Detta är också något som lyfts fram av både Passer & Smith (2007) samt Stensmo (2009) 

genom avsnittet motivationsteorier. Dels om vi ser till Friedrich Hoppes teori om interaktiv 

motivation, M = F × V, där Hoppe menar att kontentan av uttrycket resulterar i att vi 

människor har en tendens att vilja undvika bestraffningar och drar oss mot belöningar. Alltså 

om förväntningarna inför något tenderar att dras mot ett misslyckande sjunker vår motivation, 

vi vill inte misslyckas och på så vis undviker vi också bestraffningen av själva misslyckandet. 

Vet vi däremot med oss att vi har stora möjligheter att lyckas ökar också vår motivation och vi 

ser själva lyckandet som en belöning. Om vi visste att vi skulle lyckas i vårt agerande för 

miljön  skulle vi alltså bli mer motiverade att agera för miljön, förväntningarna F höjs och så 

också motivationen M. Ett annat alternativ skulle också vara att motivationen M höjs genom 

att värdet V också ökar på grund av att vi blir belönade om vi når målet, eller att själva 

lyckandet i sig är belöningen. 

 

Behavioristerna med Skinner i täten tog detta steget längre och menade alltså på att man helt 

och hållet kunde släcka ut ett beteende eller försvaga det genom bestraffning. Alltså skulle 

man kunna få folk att exempelvis sluta släng skräp i naturen genom att bestraffa detta 

beteende med exempelvis böter. Men på samma vis skulle man också kunna framhäva ett 

beteende genom att belöna det, exempelvis då som kund 6 föreslog, genom att ge 

skattelättnader till en person som sopsorterar. Frågan som bör ställas i detta läge kan vara om 

vilket av belöningen eller bestraffningen som är att föredra? Detta skulle man kunna knyta an 

till vad Bron m.fl. (2004) påvisar om, att vi bär med oss våra erfarenheter in i framtiden. Med 

detta menar författaren att det kan vara bättre att våra erfarenheter inför framtiden är av 

positiv karaktär än utav negativ, där bestraffningar tenderar att bidra till det sistnämnda.      

 

- Här vill jag avsluta stycket med min egen personliga slutsats kring vad som gör att vi 

idag inte agerar och vad som skulle kunna få oss att göra det.  
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Jag anser som också nämnt i texten ovan att vi idag blir matade med så mycket negativ 

information kring miljön att vi inte längre är beredda att agera. Hur många har inte 

suttit på föreläsningar om dagens miljöproblem, eller läst i media kring miljön, där just 

allt inom området miljön lyfts fram som ett problem.  Självklart är det av stor vikt att 

vi känner till problemen och vet vad det är som orsakar dem, så vi i framtiden kan 

undvika dem. Detta sker lämpligtvis via utbildningar och information. Men själv tror 

jag att sättet man lyfter fram miljöproblemen på får oss att känna att det är 

övermäktigt, när man pratar om miljöproblemen pratar man om hela världen, de är så 

stora och det krävs så mycket jobb att jag vet att jag som privatperson inte kommer 

kunna lösa problemet själv. Vad gör jag då med informationen, jo, jag får dåligt 

samvete för stunden och vill gärna hjälpa, men jag vet inte hur och skjuter då över 

problemet till någon annan. Jag vet ju att jag inte kommer kunna lösa det själv, så då 

måste någon annan göra det möjligt för mig, kommunen, regeringen eller någon annan 

med styrkan att påverka. Jag undviker problemen.  

Jag tror att det är viktigt att man självklart ska ge information om hur miljön ser ut 

idag och vad vi människor gör med den, informationen behöver dock inte jämföras 

med hela världen, utan berätta för mig, hur påverkas jag? hur kan jag bidra för att göra 

det bättre? Och något som är av stor vikt är att man hela tiden måste hjälpa oss 

människor att visa på att man faktiskt gör skillnad. Vet jag inte att det jag gör är av 

nytta  får man genast den där uppgivna känslan tillbaka att det inte spelar någon roll 

vad jag gör. Kunskap om vad som händer, plus tips på vad man kan göra, och detta i 

kombination med direkt feedback, är något som jag tror kommer påverka folk att börja 

agera för en bättre miljö. 

 
 

5.5 Innehållet i utbildningen 
I Agenda 21 skyltar man med utbildningens vikt för att ge människor insikt om vår påverkan 

på miljön, för att undvika missförstånd och för att öka engagemanget och motivationen när 

det kommer till hållbarhetsarbetet. (Andersson 1999b) I kapitel 36 av Agenda 21 lyfter man 

också fram hur utbildningen kommer bidra till att människor blir mer effektiva och 

gynnsamma i att lösa problemen kring miljön. Man förespråkar utbildningar inom miljö för 

att förändra attityder och beteenden, samt skänka människor medvetande och få dem att lyfta 

fram sina värderingar. (Andersson 1999b) 

I och med att man på Axfood strävar efter att minska sin klimatpåverkan med 75 % till 2020, 

krävs att man också får med sig sina medarbetare. Ett av Axfoods mål är just att medarbetarna 

ska få en grundläggande utbildning, där målet med utbildningen är att medarbetarna ska förstå 

frågorna i branschen för att vara med och driva hållbarhetsarbetet framåt, samt också kunna 

möta kundernas frågor. För att de anställda inom Axfood ska kunna svara på frågor och för att 

de ska få förståelse och bli medvetna om hållbarhetsarbetet så anser man på Axfood, precis 

som inom FN, att utbildningen är den bästa lösningen. 

