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Sammanfattning 
Kommunikation är en viktig del av en organisations miljöarbete, för att information ska kunna 
spridas på bästa möjliga sätt är det viktigt att kommunikationen fungerar. Kommunikation är 
en viktig beståndsdel i arbetet med att utbilda ungdomar och studenter i miljöfrågor. För att 
kunna förmedla information är det av yttersta vikt att man använder sig av effektiva 
kommunikationskanaler. Det är viktigt för organisationer att de vet vilken information som 
skall kommuniceras samt med hjälp av vilka kommunikationskanaler.     
 
Den här uppsatsen är en studie förlagd till Linköpings Universitet där det övergripande syftet 
var att undersöka vilka kommunikationskanaler som kan användas för att nå ut till studenter. 
Syftet var även att undersöka hur studenterna ser på Linköpings Universitets miljöarbete. För 
att insamla empiri använde vi oss av intervjuundersökningar bland studenterna på Linköpings 
Universitets olika campus. 
 
Det vi bland annat kom fram till i vår undersökning var att respondenterna använder sig av 
Linköpings Universitets hemsida regelbundet, därför bör information förmedlas via denna. 
Information som förmedlas bör vara intresseväckande samt kort och konkret eftersom detta 
ökar möjligheterna att mottagarna snabbt tar till sig informationen, vilket leder till att 
möjligheterna att informationen sprids till omgivningen ökar. För att 
kommunikationskanalerna ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att de är 
strukturerade och överskådliga.   
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1. Inledning 
För att kunna hantera och lösa dagens miljöproblem är kommunikation en viktig del (Hallgren 
& Ljung, 2005, s. 5). Kommunikation är ett socialt fenomen och samhället är i grunden skapat 
av och upprätthålls av kommunikation. Det är genom att samtala med varandra som 
människor i samhället upptäcker att de har gemensamma problem. Genom ett ökat intresse för 
kommunikationsvetenskap har även miljökommunikationen fått en mer framträdande roll. I 
det kommunikativa perspektivet på miljöproblemen eftersträvar man både en ökad 
medvetenhet om vad som ligger till grund för beslut samt nya metoder för att hantera 
komplexa situationer (Hallgren & Ljung, 2005, s. 21-22). 
 
Enligt Ballantye et, al. (2006) bör studenter och ungdomar vara huvudmålgruppen för 
miljöinformation eftersom de är morgondagens ledare och förvaltare av jorden. Genom att 
utbilda ungdomar och studenter i miljöfrågor kommer kunskapen troligtvis att spridas till 
omgivningen, exempelvis till föräldrar och andra personer i samhället. Visserligen är det 
oftast dagens ledare som kan fatta direkta beslut rörande miljö samt göra något åt dagens 
miljöproblem. En motivering till varför miljön bör skyddas är att den skall bevaras till 
kommande generationer. Det är därför bra att använda ungdomar och studenter som 
katalysatorer för miljöinformation (Ballantye et, al., 2006). 
 
Många av Sveriges universitet och högskolor har stort antal studenter och det är svårt att nå ut 
med information till alla studenter. Vid universitet och högskolor finns det oftast möjlighet att 
studera inom ett stort antal områden vilket gör att vid utformning av information, till exempel 
miljöinformation, bör man tänka på att studenterna har olika kunskaper, synsätt och intressen. 
Vi anser därför att det är viktigt för lärosätena att de vet vilken information som de ska 
kommunicera och på vilka sätt. Oavsett vilken information som ska förmedlas är det viktigt 
att veta vilken kunskapsnivå den ska läggas på, så att alla förstår dess innebörd. När ett 
skriftligt eller muntligt meddelande ska skicka till många mottagare är det viktigt att veta 
vilka kommunikationskanaler som ska användas för att nå ut med information till alla eller till 
så många som möjligt.  
 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kommunikationskanaler som 
kan användas för att nå ut till studenter och underlätta miljöarbetet på ett universitet. Vi skall 
undersöka hur miljöinformation kan utformas för att den skall bli begriplig och engagerande 
för den enskilde studenten. Vi kommer att göra en studie på Linköpings Universitet (LiU) för 
att belysa dessa frågeområden. Syftet är även att undersöka hur studenterna uppfattar valda 
delar av miljöarbetet på Linköpings Universitet. 
 

1.1.1 Frågeställningar 
• Med vilka kommunikationskanaler bör miljöinformation kommuniceras på ett 

universitet?  
• Hur nås den enskilde studenten med miljöinformation? 
• Hur kan miljöinformation utformas för att den skall vara begriplig och engagerande 

för studenter? 
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1.2 Avgränsningar 
Detta arbete är begränsat till Linköpings Universitet, till studieorterna Linköping och 
Norrköping. Vi har valt att inte studera Carl Malmstens centrum med säte i Stockholm 
eftersom det är så få studenter som studerar vid dessa utbildningar samt att det inom 
tidsramarna för uppsatsen och av praktiska skäl inte var genomförbart. En annan avgränsning 
som har gjorts är att vi enbart har valt att studera LiU:s miljöarbete och vad studenterna 
praktiskt kan utföra på de olika campus. Vi har valt att inte studera vad studenterna praktiskt 
kan göra utanför LiU, till exempel källsortera i hemmen. För vidare avgränsningar se 
metodavsnitt. 
 

1.3 Begrepp 
Förkortningen LiU står i uppsatsen för Linköpings Universitet. De intervjuade studenterna 
kommer i uppsatsen att benämnas som respondenter. I delarna resultat och diskussion 
använder vi oss av orden ”majoritet”, ”de flesta” och ”ett stort antal studenter”, med dessa ord 
menar vi att det är mer än 50 % av respondenterna som anser något.  
 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet kommer vi först att beskriva Linköpings Universitet, sedan beskriver vi det 
miljöarbete som görs på LiU.   
 

2.1 Linköpings Universitet 
Linköpings Universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten med cirka 3500 anställda och 
ungefär 25 000 studenter. LiU har 125 utbildningsprogram och cirka 600 fristående kurser 
(Linköpings Universitet, 2007). LiU finns i städerna Linköping och Norrköping, i Linköping 
finns Campus Valla och Campus US och i Norrköping finns Campus Norrköping. Av 
studenterna är det cirka 75 % som läser i Linköping och cirka 25 % i Norrköping. Linköpings 
Universitet har även studenter i Stockholm som studerar träteknik och design vid Carl 
Malmstens centrum (Linköpings Universitet, 2006b). Linköpings Universitet är uppdelat i 
fyra fakulteter: Filosofiska Fakulteten, Hälsouniversitetet, Tekniska Högskolan samt 
Utbildningsvetenskap (Linköpings Universitet, 2008a).  
 

2.1.1 LiU:s miljöarbete 
Linköpings Universitet har ett miljöledningssystem som är integrerat i organisationen. I 
samband med miljöledningssystemet har en miljöpolicy antagits som tydliggör universitetets 
ansvar mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Miljöpolicyn innebär att all verksamhet 
inom universitetet ska bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö, uppfylla gällande hälso- och 
miljölagstiftning samt ständigt förbättras för att minska belastningen på hälsa och miljö. 
Universitet skall även bidra till kunskapsutvecklingen när det gäller miljöfrågor genom sina 
utbildningar och sin forskning (Linköpings Universitet, 2008b).  
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Linköpings Universitet har fyra miljömålsområden de prioriterar (Linköpings Universitet, 
2008b), de är:  
 

• ”ökad kunskap om miljödimensionen av hållbar utveckling  
• begränsad klimatpåverkan 
• effektiv naturresursanvändning  
• minimal påverkan av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten”  

 
Områden av särskild vikt för LiU:s miljöpåverkan (Linköpings Universitet, 2006a) är:  

 
”avfall, biosäkerhet, byggnader, farligt avfall, farligt gods, forskning, 
kemikalier, resor, restauranger, samverkan, transport, upphandling samt 
utbildning” 

 
LiU arbetar internt med miljön genom att bland annat köpa in elektricitet märkt med Bra 
Miljöval, värma upp byggnaderna vid de olika campus med fjärrvärme, använda 
miljöcertifierade lokalvårdare, källsortera samt erbjuda bilar som drivs med alternativbränslen 
för uthyrning (Linköpings Universitet, 2008b). 
 

3. Teori 
I teorikapitlet kommer tidigare forskning inom områdena kommunikation, 
miljökommunikation och kommunikationskanaler att presenteras. Vi har valt denna teoriram 
för uppsatsen eftersom den stämmer överens med uppsatsen syfte. Vi har valt att först 
redogöra för kommunikation och dess grundläggande processer, för att sedan gå vidare in på 
miljökommunikation. Avslutningsvis kommer vi att presentera olika kommunikationskanaler 
samt vilka för- och nackdelar som finns med dessa.    
 

3.1 Kommunikation 
Kommunikation kan beskrivas som en process där en person eller en grupp skickar skriftliga 
och/eller muntliga meddelanden till en annan person eller till en annan grupp. Innehållet i 
meddelandet kan vara information, idéer, synpunkter eller känslor. Det centrala i 
kommunikation är att förmedla information från en sändare till en mottagare (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002, s. 335-336). Information är när ett budskap sänds till en mottagare utan att 
den som skickade budskapet förväntar sig ett svar. Kommunikation är ett samråd mellan flera 
personer eller flera grupper av personer om ett budskap som den ene vill överföra till den 
andre samt få mottagaren att förstå informationen i budskapet. Förenklat sett kan 
kommunikation ses som en dialog mellan två eller flera människor (Hallström, 1989, s. 29-
35). Det finns en rad orsaker till att människor kommunicerar med varandra och dessa kan 
vara: att förstå sin omgivning, att samarbeta med andra och skapa relationer, att ge och erhålla 
information samt att hålla ihop grupper och organisationer (Larsson, 2001, s. 12). 
 