 

Något som företaget i första hand vill uppnå utöver det här är att de anställda också ska känna 

stolthet för sitt företag och att denna stolthet ska sporra dem att själva ta ställning och så 

småningom verka som ambassadörer för miljön. 

Passer och Smith (2007) beskriver i sina teorier kring motivation om hur vi inte endast styrs 

av vår benägenhet att undvika bestraffningar och dras mot belöningar, utan också hur vår 

stolthet över något bidrar till ett fortsatt beteende oavsett vad andra anser. Genom att få de 

anställda att känna stolthet över Axfoods arbete inom hållbar utveckling så hoppas man på att 

få medarbetarna att själva bli mer motiverade i hållbarhetsarbetet.  
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- Utbildningen ska bidra med den kunskap och stolthet som krävs för att de ska bli 

motiverade att förändra sitt beteende och börja agera för miljön 

 

Som tidigare nämndes hade Axfood också som ett mer långsiktigt mål att få de anställda att 

verka som ambassadörer för miljön. För detta krävs både kunskap och deltagande i 

verksamheten. Man skulle kunna se denna verksamhet som en deltagande kultur (Lave & 

Wenger 1991), där alltså människorna i Axfoods butiker och företag delar en gemensam 

angelägenhet för något som de gör, hållbar utveckling, och där de ständigt blir allt bättre och 

bättre på att utföra detta arbete genom att de är med och deltar i arbetet i exempelvis butiken.  

Utbildningen erbjuder en grundkunskap som ska bidra till att lättare komma in i detta 

deltagande. Både Säljö (2000), Lave och Wenger (1991) beskriver detta via mediering och 

legitimt perifert deltagande. Säljö (2000) påvisar hur kunskap bidrar till att man lättare kan ta 

till sig ny kunskap inom ett område genom att bära på en viss mängd erfarenheter inom 

området redan sedan tidigare. Det inbjuder till en större förståelse för saker som inträffar inom 

området och att man får upp ögonen för saker som man kanske inte såg tidigare (Säljö 2000). 

Lave och Wenger (1991) beskriver mer denna process som att kunskapen bidrar till att 

underlätta deltagandet, samt att deltagandet bidrar med ytterligare kunskap. Genom att 

fortsätta på detta vis genom hela processen närmar man sig alltmer ett fullvärdigt deltagande, 

en deltagande kultur, där man tar allt mer ansvar, för i detta fall då miljön, de anställda byter 

information med varandra och hjälper varandra.        

 

- Utbildningen ska förse de anställda med den kunskap som är nödvändig för att de ska 

ha möjligheten att kunna delta i hållbarhetsarbetet, smatidigt som deltagandet i sin tur 

kommer bidra med ny kunskap, mer intresse som i framtiden också kommer bidra till 

ett mer fullvärdigt deltagande i arbetet. 

 

Vi ska nu gå över till att få höra mer om själva innehållet i utbildningen. I och med 

undersökningen som gjordes hos företaget kan man i det hopsamlade materialet se vissa 

tendenser om vad som de anställda, framförallt butikspersonalen är intresserade av. Man 

kunde klart och tydligt se ett intresse både inom miljö och källsortering för de ämnena som 

ger en klarare bild av hur man hjälper miljön. Personalen ville att utbildningen skulle visa på 

hur man inom butiken kan hjälpa miljön och just veta exakt vilken skillnad man gör. 

Undersökningen visade att det var viktigt att områdena inom utbildningen både var knutna till 

arbetet i butik men att man heller inte glömde bort att påvisa hur jag faktiskt gör skillnad. 

Som tidigare nämnts beskriver Lave och Wenger (1991) vikten av att knyta information i 

utbildningar till arbetet, vilket kommer bidra till att deltagaren i utbildningen lättare tar 

informationen till sig, detta i och med att deltagaren bär på kunskap sedan tidigare i arbetet 

och på så sätt har lättare att hänga upp den nya informationen på små tankekrokar i huvudet. 

Detta förespråkar likaså Sandell m.fl. (2003) som menar att tidigare erfarenheter erbjuder 

möjligheten att dra samband mellan de nya och de tidigare erfarenheterna och därmed 

utveckla våra tidigare erfarenheter och på så sätt också vår verklighet. Därför är det viktigt att 

informationen kring miljö knyts till de anställdas arbetsmiljö och inte endast bara berättar om 

miljön rent allmänt.  

 

Förundersökningen bland anställda och kunder har bidragit till att man på Axfoodakademin 

och Involve fått fundera på hur man ska tillfredställa alla dessa önskemål. I detta skede är det 

därmed läge att påvisa varför vi har valt att ge informationen genom processen varans väg. 