Kommunikation bygger på ömsesidighet och på ett växelspel mellan människor. 
Kommunikation handlar inte om hur en person skall göra sig förstådd av en annan person utan 
hur dessa personer skall förstå varandra. Kommunikation handlar både om förmågan att 
lyssna och förstå samt om att tala och göra sig förstådd. Att lyssna är en lika viktig del av 
kommunikationen som att tala och att lyssna innebär att förstå vad den andre personen menar 
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med det den säger, inte bara höra vad den andra personen säger (Hallgren & Ljung, 2005, s. 
48, 53-54).  
 
Kommunikation kan delas upp i två grundläggande sorter, transmissionskommunikation som 
innebär spridning och förvärvande av information och rituell kommunikation som innebär 
kontakt mellan människor för att skapa sammanhållning. Transmissionskommunikation 
innebär i praktiken att övertala andra människor medan rituell kommunikation praktiskt bland 
annat innebär berättande för andra människor (Larsson, 2001, s. 11-12).  
 
Det finns ett antal centrala faser i kommunikationsprocessen, som börjar med att sändaren 
kodar meddelandet, vilket innebär att man väljer de symboler som ska förmedla meddelandet. 
Sändaren väljer även vilken kanal som meddelandet ska skickas med, kanalen som väljs är 
ofta given. Det beror till stor del på i vilken form man vill kommunicera, om det är genom tal, 
texter eller något annat. När meddelandet sedan mottas måste det avkodas vilket innebär att 
mottagaren tolkar meddelandets innebörd. Den sista delen i kommunikationsprocessen är 
återkoppling som innebär att mottagaren svarar på det mottagna meddelandet och ger 
feedback till sändaren (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335-336). Det är även viktigt att 
mottagaren kommer ihåg vad som sägs i meddelandet. Det är därför viktigt att informationen 
överförs noggrant och med olika kommunikationskanaler. För att mottagaren ska komma ihåg 
informationen är det bra att använda sig av så många kommunikationskanaler som möjligt 
(Hallström, 1989, s. 36-37). 
 
Behov och motivation är väsentliga styrmekanismer för människor och för möjligheterna att 
kommunicera information till dem. Den person som har behov av information inom ett 
ämnesområde är mer intresserad av information än den person som inte har ett sådant behov. 
För att skapa förändringar hos en individ måste det budskap som sänds vara anpassat till 
mottagarens subjektiva behov och inte anpassat till sändarens behov. Individens subjektiva 
behov beror i hög grad på hur individen ser på sin situation just då och individens behov kan 
därför vara svårt att bedöma (Larsson, 2001, s. 128). En mottagare av ett meddelande väljer 
medvetet och aktivt vilken information som den vill ta del av. Det är viktigt att komma ihåg 
att det är svårt att förändra attityder, värderingar och kunskap som är förankrade hos 
individer. Det är enklare att förändra attityder och värderingar som inte är fast rotade i 
individen eller att skapa attityder till en helt ny företeelse. När man utformar information bör 
man ha detta i åtanke och utforma informationen så att den anpassas efter detta (Strid, 1999, s. 
38). 
 
Vid genomförandet av en kommunikativ aktivitet bör det finnas en ambition att åstadkomma 
något och ett mål för informationsinsatsen. En informationsinsats utan ett eller fler mål går 
inte att planera och genomföra på ett godtagbart sätt. Det blir även svårt att utforma en strategi 
för informationsinsatsen, att ringa in de målgrupper som informationsinsatsen skall riktas till, 
att formulera rätt budskap samt att hitta rätt medier. Ett vanligt problem är att målet med 
informationen läggs på fel nivå med allmänna och vida formuleringar av informationen som 
gör den otydlig och abstrakt (Larsson, 2001, s. 92-94).  
 
Stora organisationer är ofta uppdelade i grupper vilket leder till isolerade grupper och till att 
det blir svårt att förstå varandra. Men detta är inte endast ett organisationsproblem utan även 
ett kommunikationsproblem då det blir svårt att överföra information mellan grupperna 
eftersom de saknar förståelse för varandra (Strid, 1999, s. 44-45). För att kunna sprida och 
hämta information är det väsentligt att kommunikationen inom en organisation fungerar på ett 
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tillfredsställande sätt.  Kan information spridas och förstås väl kommer även kunskap att 
kunna spridas. En väl fungerande kommunikation är grunden till kunskapsspridning  
 

3.2 Miljökommunikation 
Miljökommunikation är en väsentlig del för att klargöra den viktiga skillnaden mellan 
miljöproblem och miljösituationer. För att kunna integrera, definiera och lösa miljöproblem är 
miljökommunikation ett viktigt inslag. För att bedöma om något är ett miljöproblem eller inte 
kan riskanalys användas och kommunikation är ett viktigt instrument vid bedömande av 
potentiella miljörisker som kan utvecklas till miljöproblem (Wagner, 2006). 
 
I mer än 30 år har forskare och utbildare insett att miljöutbildning har huvudrollen när det 
gäller att hjälpa människor att förstå komplexiteten rörande hur deras handlingar påverkar 
naturen och miljön. Miljöutbildning skulle kunna påverka människors kunskaper, attityder 
och förhållningssätt om vad som behövs för att förbättra och skydda miljön. För att uppnå en 
förbättrad och skyddad miljö fokuserar många miljöutbildare på ungdomar, för att 
förhoppningsvis kunna tillgodose nästa generation med en önskan, ett engagemang och en 
möjlighet att skapa en ekologiskt hållbar framtid (Duvall & Zint, 2007). Enligt Duvall och 
Zint (2007) kommer denna strategi inte att lösa dagens stora miljöproblem, effekterna från 
dessa miljöproblem bestäms inte enbart av kommande generationer utan av det engagemang 
och det inflytande som dagens generation har. För att lösa dagens miljöproblem krävs det att 
alla generationer samarbetar.   
 
Ungdomar har en betydande roll när det gäller att påverka föräldrars konsumtionsmönster och 
de har möjlighet att påverka föräldrars kunskaper, attityder och förhållningssätt. Möjligheten 
att överföra kunskap från den yngre generationen till den äldre gäller även för miljöfrågor och 
ungdomar kan på så sätt fungera som en pådrivande faktor för förändringar i äldre 
generationers kunskaper, attityder och förhållningssätt gentemot miljön (Duvall & Zint, 
2007).  
 
Att utveckla miljökommunikation som är meningsfull till grupper med olika perspektiv är 
utmanande eftersom graden av förståelse varierar mellan de olika grupperna. Att designa 
miljökommunikation involverar mer än att enkelt meddela information till en neutral publik. 
Det är problematiskt att utforma miljöinformation som är relevant för många människors 
intressen och behov eftersom dessa varierar (Eisenhauer & Nicholson, 2005).  Vid utformning 
av miljökommunikation som riktas till studenter kan problem uppstå beroende på vilken 
bakgrund studenterna har. Miljökommunikationen kan bli svår att förstå för de studenter som 
normalt sätt grundar sin utbildning på ”hårda” fakta, vanligtvis de naturvetenskapliga 
utbildningarna. Mer samhällsvetenskapliga perspektiv såsom värderingar, kulturella 
perspektiv och politik kan kännas främmande för dessa studenter. Det är även viktigt att tänka 
på vid utformandet av miljöinformation till studenter att påpeka att miljöproblemen inte 
enbart definieras av forskare utan även av allmänheten och massmedia (Wagner, 2006). 
 
En miljökommunikationssituation är en situation där människor kommunicerar, handlar och 
påverkar varandra och varandras effekter på miljön. För att förstå 
miljökommunikationssituationer finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn till och dessa 
är: aktörernas lärande, aktörernas maktutövning samt deras delaktighet i kunskapsutveckling 
och beslutsfattande (Hallgren & Ljung, 2005, s. 20-21).  
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Skapandet och levererandet av miljökommunikation är ett alltmer omtvistat problem. Ett 
problem med miljökommunikation är att inte alla berörda parter får den information om 
problemet som de är berättigade till. Detta påverkar inte enbart innehållet av den utvecklade 
kommunikationen, det kan också begränsa antalet mottagare som meddelandet når 
(Eisenhauer & Nicholson, 2005).  
 

3.3 Kommunikationskanaler 
Det finns både direkta och indirekta kommunikationskanaler. Exempel på direkta 
kommunikationskanaler är chef, arbetskamrater och informationsmöten. En viktig del av 
kommunikationen inom en organisation är att informationen som chefen ger är trovärdig och 
korrekt. Information från arbetskamrater kan vara positiv eftersom arbetskamrater kan hjälpa 
till att tolka den formella informationen. Informationen kan även vara negativ eftersom viss 
information från arbetskamrater kan innehålla rykten. Det kan generellt sett vara svårt att få 
personer att komma på informationsmöten, särskilt på arbetsplatser. Det är viktigt att det finns 
ett syfte med informationsmötet och att det inte ska vara fler deltagare på mötet än att alla kan 
delta aktivt (Strid, 1999).   
 
Exempel på indirekta kommunikationskanaler är massmedia, interna tidningar, anslagstavlor, 
IT och digitala informationstavlor. Med massmedia menas bland annat tidningar, radio och tv. 
Organisationers relation till massmedia är en viktig del av kommunikationsverksamheten. 
Många organisationer är beroende av massmedia för att nå ut med sin interna information. 
När det gäller interna tidningar är det viktigt att informationen anpassas efter mottagarna men 
problem kan uppstå då mottagarna sällan är en homogen grupp. Distribueras tidningen 
personligen till mottagarnas hemadresser upplevs en större angelägenhetsgrad att läsa den 
interna tidningen än om den placeras i gemensamma utrymmen. Anslagstavlor bör finnas på 
platser där många passerar men problemet med anslagstavlor är att de efter ett tag inte 
observeras förrän något förändras eller saknas på dem. Det bör finnas en ansvarig person för 
anslagstavlorna så att inaktuell information avlägsnas från dem. Idag använder i stort sett alla 
organisationer IT för att nå ut med sin information och det finns flera fördelar med att 
använda IT, till exempel snabbhet, rumsoberoende och smidighet. Digitala informationstavlor 
är praktiska när information ska återupprepas med jämna mellanrum samt när informationen 
ska nå ut till många personer (Strid, 1999).     
 
Meddelanden kan sändas via flera olika kommunikationskanaler, skriftlig information kan 
sändas via till exempel rapporter, textmeddelanden, internet och tidningar. De största 
nackdelarna med skriftlig information är dels att det är finns gränser på hur mycket 
information som kan sändas i ett meddelande och dels att det inte förekommer någon 
direktkontakt med mottagaren. Muntlig information kan överföras till exempel via samtal och 
föredrag. Med muntlig kommunikation kan man överföra rik information eftersom mottagaren 
även kan observera kroppsspråket under kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 
343-344). 
  
Den senaste tidens teknikutveckling har ökat användandet av internet och därmed har det 
blivit enklare att förmedla miljöinformation. Annonser och broschyrer är användbara när det 
handlar om att kommunicera miljö men de är begränsade kommunikationskanaler och har inte 
möjlighet att innehålla utförliga rapporter. Fördelen med att använda internet för att 
kommunicera miljö är att i dagsläget är internet mer tillgängligt för den som vill ha 
information än vad tryckta kommunikationsmedium är. Informationsteknologin och särskilt 



 9

internet har förändrat samhället stort och innebär nya möjligheter för kommunikation 
(Lodhia-Sumit, 2004).  
 
Internet har många fördelar bland annat att det är enkelt att använda, det finns söktjänster och 
hyperlänkar för att få fram ny information samt att snabb kommunikation, interaktion och 
feedback genom diskussionsforum och elektroniska anslagstavlor är genomförbart. Internet 
har även fördelen med att kunna uppdateras ofta och den nya informationen når snabbt 
mottagaren. Att använda internet istället för tryckta kommunikationsmedium innebär att 
informationsflödet kan bli större och arkiverad information kan göras lättillgänglig. 
Kostnaden är relativt låg för att göra stora mängder information lättillgänglig för intresserade. 
Nackdelarna med att använda internet för miljöinformation är att mängden information kan 
bli för stor och överflödsinformation ökar samt att det kan finnas problem med trovärdigheten 
hos informationen (Lodhia-Sumit, 2004). 
 
Internet är ett rikt kommunikationsmedium vilket innebär att man kan använda sig av olika 
språk på samma hemsida. Fördelarna med att kommunicera via hemsidor är bland annat: att 
det finns multipla adressmöjligheter vilket praktiskt innebär förmågan att kunna kommunicera 
information till flera användare samtidigt, möjlighet att organisera informationen elektroniskt 
samt att det kan ske en interaktion mellan fler än en användare åt gången (Lodhia-Sumit, 
2004).  
 

4. Metod 
Detta kapitel kommer först att ge en allmän beskrivning av intervjumetodik för att sedan 
övergå till en förklaring av vårt tillvägagångssätt med metoden. Sist i kapitlet kommer vi att 
beskriva vår analysmetod av insamlade intervjudata. Vår studie är både kvantitativ och 
kvalitativ. Studien är kvalitativ eftersom vi har ställt öppna intervjufrågor samt att vi har valt 
att försöka förstå ett mindre antal respondenters upplevelser och erfarenheter. Vår 
analysmetod är kvantitativ eftersom vi har plockat ut nyckelord från intervjusvaren som vi 
sedan sammanställde i frekvenstabeller.  
 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer är en av de vanligaste strategierna för att samla in kvalitativ data och de används 
inom många discipliner för datainsamling. En intervju kan ses som ett samtal eller ett möte 
med en annan person vilket ger de bästa förutsättningarna för att ta reda på och förstå hur en 
annan person tänker och känner. För att få reda på de vanligast förekommande svaren behöver 
inte en djupintervju göras, det räcker oftast med en kort intervju. (DiCicco-Bloom & Crabtree, 
2006). Vill man ha ett så lågt bortfall som möjligt väljer man intervju före 
enkätundersökningar. Vid en intervju är bortfallet cirka 10 % och vid en telefonintervju cirka 
20 % vilket kan jämföras med ett bortfall på 50-60 % vid enkätundersökningar (Kylén, 2004, 
s. 9). Fördelarna med intervjuer är att de ofta ger mer djupa och utvecklade svar än vad en 
enkätundersökning gör samt att intervjuer erbjuder en stor flexibilitet. En nackdel med 
intervjuer är att risken för skevhet kan bli stor eftersom intervjuer är en mer subjektiv metod 
än enkätundersökningar, det vill säga att intervjuaren och respondenten kan påverkas av 
intervjusituationen (Bell, 2006, s. 158).   
 
Vid en intervju behöver det inte endast vara en intervjuare utan det kan även vara två 
intervjuare. Det finns en del fördelar med att vara två som intervjuar, den ena kan ha ansvaret 
för att frågeschemat följs medan den andra kan fokusera på vad respondenten svarar och 
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därigenom ha möjlighet att ställa improviserade uppföljningsfrågor. Efter intervjun kan de 
båda intervjuarna diskutera sina uppfattningar och tolkningar från intervjun. Men det finns 
nackdelar med att vara två som intervjuar bland annat kan respondenten uppleva sig vara i 
minoritet (Repstad, 2007, s. 111). 
 

4.1.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Kvantitativa och kvalitativa metoder bör inte ses som två metoder utan snarare som två 
grupper av metoder som har vissa gemensamma kännetecken, vilket gör att man kan 
kombinera dessa då de båda har starka och svaga sidor (Andersen & Gamdrup, 1994, s. 69-
70). Både kvantitativa och kvalitativa metoder är inriktade på att ge en ökad förståelse av 
samhället, den enskilde individen, grupper och institutioner samt hur de handlar och påverkar 
varandra. Skillnaden mellan de båda metoderna är att i kvantitativa metoder omvandlas 
informationen till siffror och mängder.  I kvalitativa metoder är forskarens uppfattning och 
tolkning av informationen central (Holme & Solvang, 1997, s. 76). 
 

4.1.2 Styrda och öppna intervjuer 
I den öppna intervjun finns det ett antal frågeområden som skall täckas in och respondenten 
får berätta fritt. Svaret som blir efter en styrd intervjufråga blir mer exakt än vid en öppen 
intervjufråga. Korta intervjuer, 5-20 minuter räcker för att täcka in en del fakta eller för att gå 
på djupet inom ett väl avgränsat område. Korta intervjuer är vanligtvis betydligt mer styrda än 
de långa intervjuerna som är mer av en öppen karaktär (Kylén, 2004, s. 19).  
 
I en hårt styrd intervju har intervjuaren ett antal färdiga frågor som skall besvaras. Styrda 
intervjuer kan även kallas för strukturerade eller semi-strukturerade intervjuer. Fördelen med 
sådana intervjuer är att man efter intervjun har svar som är enkla att sammanställa och 
analysera. De flesta intervjuer som genomförs hamnar mellan den strukturerade intervjun och 
den ostrukturerade. Om man som intervjuare är ute efter en viss information bör det vara en 
viss struktur på frågorna eftersom risken annars är stor att informationen uteblir (Bell, 2006, s. 
159-163; DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).  
 

4.1.3 Intervjuprocessen 
Förberedelserna inför en intervju är att välja ut viktiga teman och frågeställningar, utforma 
specifika frågor, välja vilken analysmetod som skall användas, lägga upp en tidsplan samt 
genomföra någon eller några pilotintervjuer. Viktigt att tänka på vid frågeformulering är att 
frågorna inte skall vara ledande, endast en fråga i taget och inga värderingsfrågor. Ett sätt att 
undersöka om ens frågor fungerar är att genomföra en pilotintervju där man testar frågorna på 
någon utomstående person som får komma med synpunkter och kommentarer på frågornas 
formulering (Bell, 2006, s. 159).   
 

4.1.4 Skevhet  
Det finns alltid en risk för skevhet (”bias”) i resultaten. Skevheten kan vara både medveten 
och omedveten och brukar definieras som förvrängning av omdöme, olämplig påverkan eller 
förutfattade åsikter. Detta beror främst på att det är människor som genomför intervjun vilket 
kan påverka respondenten på ett omedvetet sätt. Skevhet kan upptäckas genom ifrågasättande 
av insamlad data eller vid tolkningen av insamlad data. Skevhet kan hanteras genom att vara 
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kritisk när det gäller tolkning av data samt att ifrågasätta sin egen praxis. (Bell, 2006, s. 167-
168).  
 

4.1.5 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska principer för forskning. Den första principen kallas för 
informationskravet och innebär att de som berörs av ett forskningsprojekt skall informeras om 
syftet med forskningen samt vilka villkor som gäller för deltagandet i forskningsprojektet. Det 
är även viktigt att upplysa deltagarna om att deras medverkan är frivillig samt att de har rätt 
att när som helst avbryta sin medverkan i projektet. Den andra principen kallas för 
samtyckeskravet och innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan. De som deltar i en undersökning har rätt att avbryta sin medverkan utan att 
detta ska medföra negativa konsekvenser för dem. Deltagarna får inte heller utsättas för 
opassande påverkan eller påtryckning. Den tredje principen kallas för konfidentialitetskravet 
vilket innebär att de personer som ingår i en undersökning skall garanteras konfidentialitet 
samt att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Den fjärde principen kallas för nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad data för 
forskningsändamål inte får användas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). Bell 
(2005) skriver att det är av yttersta vikt att om man utlovar anonymitet skall inga personer, 
inte ens forskaren skall kunna identifiera respondenterna.  
 