Genom detta sätt ges möjligheten för alla anställda att se in i hela verksamheten hos Axfood, 
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alla medarbetare kan någonstans under denna process känna igen sig själva och den arbetsroll 

som man har, på så vis ges möjligheten till igenkänning åt alla som går utbildningen och 

därmed också chansen att lättare ta vara på informationen via de tidigare erfarenheter som 

Lave och Wenger samt Sandell m.fl. pratade om. Informationen som ges genom varans väg 

knyts också på ett naturligt sätt till allas arbete inom Axfood, vilket Lave och Wenger menade 

var nödvändigt för att informationen skulle bli lättare att ta till sig. 

 I och med att hållbarhetsutveckling går ut på att man ska ta i hand om och utnyttja dagens 

natur på ett sådant sätt att vi inte hotar kommande generationers möjligheter att tillfredställa 

sina behov (Wright 2008),  ligger det också en stor vikt vid att förstå sammanhangen i hur 

naturens alla delar hänger ihop via biosfären, samt hur vi människor som bor i Sverige alltså 

är med och påverkar hela världens natur och inte endast Sveriges egna.  

Genom varans väg får de anställda upp ögonen för en hel verksamhet och förstår på så sätt att 

man kan vara med och påverka miljön på så många fler ställen än endast i sin butik. Man får 

en djupare förståelse för hur stor naturen är och på hur många plan ett företag som Axfood 

jobbar.  

 

Att just ämnena miljömärkning och källsortering plockas fram som två centrala delar i 

utbildning beror på att Axfood vill nå ut med sitt arbete till även kunden. Just 

miljömärkningen och information kring ekologiska varor är något som det visar sig att både 

kunder i undersökningen men även hos kundsupport har frågor kring. För att kunna överträffa 

kundernas förväntningar, som är ett av Axfoods mål, så krävs personal som är professionell 

och säker i sitt arbete. Personalen i min undersökning har klart uttryckt sig om att de känner 

en osäkerhet inom området miljö och just miljömärkningar och undviker därför också ämnet. 

Detta kan knytas till Lave och Wengers (1991) undersökningar kring hur okunskap bidrar till 

rädsla. Det man menade var att en person som saknar kunskap inom ett ämne som miljö är 

rädd för att utsättas för situationer där denna kunskap krävs, därav undviker man också dessa 

situationer. Det skulle exempelvis kunna vara en situation där en kund vill fråga om varor 

som är miljömärkta, där den anställda då antingen undviker kunden eller kanske bemöter 

kunden med ilska eller likande känslor i och med sin osäkerhet.  

Källsorteringen är baksidan av butiken och man menar inom företaget att det är  viktigt att 

hållbarhetsarbetet fungerar i butikens baksida om man vill att också framsidan ska fungera 

och att arbetet ska nå hela vägen fram till kunden. (Samtal med ämnesexpert inom 

källsortering, Willys)          

 

- Det ovanstående innebär att de anställda vill ha en utbildning som bidrar med den 

kunskap inom miljö som är nödvändig i mötet med kunder, detta för att inte behöva 

känna osäkerhet och rädsla i samband med mötet 

 

För att titta lite mer på själva upplägget av utbildningen som kan ses på sidan 41-42, så 

inleddes den med ett intro av Miljöchefen. Miljöchefen Åsa Domeij är en offentlig person 

som inom branschen kanske inte endast känns igen genom att hon är chef för miljö och socialt 

ansvar, hon har också ett förflutet som politiker inom miljöpartiet och många ser hennes 

genuina och engagerade arbete för miljön. Många inom branschen är stolta över att få arbeta 

med en person som Åsa Domeij. Valet av vem som skulle göra introt var därmed ganska 

självskrivet, i och med att målet med introt var att skapa motivation och stolthet över 

hållbarhetsarbetet hos deltagarna, som ska öka deras drivkraft i resterande delar av 

utbildningen. Att stolthet ökar motivationen har tidigare nämnts via Passer och Smith (2007) 

som menar att stoltheten över något på verkar vårt beteende och styr detta. Därav var också 
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Åsas outro också självklart i och med att hon där kan höja motivationen inför det kommande 

arbetet. 

 

- Genom att utbildningen skänker stolthet och motivation  kommer detta bidra till att 

man motiveras att börja arbeta för en bättre miljö och kommer fortsätta att göra detta i 

och med att man kännre stolthet över att göra det. Stoltheten har därmed påverkat vårt 

beteende. 

 

Det är en del av utbildningen som fortfarande inte tagits upp och som är tänkt att prata lite 

mer kring nu. Detta är delen med fototävlingen, som ska bidra till deltagande. Genom att göra 

det hela till en liten tävling erbjuds en belöning i slutändan, en belöning som Stensmo (2009) 

och Bron m.fl. (2004) anser skulle öka motivationen för arbetet. Detta ser man tydligt i och 

med formeln M = F × V, där alltså värdet i att nå målet höjs i och med belöningen. 