4.2 Genomförande - intervjuer 

4.2.1 Frågekonstruktion 
Det var till en början meningen att vi skulle genomföra en enkätundersökning men då det 
visade sig att en del studenter vid LiU får många enkäter blev risken för låg svarsfrekvens 
stor. Vi valde därför att byta metod till korta intervjuer och vi omarbetade enkätfrågorna som 
var kryssfrågor till att vara öppna intervjufrågor. Vi genomförde strukturerade intervjuer med 
överlag öppna frågor som baserades på vissa frågor från den ursprungliga enkäten.  
 
Syftet med våra intervjuer var att ta reda på vilka kommunikationskanaler som studenterna på 
LiU använder sig av samt hur de upplever LiU:s miljöarbete. För att få svar på syftet med 
intervjuerna ställde vi 23 frågor inom områdena kommunikationskanaler, LiU:s miljöarbete 
samt bakgrundsinformation, för intervjufrågor se bilaga 1. För att få en naturlig inledning på 
intervjun valde vi att börja ställa frågor om respondenternas bakgrund det vill säga ålder, kön, 
studieort, årskurs samt utbildningsprogram eller fristående kurs. Frågorna var på förhand 
strukturerade inom intervjuområdena.  
 

4.2.2 Respondenterna och det praktiska genomförandet 
För att få reda på om våra frågor var användbara genomförde vi en pilotintervju med två 
miljövetarstudenter från årskurs 3. Efter pilotintervjun gjordes vissa ändringar i frågorna efter 
de synpunkter som framkommit. Våra intervjuer varade mellan tre till fem minuter, eftersom 
intervjuerna var korta valde vi att inte banda dem. För att underlätta intervjuundersökningen 
var vi två personer som intervjuade. En person ställde intervjufrågorna medan den andra 
personen antecknade intervjusvaren. Fördelen med att vara två intervjuare var att en person 
kunde koncentrera sig på att ställa intervjufrågorna medan den andra personen kunde 
koncentrera sig på respondenterna och intervjusvaren.  
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Innan vi genomförde intervjuerna med respondenterna informerade vi dem om 
undersökningens syfte samt att det var frivilligt att delta i undersökningen. Vi informerade 
även respondenterna om att deras deltagande i undersökningen var anonymt samt vad 
intervjusvaren skulle resultera i. Vi valde att genomföra 50 intervjuer eftersom det ger en viss 
grund för hur studenterna på LiU ser på kommunikationskanaler och universitetets 
miljöarbete samt att det insamlade materialets storlek blev hanterbart inom tidsramen för 
uppsatsen. Vi valde att genomföra våra intervjuer på LiU:s tre campus. Antalet intervjuer på 
varje campus bestämdes utifrån hur stor andel av studenterna som finns på respektive campus 
i förhållande till den totala andelen studenter på LiU. Detta innebar för Campus Valla att det 
genomfördes 30 intervjuer, på Campus Norrköping genomfördes 13 intervjuer och på Campus 
US genomfördes 7 intervjuer. Vi genomförde våra 50 intervjuer under en tredagarsperiod.   
 
När vi genomförde vår undersökning hade vi som mål att välja ut respondenterna 
slumpmässigt. Detta kan dock vara svårt att genomföra rent praktiskt då man som människa 
alltid medvetet eller omedvetet väljer att intervjua vissa personer och inte andra. De personer 
som vi valde att intervjua var studenter som inte såg upptagna ut och vi valde medvetet bort 
att intervjua studenter som satt och läste eftersom vi inte ville störa dem i deras studier. Vi 
valde även bort att intervjua studenter som lyssnade på musik eller pratade i mobiltelefon 
eftersom dessa enligt oss tydligt signalerade att de inte var intresserade. En del av studenterna 
var i större grupper och då vi ansåg att det var praktiskt svårt att genomföra intervjuer med 
såpass många studenter samtidigt valde vi även bort dessa. I övrigt hade vi som mål att inte 
lägga vikt vid studenternas ålder eftersom vi inte ville att det skulle påverka 
slumpmässigheten. Det kan dock alltid finnas risk för en skevhet även när det gäller ålder.   Vi 
gick runt på de tre Campus för att täcka in respondenter från så många olika 
utbildningsprogram och fristående kurser som möjligt. 
 
Vi genomförde intervjuer med enskilda studenter, studenter i par och studenter i grupper om 
tre. Svaren från respondenterna behandlades enskilt även när flera intervjuades samtidigt. De 
nackdelar som vi såg när vi intervjuade flera respondenter samtidigt var att de oftast var en 
respondent som talade mer än de andra. Detta ledde till att det endast var den respondent som 
talade mycket som angav flera olika svar, medan de resterade respondenterna i gruppen 
endast angav ett svar. Det var även vanligt att vid intervjuer i grupper att en av respondenterna 
svarade på frågan medan de andra instämde i vad den föregående sagt. De fördelar som vi såg 
när vi intervjuade flera respondenter samtidigt var att de började diskutera sinsemellan och på 
så sätt framkom det svar som annars inte skulle ha uppgetts.  
 
Vår målsättning innan intervjuerna var att få en jämn könsfördelning bland respondenterna 
men detta visade sig svårt att genomföra praktiskt då männen var mindre angelägna att svara 
på våra frågor. Könsfördelningen på det insamlade materialet var ungefär 33 % män och 67 % 
kvinnor.   
 

4.3 Analys av data  
Rådata som erhålls från intervjuer måste registreras, analyseras och tolka för att betyda något. 
Etthundra enskilda svar är inte användbara om de inte kategoriseras på något sätt. Vid en 
kategorisering letar man efter skillnader och likheter, efter mönster och sådant som är 
speciellt viktigt (Bell, 2006, s. 205). Analys av data är en process där data sorteras för att få 
fram ett mönster eller en struktur för att underlätta tolkningen av data. Datainsamling 
påverkas ofta av preliminära tolkningar, till exempel görs ett val när man skriver ner vad 
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respondenten säger, vilket får konsekvenser för tolkningarna och analyserna av datamaterialet 
(Repstad, 2007, s. 127-128).  
 
Vid intervju kan kodning användas för att sortera svaren. Kodning innebär att svaren sorteras 
efter innehåll. Varje svar eller del av svar som innehåller en åsikt, en faktauppgift eller något 
annat får en kod. Genom kodning kan man räkna ut hur ofta en respondent har nämnt ett visst 
ord eller en viss företeelse (Kylén, 2004, s. 170). För att underlätta kategoriseringen kan 
datamatriser skapas med kolumner för aktörerna och tabellrader för teman (Repstad, 2007, s. 
146).   
 
Analysfasen avslutas oftare av analyseraren själv än av att datamaterialet är färdiganalyserat. 
En analys blir i praktiken sällan färdig eftersom det i forskningsprojekt insamlas stora 
mängder med information (Repstad, 2007, s.139) . 
 

4.3.1 Genomförande – analys 
Vi har valt att tolka våra insamlade intervjudata kvantitativt genom vi plockat ur nyckelord ur 
intervjusvaren. Vi valde att analysera data kvantitativt eftersom vi ville undersöka hur ofta 
nyckelorden förekom i intervjusvaren, för att på så sätt redogöra för hur vanligt 
förekommande svaren var bland respondenterna. För att få en struktur på analysen började vi 
med att göra mallar för frekvenstabellerna. För att kunna se hur de olika intervjusvaren skiljer 
sig mellan de tre campus valde vi att särskilja dem med olika kolumner. Vi gjorde en 
frekvenstabell för varje fråga med följdfrågor. Eftersom vi hade öppna frågor var det möjligt 
för respondenterna att svara med flera alternativ varpå vissa frågor kan summan av 
svarsfrekvenserna bli högre än antalet intervjuer. När ett nyckelord återkom markerades det i 
samma tabellrad för att vi skulle kunna undersöka hur ofta nyckelordet förekom i de olika 
intervjusvaren.  
 
För att få struktur på intervjusvaren och nyckelorden valde vi att gruppera dessa i teman, 
temana grupperades efter hur intervjufrågorna hörde samman med varandra. Vi fick fram fyra 
teman, vilka är: Respondenternas bakgrund, Att inhämta information, Miljöintresse samt Hur 
miljöarbete kan synliggöras.  

5. Resultat  
Vi kommer i avsnittet resultat att redovisa våra intervjufrågor grupperade i teman. Vi 
kommer att redogöra resultaten under respektive frågeområde. Eftersom vi har analyserat 
vår intervjudata kvantitativt kommer vi även att redovisa resultaten kvantitativt.   
 
Vi kommer i resultatdelen att koppla till LiU eftersom det är där som vi har genomfört 
intervjuerna. Vi kommer inte i någon större utsträckning att redovisa skillnaderna mellan de 
olika campus, detta kommer endast att redovisas då skillnaderna är påfallande. Vi kommer 
endast att redovisa de vanligast förekommande svaren, de övriga svaren återfinns i bilaga 3 
där även svarsfrekvenserna finns redovisade.  
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5.1 Respondenternas bakgrund 
Vi genomförde totalt 50 intervjuer varav 37 intervjuer genomfördes i Linköping och 13 
intervjuer i Norrköping, se tabell 1. Andelen intervjuer på respektive ort motsvarar ungefär 
den totala andelen studenter på LiU som läser på denna ort, det vill säga att eftersom 25 % av 
studenterna på LiU läser i Norrköping genomfördes 25 % av intervjuerna i Norrköping.  
 

Tabell 1 beskriver andelen intervjuade studenter på respektive studieort.  
 
Det är intressant för vår studie att se vilken bakgrundsutbildning respondenterna har inom 
miljöområdet, för att se om de har kunskap inom miljö. Majoriteten av respondenterna har 
tidigare inte läst något inom miljöområdet, se tabell 2.  
 

Tabell 2 beskriver miljöutbildningsbakgrunden uppdelad efter campus, bland respondenterna. 
 
Totalt intervjuade vi studenter från 19 program och 4 fristående kurser, för program och 
kurser se bilaga 2. Detta innebär för Filosofiska fakulteten att sju program är representerade, 
för Hälsouniversitetet att fyra program är representerade, för Utbildningsvetenskap är ett 
program representerat samt för Tekniska högskolan att sju program är representerade. Detta är 
inte representativt för respektive fakultet men då vi valde respondenterna slumpmässigt var 
detta inget vi kunde påverka. 
  
 

Fråga 2, 
studieort 

Linköping Norrköping 

Summa = 50 37 13 

Fråga 8, 
Har du läst några kurser och program  
inom miljöområdet innan LiU och/eller 
på LiU? 
 

 
 
Campus US

 
 
Campus 
Valla 

 
 
Campus 
Norrköping 

Inte läst 7 22 9 
Har läst  8 4 
    
Vilka eller var någonstans?    
På gymnasiet  4 1 
Ingår i utbildningen  3 2 
Jobbat med miljöveckor  1  
Miljökemi  1  
På LiU  1  
Utanför LiU och gymnasiet  1  
    
Varför läste du program eller kurser?    
Trodde sig vara intresserad av miljö  1  
Lät intressant med miljö  1  
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5.2 Att inhämta information 
LiU skickar ut ett elektroniskt veckobrev med nyheter i till studenternas mail. I universitets 
byggnader finns det anslagstavlor som både studenter och allmänheten kan nyttja för att sätta 
upp information. På olika platser inom universitetsområdet placerar LiU ut tidningar och 
broschyrer för de anställda och för studenterna med varierande information i, vissa tidningar 
från LiU skickas hem till studenterna. Den enda kommunikationskanal som respondenterna 
använder regelbundet för att inhämta information är LiU:s hemsida.  
 
Majoriteten av respondenterna på LiU använder sig av hemsidan regelbundet. Den 
information som mest eftersöks på LiU:s hemsida är information som rör de olika 
programmen till exempel schema samt genvägar för att nå vissa sidor med anknytning till 
universitetet till exempel biblioteket. Det som utmärker en användbar hemsida är enligt 
respondenterna att den ska vara enkel att navigera på, det ska vara lätt att hitta den 
information som eftersöks, sökfunktionen ska vara enkel att använda och den ska innehålla 
relevanta och bra saker.   
 
Det finns en rad orsaker till att personer inom en organisation väljer att läsa viss information 
och inte läsa annan information. De orsaker som har framkommit under vår undersökning 
bland respondenterna om varför de väljer att läsa viss information är att informationen är 
intressant för dem, att den innehåller rolig information, att de söker efter specifika saker 
såsom information om evenemang. Orsakerna till att respondenterna väljer att inte läsa 
information från LiU är att de upplever att de får mycket information från olika håll, att de 
inte har tid att läsa informationen, att informationen i de olika kommunikationskanalerna inte 
riktar sig till dem som studenter eller att den inte riktar sig mot det område som 
respondenterna är intresserad av.  
 
Kommunikationskanalerna upplevs av många respondenterna som röriga samt 
svårnavigerade. Informationen som kommuniceras till respondenterna upplevs vara av 
skiftande kvalité, ibland är informationen bra och intressant medan den ibland är svårläst och 
ointressant. Det kan även vara svårt att få tag på en del av informationen, speciellt tidningarna 
och broschyrerna. Enligt vissa respondenter bör kommunikationskanalerna, speciellt 
anslagstavlorna, vara mer strukturerade så att det blir lättare att hitta informationen som 
eftersöks.  
 

5.3 Miljöintresse 
Respondenterna är överlag intresserade av att få ökad kunskap om miljöfrågor, men det är av 
yttersta vikt på vilka sätt de får kunskapen. Många av respondenterna vill inte få ökad 
kunskap genom föreläsningar och seminarier eftersom de saknar tid och intresse samt att de 
redan har många andra föreläsningar. Respondenterna som är intresserade av att få ökad 
kunskap kan tänka sig att gå på föreläsningar alternativt semiarier om ämnet som kommer att 
behandlas är intressant för dem. En viktig faktor som avgör om respondenterna kommer att 
besöka föreläsningar är om de har tid. Det bästa sättet att nå ut med information om 
föreläsningar alternativt seminarier är enligt respondenterna genom studentmailen. 
 
Motiveringen till att respondenterna vill få ökad kunskap varierar men många respondenter 
uppgav att det alltid kan vara bra att veta mer om miljöfrågor. Orsakerna till att 
respondenterna inte vill få ökad kunskap är att de inte är intresserade av frågor inom 
miljöområdet samt att de inte har tid att skaffa sig ökad kunskap. En del respondenter uppger 
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att de inhämtar sin kunskap om miljön på andra sätt och därför inte är intresserade av 
ytterligare information.  
 
För att kunna öka sin kunskap kring miljöfrågor vill de flesta respondenter ha kort och enkel 
information som de enkelt kan ta till sig, gärna med tips om vad de kan göra i vardagen. 
Respondenterna anser att det enklaste sättet att få information är via studentmailen, då de kan 
läsa informationen när de har tid. Andra sätt att öka kunskapen om miljön är att det bör hållas 
en kort introduktion under den första veckan på universitetet tillsammans med annan 
information som kommer vid den tidpunkten. Vissa respondenter anser att miljöinformation 
kan implementeras i program och kurser på universitet eftersom det på så sätt får en stor 
spridning bland studenterna. Det finns önskemål bland respondenterna att informationen bör 
utgöra ett annat perspektiv än det som framkommer i massmedia.  
 

5.4 Hur miljöarbete kan synliggöras  
Det kan vara svårt att få ett miljöarbete att synas i en stor organisation som ett universitet. 
Majoriteten av respondenterna upplever att universitet har ett miljöarbete men att det är svårt 
att veta på vilka sätt det syns. Det vanligaste sättet som respondenterna uppfattar att det finns 
ett miljöarbete är genom de källsorteringsplatser som finns uppställda inom 
universitetetsområdet. De respondenter som inte upplever att LiU har ett miljöarbete tycker att 
det borde synas mer tydligt samt att det behövs mer information om vad LiU arbetar med.  
Överlag anser respondenterna att det finns tillräckligt med källsorteringsplatser men att det 
saknas i vissa byggnader på universitetet. Här märks det en påfallande skillnad mellan de 
olika campus som finns på LiU. De respondenter som studerar på Campus Norrköping och en 
del av de som studerar på Campus US uppger i högre grad att det saknas 
källsorteringsmöjligheter än respondenterna på Campus Valla. Respondenterna anser att för 
att källsorteringen ska fungera väl är det viktigt att platserna är bra utformade och att det finns 
tillräcklig information om hur källsorteringen ska utföras. Källsorteringsplatser bör även 
finnas utomhus på universitetsområdet så att möjlighet att källsortera även finns där.  
 
Det är få respondenter som upplever att LiU erbjuder ett utbud av miljömärkta och ekologiska 
varor. Den vanligaste ekologiska varan som respondenterna har lagt märke till är det KRAV-
märkta kaffet. För att få fler att välja ekologiska och miljömärka varor är det viktigt att de är 
tydligt märkta, något som respondenterna under våra intervjuer påpekade saknades på LiU. 
Ekologiska och kravmärkta varor finns i ett varierande utbud på universitets restauranger och 
caféer, respondenterna efterlyser en mer jämn fördelning av varorna. Även i denna fråga 
märks det en viss skillnad mellan de olika campus, respondenterna på Campus Norrköping 
anger i högre grad att det saknas ett utbud av ekologiska och miljömärkta varor.  
 
Det är få respondenter som upplever att LiU erbjuder en möjlighet att skriva ut och kopiera 
dubbelsidigt. Inom det här området kan man se klara skillnader mellan LiU:s olika campus. 
På Campus Norrköping och på Campus US tycker merparten av respondenterna att det inte 
går att kopiera eller skriva ut dubbelsidigt. Vissa av de respondenter som anser att det finns 
möjlighet att skriva ut och kopiera dubbelsidigt tycker att detta är svårt att praktiskt 
genomföra. En del respondenter tycker att det även borde vara möjligt att skriva ut 
enkelsidigt.  Respondenterna anser att det därför vore bra om skrivarna inte endast är inställda 
på dubbelsidigt utan att man kan få välja mellan dubbelsidigt och enkelsidigt. 
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Respondenterna anser att LiU erbjuder möjlighet till miljövänligt resande framför allt genom 
campusbussen som är en gratisbuss för studenter och anställda som går mellan de olika 
campus. Respondenterna tycker att det är bra med cykelvägar till LiU eftersom det underlättar 
det miljövänliga resandet. Det uppskattas av respondenterna att det finns möjlighet till 
miljövänligt resande antingen genom bussar eller cykelvägar. 
 
Respondenterna tycker att ett bra sätt att nå ut med det miljöarbete som görs inom 
universitetet är att tydliggöra det redan existerande miljöarbetet, detta kan till exempel göras 
via en miljökampanj. Att minska elanvändningen är ett annat sätt att förbättra miljöarbetet 
inom en organisation och för LiU:s del tycker vissa respondenter att detta skulle kunna ske 
genom att de allmänna utrymmena utrustas med närvarostyrd belysning. 
Pappersanvändningen är stor inom ett universitet och respondenterna tycker att den skulle 
kunna minskas genom att fler arbeten och uppgifter lämnas in elektroniskt samt att lärare och 
anställda inte ska dela ut papper i onödan.    
 