I och med att bilderna publiceras  ges möjligheter för de anställda att ta tips och dela idéer 

med varandra över intranätet. Detta skulle enligt Lave och Wenger (1991) anses vara en form 

av deltagande kultur, där information och kompetens delas mellan deltagarna inom området 

miljö. Genom intranätet ingår deltagarna i utbildningen i en gemenskap, där inte endast 

information utbyts utan deltagarna har också börjat agera för miljön.  

 

I resultatdelen gick det att läsa om hur utbildningen skulle anpassas med individuell 

inloggning utefter den kedja eller verksamhet som man arbetar inom. Inloggningen skulle 

innebära att om man exempelvis arbetade som butikspersonal hos hemköp,  skulle 

bildmaterialet i utbildningen och kanske eventuella små justeringar i manuset anpassas mer 

efter just hemköps anställda. Detta menar man hos Axfood skulle få de anställda att känna 

igen sig på ett annat sätt i både verksamheten och i de olika miljöerna. Det här kan knytas an 

till något som tidigare nämnts ett flertal gånger, erfarenheter. Bron m.fl.(2004) beskriver 

tydligt hur tidigare erfarenheter påverkar oss i vår förmåga att tolka och förstå omvärlden. 

Sandell m.fl. (2003) menar också att vi via tidigare erfarenheter jämför och tolkar nya 

erfarenheter och knyter dessa till de tidigare erfarenheterna. På detta sätt skulle alltså 

utbildningsmaterialet bli lättare att ta till sig för respektive kedja, detta i och med att man 

känner igen sig i sin miljö och inte får några svårigheter med att identifiera sig i de olika 

sammanhang och situationer som uppstår.  

 

Slutligen vill författaren också ta upp hur företaget genom förundersökningen låtit de 

anställda samt kunderna vara med och påverka det innehåll som kommer att finnas med i 

utbildningen. Detta är något som Wenger (2006) menar bidar till det han kallar för deltagande 

kultur, genom att anställda får vara med och påverka den kunskap som de behöver så börjar 

deltagandet redan där och kan på så sätt nyttjas i fortsättningen.    

 
 

5.6 Hur kommer utbildningen bidra till agerande? 
Hela denna fråga skulle författaren vilja ägna åt två olika teorier, för det är vad författaren 

anser att det hela handlar om när det kommer till utbildningen hos Axfood.  

Vad det handlar om är att få kunder och anställda att delta, att ta del av information för att så 

småningom få förutsättningarna för att kunna delta i arbetet för en bättre miljö. 

Något som Lave och Wenger (1991) kallar för legitimt perifert deltagande, samt en 

deltagande kultur. Det innebär just att en person genom alltmer deltagande närmar sig ett 

fullvärdigt deltagande. Alltså att en person inom Axfood går igenom en process, så som en 
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utbildning där de lockas till att börja delta och som slutligen leder till att intresset blivit så 

pass stort för miljön  att man fortsätter delta allt mer på egen hand. 

Detta skulle bidra till en deltagande kultur mellan alla anställda inom företaget, där dessa 

människor delar på sin passion eller sitt intresse för miljön och företaget.  

Genom utbildningen och intranätet kommer Axfood erbjuda sina anställda möjligheten att 

bygga upp en form av nätverk, där de kan dela information med varandra. Detta genom bl.a. 

fototävlingen, men också genom möjligheten att ställa frågor till kunniga inom området. I och 

med att man efter genomgången utbildning också får möjligheten att utföra detta arbete 

praktiskt i sin arbetsmiljö, där alltså anställda får börjar källsortera på riktigt enligt 

utbildningens vis, samt att man allt mer får möjligheten till att informera kunder om de olika 

varorna som man har i butiken, så kommer de anställda att bli allt mer delaktiga i arbetet. Här 

blir också kunderna i butikerna delaktiga och får börja ta ställning. Som Lave och Wenger 

(1991) menar  har därmed de anställda på Axfood bildat en deltagande kultur där de som är 

medlemmar inte endast delar ett gemensamt intresse för miljön och företaget, utan där de 

också är utövare inom området.  

 

- Utbildningen ska därmed vara starten till detta deltagande, chansen att göra den 

deltagande kulturen möjlig. Vilket sker genom övningar i utbildningen,  som 

fototävlingen, kontraktet som ”tvingar” en att delta, möjligheten att ställa frågor till 

experter eller ge tips till ledningen och tillsist övningen i att källsortera.  

 

Flertalet av dessa övningar ska också skänka motivation, vilket är den andra teorin som 

författaren tänkte lyfta fram lite extra. Att få ett diplom eller en pin som visar på att man bär 

på kunskap som inte andra har är tänkt att bidra till stolthet och därmed också motivation för 

att göra utbildningen. Som det tidigare vid ett flertal tillfällen pratats om menar både Stensmo 

(2009), Passer och Smith (2007) att vi blir mer motiverade genom att få någon form av 

belöning. Detta ska alltså öka värdet av målet med utbildningen och på så sätt också öka 

motivationen för att genomgå utbildningen, M = F × V. 