6. Diskussion 
I detta kapital kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande till tidigare forskning och 
annan litteratur. Eftersom resultaten i vår undersökning i många fall hör samman med 
varandra har vi valt att dela upp diskussionen i rubrikerna: information eller kommunikation, 
kommunikationskanaler, utformning av information samt miljöutbildning. Anledningen till att 
vi har valt att dela upp diskussionen i andra rubriker än de teman som finns i resultatdelen är 
för att i största möjligaste mån undvika upprepningar.   
 

6.1 Information eller kommunikation 
Eftersom det föreligger skillnader mellan information och kommunikation kan det vara svårt 
att utreda om LiU ägnar sig åt information eller kommunikation. Information är när ett 
budskap sänds till en mottagare utan att denne förväntar sig ett svar. I LiU:s fall sänder man ut 
miljöinformation till studenterna utan att de som sänder ut den förväntar sig ett direkt svar 
från de studenter som mottar informationen. Enligt Hallström (1989) kan kommunikation ses 
som en dialog mellan en eller flera människor, vilket för LiU:s del skulle innebära att den 
information som de skriftligen sänder ut bara är information och inte kommunikation. 
Information som sänds ut från en sändare till en mottagare kan i slutändan bli till 
kommunikation då de som har mottagit informationen svarar på budskapet och det uppstår en 
dialog. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är det centrala i kommunikation att förmedla 
information från en sändare till en mottagare vilket man gör i LiU:s fall. Eftersom ett 
universitet är en stor organisation anser vi att det kan vara svårt att få direktkontakt med 
mottagarna och få feedback på den information som sänds ut. 
 

6.2 Kommunikationskanaler 
LiU använder flera olika kommunikationskanaler för att nå ut med sin information, till 
exempel elektroniskt veckobrev, anslagstavlor och hemsidan. Flera av respondenterna tycker 
att en del av kommunikationskanalerna är ostrukturerade, vilket främst rör anslagstavlorna. Vi 
anser att för att kommunikationskanalerna ska fungera bra bör de vara strukturerade och om 
det är en stor organisation bör de även vara uppdelade efter avdelningar eller program. Om 
organisationer delar upp informationen efter avdelningar eller program kommer 
informationen att bli mer angelägen för mottagarna. I vår undersökning ansåg en av 
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respondenterna på Campus Norrköping att i veckobrevet som LiU skickar ut till studenterna 
är det för mycket fokus på det som händer i Linköping. Denna respondent ansåg att 
veckobrevet därför inte kändes relevant att läsa. Om kommunikationskanalerna är mer 
strukturerade anser vi att de blir mer överskådliga, informationen blir mer synlig och vi tror 
att detta skulle öka antalet läsare av den. 
 
Enligt Lodhia-Sumit (2004) är internet eller hemsidor de kommunikationskanaler som är 
enklast att förmedla information via eftersom de är lättåtkomliga och man kan förmedla 
information till flera användare samtidigt. Författaren menar vidare att via internet eller 
hemsidor kan informationen uppdateras regelbundet samt att ny information snabbt kan nå ut 
till mottagarna. Lodhia-Sumit (2004) skriver att internet inte är rumsberoende på samma sätt 
som de tryckta kommunikationskanalerna. Under vår undersökning framkom det bland vissa 
respondenter att det kan vara svårt att hitta LiU:s tryckta medier såsom tidningar och 
broschyrer. Det är i vissa fall oklart var dessa står uppställda inom universitetsområdet. Det är 
relativt enkelt och billigt att förmedla information via internet eller hemsidor, problemet med 
internet är att det kan vara svårt att skilja ut vilken information som är trovärdig (Lodhia-
Sumit 2004). För stora organisationer kan det vara effektivt att förmedla information via 
hemsidan. Som vi ser det är fördelen med att använda sig av hemsidan när det gäller 
internkommunikation att mottagarna ofta använder hemsidan till att hitta annan information 
som rör deras arbete. Det vill säga att mottagarna ofta använder hemsidan till annat och därför 
ser ny information relativt snabbt, vår undersökning visade att respondenterna länkar sig via 
LiU:s hemsida till att bland annat hitta kursinformation och schema. En annan fördel med att 
förmedla information via hemsidan är att det är bättre för miljön än om informationen 
förmedlas via trycksaker.  
 
Lodhia-Sumit (2004) anser att risken för överflödsinformation är stor när internet användas 
som kommunikationskanal och vår undersökning bland studenterna på LiU påvisar detta. Den 
vanligaste orsaken bland respondenterna till varför de inte läser information från LiU är att de 
redan får mycket annan information samt att de inte har tid. Eftersom de flesta respondenter i 
vår undersökning väljer att inte läsa information på grund av tidsbrist är det viktigt att 
informationen som utformas är intressant samt att den ska gå snabbt att läsa, informationen 
skulle exempelvis kunna utformas i korta punkter. Det finns en risk att fokus kommer att 
läggas på andra informationsinsatser som rör de ämnen som är av studenternas intresse. Vi 
anser att det alltid finns en risk att information väljs bort av människor men om informationen 
är enkel att förstå samt lätt att ta till sig kommer antagligen andelen människor som tar till sig 
informationen att öka.  
 
De flesta av respondenterna läser inte LiU:s veckobrev, en del av respondenterna läser det inte 
för att de upplever att det står samma nyheter som på hemsidan. Hallström (1989) menar att 
information bör sändas via flera kommunikationskanaler för att det ökar möjligheten att 
mottagarna kommer ihåg meddelandet. Utöver att möjligheten blir större att mottagarna 
kommer ihåg meddelandet så menar vi att det kan vara effektivt att skicka informationen via 
flera kommunikationskanaler om man vill nå ut till ett stort antal mottagare som inte har 
tillgång till samma kommunikationskanaler. Det är större sannolikhet att informationen når 
mottagarna om flera kommunikationskanaler används till samma information. 
 
Risken med att sända information via flera kommunikationskanaler menar vi kan vara att den 
ena kommunikationskanalen kommer att känns som överflödig. Om en kommunikationskanal 
känns som överflödig väljs den ofta bort för att fokus ska kunna läggas på någon annan kanal 
där informationen är mer relevant. Organisationer bör inte skicka viktig information via en 
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kommunikationskanal som upplevs som överflödig eftersom denna information med stor 
sannolikhet inte kommer att läsas av de tilltänkta mottagarna. Om samma information skickas 
med olika kommunikationskanaler bör man fundera över vilken av dessa kanaler som 
mottagarna till största sannolikhet använder oftast och framför allt vilken kanal som de 
använder minst.  
 
Huruvida organisationer ska använda sig av flera kommunikationskanaler eller inte beror till 
stor del på vilken information som ska meddelas. Problematiken med att skicka viktig 
information via de vanligaste kommunikationskanalerna är att mottagarna är vana att få 
information via dessa kanaler. Om denna information inte brukar innehålla något viktigt tror 
vi att det är vanligt att mottagarna slutar läsa informationen som kommer via den 
kommunikationskanalen och därför finns det risk för att mottagarna inte uppfattar den viktiga 
informationen. Detta ser vi tydligt exempel på i vår studie där de flesta respondenter inte 
längre läser det elektroniska veckobrevet då det inte brukar innehålla någon viktig 
information. I vår undersökning visade det sig att den enda kommunikationskanal som 
användes regelbundet av respondenterna är LiU:s hemsida. Viktig information, exempelvis 
miljöinformation, skulle kunna läggas på organisationers hemsida eller intranät där 
mottagarna brukar läsa eller gå via om de är på väg till någon annan del av hemsidan. Om det 
är vardaglig information som ska förmedlas kan denna skickas via de vanliga 
kommunikationskanalerna men som vi ser det så bör organisationer vara försiktiga med att 
skicka samma information via flera kommunikationskanaler. 
 

6.3 Utformning av information 
Det stora problemet med att utforma information är den ska vara intressant för att människor 
ska läsa den. Det finns alltid orsaker till att viss information läses inom en organisation och 
det är viktigt att tänka på vid utformning av information att den ska vara intressant för 
mottagaren av informationen och inte för sändaren av den. Sändaren av informationen vet ofta 
vad den vill ha sagt men problem kan uppstå när mottagaren tolkar informationen på ett annat 
sätt än vad sändaren avsåg (Larsson, 2001). Det är viktigt att tänka på vem som är den 
tilltänka mottagaren, som vi ser det så är det en stor skillnad om information utformas till en 
mottagare som till exempel är en forskare inom det tilltänka informationsområdet eller om 
informationen ska utformas för att kunna informera allmänheten inom detta område. Vi 
upplever att det är vanligt att sändaren av ett meddelande utformar informationen på ett alltför 
avancerat sätt eftersom sändaren ofta är insatt i ämnet som informationen rör, vilket 
mottagarna inte alltid är. 
 
Strid (1999) skriver att mottagarna av ett meddelande medvetet väljer vilken information som 
de vill ta del av och att detta är något som man bör ha i åtanke när information utformas. Flera 
av respondenterna i vår undersökning ville ha kort och enkel miljöinformation eftersom 
informationen då blir lätt att ta till sig. För att få människor att ta till sig miljöinformation bör 
denna utformas på ett sätt som är intresseväckande. Problemet för stora organisationer blir att 
utforma information som är intressant för alla. 
 
Strid (1999) menar att det ofta uppstår isolerade grupper i en större organisation vilket kan 
leda till att dessa grupper har svårt att förstå varandra. Detta är inte enbart ett 
organisationsproblem utan även ett kommunikationsproblem. Eisenhauer och Nicholson 
(2005) skriver att eftersom graden av förståelse, intresse och behov varierar mellan individer 
och grupper är det svårt att utveckla miljöinformation och miljökommunikation som är 
relevant för många människor. När organisationer utformar information eller 
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miljöinformation menar vi att det är vikigt att de tänker på vilka personer som är tänkta som 
mottagare. Eftersom stora organisationer är uppdelade i grupper och att de har många 
anställda med olika bakgrund blir det en utmaning att utforma information som alla berörda 
parter tolkar på ett liknande sätt. 
 
Respondenterna i vår undersökning tycker att miljöinformationen bör bestå av korta och enkla 
tips för att de lättare ska kunna ta till sig den, till exempel vardagstips eftersom det är enkelt 
att relatera till sådant som görs i vardagen. Detta är något som vi anser att alla organisationer 
bör tänka på när de utformar information, att lätt och kort information är lättare att ta till sig. 
Om informationen är längre än den behöver vara blir det ofta krångligare formuleringar och 
den blir svårare att ta till sig. Kortare information innebär att det blir mindre information att 
tolka vilket leder till att antalet missförstånd skulle kunna minska mellan sändare och 
mottagare. Larsson (2001) skriver att information som läggs på fel nivå med allmänna och 
vida formuleringar blir otydlig och abstrakt.  
 
Det är viktigt för LiU att tänka på att de har studenter med olika bakgrund samt att 
studenterna studerar vid olika program. Eftersom studenterna har olika bakgrund skulle man 
kunna rikta miljöinformationen mot en specifik studentgrupp. Vi menar att ett bra sätt att nå 
ut med riktad miljöinformation skulle kunna vara genom de olika kårtidningar som finns på 
universitetet eftersom dessa redan är inriktade på en specifik studentgrupp. Dock är det viktigt 
att komma ihåg att viss miljöinformation bör läggas på en sådan nivå att den passar alla 
studenter utan att informationen blir alltför vid. Det uppkom önskemål under vår 
intervjuundersökning att LiU bör försöka belysa miljöproblematiken ur en annan synvinkel än 
den som massmedia har. Enligt Wagner (2006) är det dock viktigt att upplysa studenterna om 
att miljöproblemen inte enbart definieras av forskare utan även av allmänheten och 
massmedia. Som vi ser det att det är viktigt att klargöra för studenterna vilka skillnader som 
kan finnas i de olika synsätten och att vara tydlig med varifrån den information som når ut till 
studenterna är hämtad. 
 
Några enstaka respondenter i vår undersökning läser LiU:s tidningar och broschyrer. Strid 
(1999) skriver att det är väldigt svårt att utforma interna tidningar eftersom mottagarna sällan 
är en homogen grupp, om tidningarna skickas hem till mottagarna upplever de en större 
angelägenhetsgrad att läsa dem. Vid LiU är det stor spridning på vilka utbildningar 
studenterna läser och vilken inriktning utbildningarna har. Det kan vara svårt att veta på 
vilken nivå informationen i tidningen ska läggas och om den ska fokusera på den 
samhällsvetenskapliga eller den naturvetenskapliga aspekten av miljöproblematiken (Wagner, 
2006). Vi anser att tidningarna bör inriktas mot olika intressegrupper så att de som till 
exempel studerar ett naturvetenskapligt område får en miljötidning med fokus på 
naturvetenskaplig information. I vår undersökning var det en av respondenterna som brukar 
läsa de tidningar som kommer hem via posten. Vi tror utöver att mottagarna känner en större 
angelägenhetsgrad att läsa de tidningar som kommer hem är att de har mer tid hemma att sätta 
sig ner och läsa än vad de har på universitetet eller arbetsplatsen. 
 

6.4 Miljöutbildning 
Miljöutbildningen behöver inte vara särskilt omfattande och den behöver inte ske i traditionell 
utbildningsform. Till exempel vid information om hur man källsorterar uppsatt vid 
källsorteringsplatserna sker en form av utbildning som inte är särskilt betungande för 
individerna men som de ändå kan ha nytta av på andra ställen än på organisationen. 
Förhoppningsvis kommer individerna även att sprida informationen vidare till sin omgivning. 
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Enligt Hallström (1989) är det även viktigt att mottagaren kommer ihåg informationen i 
meddelandet. För att människor ska kunna kommunicera informationen vidare till sin 
omgivning är det viktigt att den är utformad på ett sådant sätt att mottagaren kommer ihåg 
innehållet. Vi menar att om informationen består av korta och enkla råd ökar möjligheten till 
att mottagaren kommer ihåg informationen och på så sätt kan den få större spridning till 
omgivningen.  
 
Enligt Ammenberg (2002) hör kommunikation och kunskap samman, genom kommunikation 
och information kan kunskap spridas på ett fungerande sätt, det vill säga att kommunikationen 
måste fungera i en organisation för att kunskapen ska kunna spridas. Genom att kommunicera 
miljö inom en organisation kan kunskapen om miljön öka bland de anställda och studenterna. 
Vi tror även att en samhörighet kan skapas inom organisationen när de anställda eller 
studenterna upplever att de arbetar eller studerar inom en organisation som bryr sig om miljön 
och att de då känner sig delaktiga i detta arbete. Men även om kommunikation om miljöfrågor 
kan skapa en samhörighet bland de berörda parterna är det viktigt att komma ihåg att alla 
människor inte har ett intresse för miljöfrågor, vilket även framgick bland respondenterna i 
vår undersökning. Men som vi ser det borde alla ges en möjlighet att få information om miljö 
för att sedan kunna ta ställning om huruvida de är intresserade. Vi upplever att många 
människor tror att de inte kan gör något för att förbättra dagens miljösituation, men detta 
stämmer inte eftersom det finns mycket som den enskilde individen kan göra som kan leda till 
en stor skillnad i slutänden. Informationen som förmedlas bör vara enkel med tips om vad 
som kan göras på ett enkelt sätt i vardagen. Informationen bör även innehålla vad de olika 
handlingarna enligt tipsen skulle kunna leda till, till exempel hur många träd som skulle kunna 
sparas om man återvinner papper.  
 
Att informera och utbilda studenter och ungdomar inom miljöområdet är viktigt enligt 
Ballantye et, al. (2006) eftersom de är morgondagens ledare och förvaltare av jorden. Genom 
utbildning av studenter och ungdomar kommer miljöproblem att uppmärksammas och det är 
därför bra att använda studenter och ungdomar som katalysatorer för miljöinformation. Duvall 
och Zint (2007) anser också att utbildning av studenter och ungdomar kan leda till att 
uppmärksamma miljöproblemen och förhoppningsvis underlätta lösningen av dem. Duvall 
och Zint (2007) menar inte att lösningen på miljöproblemen är att lämna över dem till dagens 
ungdomar och studenter utan den äldre generationen måste hjälpa till att lösa miljöproblemen. 
Majoriteten av respondenterna i vår undersökning är intresserade av att få ökad kunskap om 
miljöfrågor, de flesta av dem vill endast få ökad kunskap om de har tid. Vi tycker att det är 
väldigt bra att majoriteten av respondenterna är intresserade av miljöfrågor men problemet 
som student är att få tid över för något utanför utbildningsprogrammen och de fristående 
kurserna. Det bäst sättet för att få studenter att öka sin kunskap är som vi ser det genom att 
implementera miljö i kurser och program, vilket även några av respondenterna föreslog. Om 
det finns miljöinslag i varje program så skulle antagligen fler studenter få upp intresset för 
miljöfrågor.  
 
Både Duvall och Zint (2007) och Ballantye et, al. (2006) anser att den stora fördelen med att 
utbilda ungdomar och studenter i miljöfrågor är att informationen och kunskapen troligtvis 
kommer att spridas till andra delar av samhället, exempelvis till föräldrarna. Även om de 
flesta studenter har flyttat hemifrån tror vi att de har möjlighet att påverka sina föräldrars 
vanor och framförallt deras konsumtionsmönster. Vi instämmer med det som Ballantye et, al. 
(2006) och Duvall och Zint (2007) skriver om att utbilda ungdomar och studenter inom miljö 
kan fungera som en katalysator för att sprida miljökunskap i samhället och att detta kan 
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generera stora effekter i slutändan. Vi menar att miljöutbildning och miljöinformation inte 
behöver vara särskilt omfattande för att effekterna av dem ska bli stora. 
 
Strid (1999) skriver att det är svårt att förändra attityder och värderingar som är förankrade 
hos individer, men om attityder och värderingarna inte är så fast förankrade hos individerna är 
de enklare att ändra dessa. Vi anser att det är viktigt att tänka på att attitydförändringar hos 
människor tar tid och att de inte alltid går att genomföra. Många människors attityder tror vi 
kan ha skapats på felaktiga grunder. De flesta människor får miljöinformation via massmedia 
vilket kan ge en felaktig bild eftersom den bild av problemet som massmedia ofta ger inte 
alltid är nyanserad, det vill säga att massmedia endast tar upp vissa aspekter av problemet.  
 
Vi anser att genom att erbjuda föreläsningar och seminarier inom miljöområdet kommer det 
att spridas kunskap inom miljö och ju fler människor som deltar i sådana tillfällen desto mer 
kunskap kan komma att spridas. Respondenterna i vår undersökning är överlag intresserade av 
att få ökad kunskap om miljöfrågor men många av respondenterna påpekade att det var viktigt 
på vilket sätt man får kunskapen. Enligt Hallgren och Ljung (2005) är det i en 
miljökommunikationssituation viktigt att tänka på att deltagarnas delaktighet i 
kunskapsutveckling har en betydande roll för på vilket sätt miljökommunikationssituationen 
kan komma att utveckla sig. Vi menar att det är viktigt att de personer på LiU som ska 
utforma en föreläsning alternativt ett seminarium inom miljöområdet först bör ta reda på 
vilken slags information som studenterna är intresserade av att få.  
 