Likaså fototävlingen bidrar till att öka motivationen hos deltagarna, dels genom att öka ens 

personliga förväntan genom att se foton från andra butiker som lyckas och utför arbete som 

förbättrar miljön, men samtidigt  ökas också värdet av att nå målet genom att det hela är en 

tävling, där alltså en vinnare utses. (Bron m.fl. 2004) (Stensmo 2009)   

 

- Detta innebär att utbildningen hos Axfood kommer bli en utbildning som är tänkt att 

motivera sina anställda och genom övningar skänka dem den kunskap som de behöver 

för att kunna agera och börja delta i arbetet för en hållbar utveckling. 

Jag slutar detta arbete lite där jag började det hela genom att citera Axfood i FN:s 

definition av hållbar utveckling. Vilket är målet med hållbarhetsarbetet också hos 

Axfood. 

 

”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sig sina” 

 (Brundtland 1987)           
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6. Rekommendationer/Vidareutveckling 

I och med att min huvudsakliga uppgift från Axfood vara att ta reda på vad de anställda och 

kunderna var intresserade av, samt vad de ville veta mer om när det kommer till ämnet miljö, 

så gav min undersökning underlag för en hel del saker i detta examensarbete. Jag tog alltså 

frivilligt reda på attityder som existerar kring miljön, samt varför man idag inte gör mer för 

miljön och vad som skulle göra en med engagerad. Därmed innehåller materialet som Axfood 

fick tillgång till från mig mer än det som efterfrågades och mer utöver det som tagits upp i 

denna rapport. 

Detta har bidragit till en del nya intressant frågor som man skulle kunna forska vidare kring. 

Bland annat visade det sig att kunderna idag inte litar på miljömärkningarna som finns, till det 

fanns det en rad olika orsaker, det man skulle kunna titta mer på är hur man ska arbeta inom 

butiken och kring märkningen för att få kunderna att känna mer tilltro till miljömärkningarna. 

Men samtidigt måste man också titta vidare på hur den här utbildningen och kunskapen som 

fås ska överföras till kunderna. Självklart överförs en del av kunskapen i mötet med kunden, 

men samtidigt bör butiken också uppmana till att kunder blir mer intresserade och börjar ställa 

fler frågor kring miljön, hur detta ska göras är något man skulle kunna bygga vidare på.    

Det visade sig också att en hel del i undersökningen föreslog belöningar och bestraffningar 

som alternativa lösningar för att få människor att engagera sig mer för miljön. Man skulle här 

kunna undersöka vilken av dessa metoder som faktiskt är mest effektiv? Hur arbetar man 

idag? Har det fungerat? 

 

Tillsist vilja jag nämna att jag inledde en undersökning kring ett bild material, där jag visade 

olika kollage med bilder för de anställda och kunderna. Kollagen visade bilder på olika 

miljöproblem, samt orsakerna till dem samt hur både djur och människor drabbas av 

problemen. Jag ville ta reda på vad som påverkade oss människor mest i bildväg och sedan 

använda detta material som hjälpmedel i valet av bilder till utbildningen. Dock vart materialet 

för mastigt för att hinna hanteras under denna tid och fick på så sätt heller inget utrymme i 

denna rapport. Vore intressant att ta detta projekt vidare, undersöka vad vi påverkas av och 

om bilder påverkar oss mer än ord? Samt att undersöka varför vi påverkas mer av vissa bilder 

än andra? Kommer våra tidigare erfarenheter också in i bilden även här? 
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7.5 Figurer och diagram 
 

Diagram 4-1 till 4-6: Alla diagram är gjorda på egen hand utifrån det material som samlats in 

under förundersökningen. 

 

Figur 1-1: Axfood, Hallvarsson & Halvarsson (2010:26) Axfoods årsredovisning 2009, 

Linköping, Larsson Offsettryck AB 

 

Figur 2-1: Gjord av Emma Hammarsten 

 

Figur 3-1: Gjord av Emma Hammarsten 

 

Figur 3-2: Gjord av Emma Hammarsten 

 

Figur 4-1: André Rebecka (2010) Projektledare hos Axfoodakademin, Axfood AB, ur 

PowerPoint presentationen e-utbildning för Axfood. 

 

Figur 4-2: Gjord av Emma Hammarsten 
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9. Bilagor 

 

 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Miljökoordinator 
 
Allmänt kring miljö 
 

1. Vad tänker du när du hör mig säga miljö? Positivt? Negativt? 
2. Hur blev du engagerad i miljön? 
3. Vad har du för tidigare erfarenheter vad gäller miljö? Positiva? Negativa? 
4. Varför tror du att många människor inte gör något åt miljön? 
5. Vad tror du kan göras annorlunda så att människor blir mer engagerade kring miljö? 
6. Hur tror du detta görs på bästa sätt?  
7. Vad anser du hindrar oss människor från att agera för miljön? 
8. Tror du att företagen har en viktig roll att spela när det gäller att förmedla miljötänket ner till 

oss som privatpersoner? 
9. Alla är vi ju kunder i någon butik, vad undrar du som kund över när det gäller miljö och våra 

livsmedel? 
               Fråga 1-8 (Inspelat eller anteckningar) 

 

Utbildning 
1. Vilka av följande områden anser du att de anställda i butiken behöver en djupare kunskap i 

vad gäller miljö? 
a. Allmän miljökunskap – Här finner vi den mest grundläggande informationen kring 

miljöproblem som växthuseffekten, försurning m.m. 
b. Källsortering – information kring källsortering, varför man gör den och vad som händer 

med materialet. 
c. Miljömärkning – Vilka miljömärken som är pålitliga och information och skillnader dem 

emellan. 
d. Utsläppen i butik – Hur påverkar olika livsmedel miljön och vad är skillnaden mellan 

exempelvis Kött och grönt. 
 

               Svar: _______________________ 

 

Källsortering 
2. Har de anställda god kunskap vad gäller källsortering?  Svar:___________ 
3. Vad behöver de anställda mer kunskap om som de har nytta av i sitt arbete? 

a. Skyltning 
b. Varför vi källsorterar 
c. Vart tar soporna vägen 
d. Hur påverkar de olika typerna av hantering av soporna miljön? 

Svar:________________________ 
4. Vad finns det mer kring källsortering som du anser att de anställda bör känna till? (Inspelat) 
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Miljömärkning 
5. Tror du att de anställda har kunskap kring de miljömärkningar som finns i era butiker?  

Svar:_________________________ 

6. Tror du att de känner till skillnaderna mellan respektive miljömärkning?  Svar:___________ 

7. Vilka av dessa tror du att de behöver mer information kring? Finns det någon av dem som 

redan finns kunskap om (Visa bild)  

Svar:_________________________ 

Svar:_________________________ 

8. Vad finns det mer kring miljömärkning som du anser att de anställda bör känna till? (Inspelat) 

 

9. Finns det något annat som du anser att de anställda i butik bör känna till inom området miljö 

som de kan använda i sitt arbete? Vad? (Inspelat) 

10. Kan du rekommendera någon av era butiker som jag kan besöka här i Stockholm? Gärna en 

som ligger på någon form av mellan nivå vad gäller miljöarbete. (Inspelat) 

Extra material om energi 
11. Hur tror du att man skulle kunna tillämpa en utbildning för att få med vikten av 

energiförbrukningen? 
12. När vi pratar om energiförbrukningen, vad är det absolut viktigast att känna till, när man 

arbetar i butik? Vad bör de anställda ha kunskap kring när det gäller energiförbrukning i 
butik? 

13. Vad är viktigt att idag känna till kring vår energiförbrukning? 
14. Finns det något som kunder skulle kunna tänkas undra över vad gäller energiförbrukningen i 

butik? Vad? 
 
Ställ ytterligare frågor till Dagab om transport – Berör vad som kan vara viktigt att tänka på inom 
transporten när det gäller miljö.  
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Butikschef 
Allmänt kring miljö 

 
1. Vad tänker du när du hör mig säga miljö? Positivt? Negativt? 
2. Hur blev du engagerad i miljön? 
3. Vad har du för tidigare erfarenheter vad gäller miljö? Positiva? Negativa? 
4. Varför tror du att många människor inte gör något åt miljön? 
5. Vad tror du kan göras annorlunda så att människor blir mer engagerade kring miljö? 
6. Hur tror du detta görs på bästa sätt? 
7. Vad anser du hindrar oss människor från att agera för miljön? 
8. Alla är vi ju kunder i någon butik, vad undrar du som kund över när det gäller miljö och våra 

livsmedel? 

               Fråga 1-8 (Inspelat eller anteckningar) 

 

Utbildning 
1. Vilka av följande områden anser du att de anställda i butiken behöver en djupare kunskap i 

vad gäller miljö? 
a.  Allmän miljökunskap – Här finner vi den mest grundläggande informationen kring 

miljöproblem som växthuseffekten, försurning m.m. 
b. Källsortering – information kring källsortering, varför man gör den och vad som händer 

med materialet. 
c. Miljömärkning – Vilka miljömärken som är pålitliga och information och skillnader dem 

emellan. 
d. Utsläppen i butik – Hur påverkar olika livsmedel miljön och vad är skillnaden mellan 

exempelvis Kött och grönt. 

Svar: _______________________ 

 
Källsortering 

2. Har de anställda god kunskap vad gäller källsortering?  Svar:___________ 
3. Vad behöver de anställda mer kunskap om som de har nytta av i sitt arbete? 

a. Skyltning 
b. Varför vi källsorterar 
c. Vart tar soporna vägen 
d. Hur påverkar de olika typerna av hantering av soporna miljön. 

Svar:________________________ 
4. Vad finns det för annat kring källsortering som du anser att de anställda bör känna till? 

(Inspelat) 

 
Miljömärkning 

5. Tror du att de anställda har kunskap kring de miljömärkningar som finns i era butiker?  

Svar:_________________________ 

6. Tror du att de känner till skillnaderna mellan respektive miljömärkning?  Svar:___________ 

7. Vilka av dessa tror du att de behöver mer information kring? Finns det någon de är 

välinformerade om? (Visa bild)  

Svar:_________________________ 

Svar:_________________________ 

8. Vad finns det för något kring miljömärkning som du anser att de anställda bör känna till? 

(Inspelat) 
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Butiksanställda 
Allmänt kring miljö 

1. Vad tänker du när du hör mig säga Miljö? Positivt? Negativt?  
2. Vad har du för tidigare erfarenheter vad gäller miljö? Positivt? negativt? 
3. Varför tror du att många människor inte gör något åt miljöproblemen? 
4. Vad tror du kan göras annorlunda, så att människor blir mer engagerade kring miljön? 
5. Vad skulle kunna få dig att agera för en bättre miljö? 
6. Hur tror du detta görs på bästa sätt? 
7. Får du någon gång frågor som rör miljön ifrån kunderna? 
8. Vad kan de frågorna handla om? 
9. Alla är vi ju kunder i någon butik, vad undrar du som kund över när det gäller miljö och våra 

livsmedel? 
               Frågorna 1-9 (Inspelat eller antecknat) 
Utbildning 

1. Vilka av följande områden känner du att du skulle behöva en djupare kunskap i vad gäller 
miljö? Är det någon av kategorierna du känner att du kan extra mycket om? 

a. Allmän miljökunskap – Här finner vi den mest grundläggande informationen kring 
miljöproblem som växthuseffekten, försurning m.m. 

b. Källsortering – information kring källsortering, varför man gör den och vad som händer 
med materialet. 

c. Miljömärkning – Vilka miljömärken som är pålitliga och information och skillnader dem 
emellan. 

d. Utsläppen i butik – Hur påverkar olika livsmedel miljön och vad är skillnaden mellan 
exempelvis Kött och grönt. 

Svar:_______________________ 
 
Källsortering 

2. Känner du att du har god kunskap vad gäller källsortering? Svar:____________ 
3. Vilken av följande kategorier känner du att du har bäst respektive sämst kunskap kring: 

a. Skyltning 
b. Varför vi källsorterar 
c. Vart tar soporna vägen 
d. Hur påverkar de olika typerna av hantering av soporna miljön. 

Svar:_______________________ 
4. Vad finns det för annat kring källsortering som du undrar över eller skulle vilja få mer 

information om? (Inspelat) 

 
Miljömärkning 

5. Känner du till de flesta miljömärkningar som finns i butiken? Svar: ____________ 

6. Känner till skillnaderna respektive likheterna som existerar mellan de olika 

miljömärkningarna? Svar:______________ 

7. Vilka av dessa har du bäst kunskap om? Är det någon eller flera av märken du skulle vilja veta 

mer om? Vilken/Vilka? (Visa bild)  

Svar:_______________ 

Svar:_______________ 

8. Vad finns det för annat kring miljömärkning som du skulle vilja veta mer om? (Inspelat) 
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Kunder (Snabbfrågor) 
 

1. Tänker du ofta på miljön när du handlar? Hur gör du detta?  
Svar:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. Handlar du några miljövänliga varor? Vilken miljövänlig vara rör det sig om? 
Svar:_____________________________________________ 

3. Känner du att du kan lita på att miljömärkningarna verkligen är miljövänliga? 
Svar:_________________________________________ 

4. Om inte, varför? Vilka litar du på, vilka inte? 
Svar:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Litar på:_______________________________________________________________ 
Litar inte på:___________________________________________________________ 

 
Miljömärkning 

5. Känner du till de flesta miljömärkningar som finns i butiken? Svar:_____________ 

6. Känner du till skillnaderna respektive likheterna som existerar mellan de olika 
miljömärkningarna? Svar:____________________ 

7. Anser du att de anställda bör känna till de olika miljömärkningarna som finns? 
Svar:_________________ 

8. Vilka av dessa har du bäst respektive sämst kunskap om? (Visa bild) Svar:________________ 

9. Känner du till fler sätt att tänka på miljön när du handlar än att just köpa miljömärkta 
varor? Vilka? 
Svar:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

10. Känner du att det finns tillräckligt med information om miljövänliga produkter i 
butiken? Svar:_______________ 

11. Om inte, skulle du vilja att det fanns information om vad du kan tänka på när du vill 
handla miljövänligt? Svar:_______________ 

12. Förväntar du dig att din butik agerar för en bättre miljö? Svar:______________ 
13. Vad undrar du som kund över när det gäller miljö och våra livsmedel? 

Svar:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Kunder (Djupare intervju) 

Allmänt om miljö och märkning 

1. Vad tänker du när du hör mig säga Miljö? Positivt? Negativt?  
2. Tänker du ofta på miljön när du handlar? 
3. Handlar du någon gång miljövänliga varor? Vilka varor väljer du då? 
4. Hur bra anser du dig kunna de olikheter som existerar mellan miljömärkningarna? 
5. Känner du att du kan lita på att miljömärkningarna verkligen är miljövänliga? 
6. Om inte, varför? Vilka litar du på, vilka inte? 
7. Känner du att det finns tillräckligt med information om miljövänliga produkter i butiken? 
8. Om inte, skulle du vilja att det fanns information om vad du kan tänka på när du handlar? 
9. Känner du att det finns något kring de miljövänliga varorna i butiken som skulle kunna bli 

tydligare? Vad? 
10. Anser du att de anställda bör känna till de olika miljömärkningarna som finns? Varför? 

 
Miljömärkning 

11. Känner du till de flesta miljömärkningar som finns i butiken? 

12. Känner till skillnaderna respektive likheterna som existerar mellan de olika 

miljömärkningarna? 

13. Vilka av dessa har du bäst respektive sämst kunskap om? (Visa bild)  
 
Miljö 

14. Anser du att vi gör något åt de rådande miljöproblemen? 
15. Vilka är det som gör något? Vilka gör inte? 
16. Varför tror du att många människor inte gör något åt miljöproblemen? 
17. Vad tror du kan göras annorlunda, så att människor blir mer engagerade? 
18. Gör du något för att hjälpa till med miljöproblemen? 
19. Skulle du kunna göra mer? Vad är det som hindrar dig från att inte kunna bidra till en bättre 

miljö? 
20. Vad skulle kunna få dig att agera för en bättre miljö? 
21. Hur tror du detta görs på bästa sätt? 
22. Hur förväntar du dig att din matbutik arbetar för miljön? 
23. Hur vill du bli bemött som kund när du ställer en fråga till en anställd i butiken? 
24. Vad undrar du som kund över när det gäller miljö och våra livsmedel? 
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Källsorterarna 

Källsortering 
1. Varför anser du att det är viktigt att källsortera? 
2. Vad är de vanligaste felen man gör inom källsortering? 
3. Vad är viktigast att hålla koll på när det gäller källsortering? 
4. Vad anser du att de anställda verkligen bör veta när det kommer till källsorteringen? 
5. Vad bör de anställda få veta mer om? Som de inte vet idag. 
6. Hur tror du att man kan motivera till att börja källsortera? 
7. Varför tror du att det finns så många i Sverige som fortfarande inte källsorterar? 

 
Allmänt kring miljö 

 
8. Vad tänker du när du hör mig säga miljö? Positivt? Negativt? 
9. Hur blev du engagerad i miljön? 
10. Vad har du för tidigare erfarenheter vad gäller miljö? Positiva? Negativa? 
11. Varför tror du att många människor inte gör något åt miljön? 
12. Vad tror du kan göras annorlunda så att människor blir mer engagerade kring miljö? 
13. Hur tror du detta görs på bästa sätt?  
14. Vad anser du hindrar oss människor från att agera för miljön? 
15. Tror du att företagen har en viktig roll att spela när det gäller att förmedla miljötänket ner till 

oss som privatpersoner? 
16. Alla är vi ju kunder i någon butik, vad undrar du som kund över när det gäller miljö och våra 

livsmedel? 
               Fråga 1-8 (Inspelat eller anteckningar) 
 
Utbildning 

17. Vilka av följande områden anser du att de anställda i butiken behöver en djupare kunskap i 
vad gäller miljö? 

o Allmän miljökunskap – Här finner vi den mest grundläggande informationen kring 
miljöproblem som växthuseffekten, försurning m.m. 

o Källsortering – information kring källsortering, varför man gör den och vad som händer 
med materialet. 

o Miljömärkning – Vilka miljömärken som är pålitliga och information och skillnader dem 
emellan. 

o Utsläppen i butik – Hur påverkar olika livsmedel miljön och vad är skillnaden mellan 
exempelvis Kött och grönt. 

 

               Svar: _______________________ 

 
Källsortering 

18. Har de anställda god kunskap vad gäller källsortering?  Svar:___________ 
19. Vad behöver de anställda mer kunskap om som de har nytta av i sitt arbete? 

o Skyltning 
o Varför vi källsorterar 
o Vart tar soporna vägen 
o Hur påverkar de olika typerna av hantering av soporna miljön? 

Svar:________________________ 
20. Vad finns det mer kring källsortering som du anser att de anställda bör känna till? (Inspelat) 
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Kundsupport  
Allmänt 

 Vad för typ av frågor rörande miljö får ni ofta in från kunden? 
 Får ni in frågor rörande miljömärkning och ekologiska varor? Hur kan dessa frågor lyda? 
 Vilken fråga hos kunden är vanligast, när det gäller ur miljösynpunkt? Kan röra 

miljömärkning, transport, källsortering, svinn m.m. 
 Vad anser ni att de anställda borde lära sig mer kring, när det kommer till miljö, för att kunna 

bemöta kunderna på ett bra och professionellt sätt? 
 Varför tror du att många människor inte gör något åt miljöproblemen? 
 Vad tror du kan göras annorlunda, så att människor blir mer engagerade? 
 Hur tror du detta görs på bästa sätt? 

 
Naturskyddsföreningen 

 
1. Vad anser ni att personalen i Axfoods butiker bör känna till inom ämnet miljö för att bli mer 

medvetna och för att kunna möta kundernas frågor och de krav som ställs på dem i och med 

en miljömärkning av butiken? 

 