Eftersom det kan vara svårt att se vilket miljöarbete som existerar inom en organisation kan 
det vara bra att aktivt försöka nå ut till de anställda eller studenterna med det miljöarbete som 
genomförs. Respondenterna påpekade under intervjuerna att LiU borde synliggöra sitt 
miljöarbete eftersom LiU har ett miljöarbete. Under intervjuerna framkom det att vissa 
respondenter tycker att LiU till exempel borde anordna en miljökampanj för att nå ut med 
miljöinformation och speciellt information om det arbete som de gör. Vi anser att oavsett om 
organisationer har ett miljöarbete litet eller stort, är det något de borde redogöra för de 
anställda eller för studenterna såväl som för allmänheten. Även om det kan kännas som att 
man som organisation inte gör så mycket för att man till exempel endast källsorterar så är 
detta bättre än inget miljöarbete alls.  
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7. Slutsatser 
• Respondenterna använder LiU:s hemsida regelbundet, det är därför effektivt att 

förmedla information via denna kommunikationskanal. 
 
• Vid utformning av information är det viktigt att tänka på vem som är den tilltänkta 

mottagaren så att informationen inte utformas på ett alltför avancerat sätt. 
 

• Information som förmedlas bör vara intressant samt kort och konkret för att den snabbt 
ska gå att ta till sig, detta ökar möjligheten att informationen sprids till omgivningen. 

 
• För att kommunikationskanalerna ska fungera så effektiv som möjligt bör de vara 

strukturerade och överskådliga. 
 

• Miljöutbildningen behöver inte vara särskilt omfattande och behöver inte ske i 
traditionell utbildningsform för att effekterna av dem ska bli stora.  

 
• Tidsbrist är en vanligt förekommande orsak till att respondenterna inte tar till sig 

information.  
 

• Bästa sättet att få studenterna att öka sin miljökunskap är genom att implementera 
miljö i fristående kurser och utbildningsprogram. 

 
• Miljöarbetet inom en organisation bör tydliggöras för de anställda eller studenterna.  

 

8. Förslag på vidare arbete 
En av våra slutsatser är att respondenterna vill ha kort och enkel miljöinformation och därför 
kan ett fortsatt arbete bestå av att utforma information som är enkel och intresseväckande. Det 
skulle även vara intressant att undersöka hur utformad miljöinformationen togs emot av 
studenterna och om den fick något genomslag.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – 

studenters syn på kommunikationskanaler 

och LiU:s miljöarbete 

 
Fråga 1     
Vilket program studerar du vid? 

....................................................................................   

 
Fråga 2 
På vilken studieort studerar du?  

 Linköping 
 Norrköping 

 
Fråga 3     
Vilken årskurs läser du? 

................................................................... 

 
Fråga 4 
Kön 

 Kvinna 
 Man 

 
Fråga 5 
Vilket år är du född?  19………… 
 
Fråga 6 
Varifrån inhämtar du information rörande LiU? (Kommunikationskanaler) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 6a 
Brukar du använda dig av LiU:s hemsida regelbundet? Vilken sorts information söker du där? 

Vad tycker du om informationen och utformningen av den? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 6b 
Brukar du läsa LiU:s elektroniska veckobrev? Hur kommer det sig? Vad tycker du om 
informationen och utformningen av den? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 6c 
Brukar du läsa på LiU:s anslagstavlor? Hur kommer det sig? Vad tycker du om informationen 

och utformningen av den? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 6e 
Brukar du läsa LiU:s tidningar och broschyrer? Hur kommer det sig? Vad tycker du om 

informationen och utformningen av den?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 6f 
Är du intresserad av att gå på föreläsningar alternativt seminarier rörande miljöområdet? Hur 

kommer det sig? Har du besökt något av dem? Hur har du fått informationen eller vill få?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 7 
Upplever du att LiU har ett miljöarbete? Vid svar ”ja” gå till 7a, vid ”nej” gå till 7b 

………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 7a 
På vilket sätt tycker du att LiU:s miljöarbete syns? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 7b 
Hur borde LiU:s miljöarbete synas?  
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
Fråga 7c 
Upplever du att det finns tillräckligt med källsorteringsplatser på LiU? Vart saknas det? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 7d 
Hur upplever du LiU:s utbud av miljömärkta och ekologiska varor på caféerna och 

restaurangerna? Vad och var saknas det? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 7e 
Har du upplevt att LiU erbjuder möjlighet att skriva ut och kopiera dubbelsidigt? Hur kommer 

det sig? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 7f 
Upplever du att LiU erbjuder möjlighet till miljövänligt resande? På vilka sätt?  
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 
Fråga 7g 
Vid ”ja” på fråga 7 svara på denna. Hur tycker du att LiU kan förbättra sitt miljöarbete?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
Fråga 8 
Har du läst några kurser och program inom miljöområdet innan LiU och/eller på LiU? Vilka 

eller var någonstans? Varför läste du kurser eller program? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 9 
Skulle du vilja få ökad kunskap om miljöfrågor? Vid ”nej”, hur kommer det sig att du inte vill 

det? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 
Fråga 9a 
På vilka sätt skulle du vilja få ökad kunskap?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Fråga 10 
Är det något utöver ovanstående frågor som du vill tillägga? Var det något du tyckte var extra 

viktigt?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Bilaga 2 

Representerade program och kurser i undersökningen på 
LiU 

 
Hälsouniversitetet 
Läkarprogrammet 
Logopedprogrammet 
Sjuksköterskeprogrammet 
Arbetsterapeutprogrammet 
 
Filosofiska fakulteten  
Samhälls- och kulturanalys 
Miljövetarprogrammet 
Socionomprogrammet 
Politices magisterexamen 
Internationella civilekonomprogrammet 
Affärsjuridiska kandidatprogrammet 
Personal- och arbetsvetenskap 
 
Utbildningsvetenskap 
Lärarprogrammet 
 
Tekniska högskolan 
Civilingenjör i teknisk fysik 
Civilingenjör i elektronikdesign 
Grafisk design och kommunikation 
Civilingenjör i kemisk biologi 
Innovativ programmering 
Högskoleingenjör i datateknik 
Civilingenjör i teknisk biologi 
 
Fristående kurser 
Fristående kurser 
Kurser inom statsvetenskap 
Media, kommunikationsvetenskap 
Kurser inom filosofi och civilekonomi 
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Bilaga 3 

Frekvenstabell över respondentsvaren 
 

 

 

 
 

Fråga 6 
Varifrån hämtar du information 
rörande LiU? 

 
Campus 
US 

 
Campus Valla 

 
Campus 
Norrköping 

LiU:s hemsida 5 29 10 
Internet 3  3 
Länkar 2   
Nyhetsbrev  1 1 
Mail  2  
Hubb 2   
Anslagstavlor  1  
 
 
Fråga 6a 
Brukar du använda dig av  
LiU:s hemsida regelbundet 

 
Campus US

 
Campus Valla

 
Campus Norrköping

Ja 7 29 13 
Ibland  1  
    
Vilken sorts information  
söker du där? 

   

Programinformation 6 13 2 
Schema 4 10 5 
Mail 2 9 3 
Studentportalen 2 4 2 
Biblioteket  5 1 

Fråga 3, 
årskurs 

Årskurs 
1 

Årskurs 
2 

Årskurs 
3 

Årskurs 
4 

Årskurs 
5 

Master Fristående
kurser 

Summa = 50 10 3 16 15 2 0 4 

Fråga 4, kön Kvinna Man 

Summa = 50 34 16 

Fråga 5, ålder -20 21-25 26- 
30 

31- 
35 

36- 
40 

41- 
45 

46- 
50 

51- 
55 

56- 
60 

60- 

Summa = 50 1 32 13 2 1 1     
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Anslagstavlan  3  
Länkar 2   
Litteratur 1 1  
Nyheter  1 1 
Till det mesta  2  
Mailadresser  1  
    
Vad tycker du informationen och 
utformningen av den? 

   

Bra 2 15 6 
Svårt att hitta på hemsidan 2 4 3 
Fungerar skapligt 1 5 1 
Inte så bra  2  
Hemsidan fungerar inte alltid  2  
Sökfunktionen är dålig   2 
Krångligt schemasystem   2 
Rörig hemsida   1 
Trevlig hemsida  1  
Sökfunktionen är bra  1  
Dålig information om vissa kurser 1   
 
 
Fråga 6b 
Brukar du läsa LiU:s 
elektroniska veckobrev? 

 
Campus US

 
Campus Valla

 
Campus Norrköping

Läser det inte 3 14 5 
Får det inte 2 9 3 
Läser det ibland 3 6 4 
Avbeställt veckobrevet  1 1 
    
Hur kommer det sig?    
Mycket annat att läsa  1  
Ointressant veckobrev  1  
Tidsbrist  1  
    
Vad tycker du informationen 
och utformningen av den? 

   

Bra att veckobrevet finns  3 2 
Det borde komma 1gång/månad 1 2  
Ointressant veckobrev  2  
Kommer för ofta 1 1  
Samma nyheter som på hemsidan  1 1 
Roligt veckobrev 1   
För mycket information i det 1   
Svårläst 1   
För mycket information om forskning  1  
Bra information i veckobrevet   1 
För mycket fokus på Linköping   1 
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Fråga 6c 
Brukar du läsa på 
LiU:s anslagstavlor? 

 
Campus 
US 

 
Campus Valla 

 
Campus 
Norrköping 

Läser inte på dem 2 13 8 
Läser på dem ibland 3 7 5 
Läser på dem 2 10  
    
Hur kommer det sig?    
Letar evenemang 2 6 2 
Köp och sälj  6 1 
Läser allt 1 2  
Läser vid tid 1  1 
Letar information  3 1 
Letar programinformation 1   
För mycket annat att läsa 1   
Tidsbrist  1  
För röriga  1  
    
Vad tycker du informationen  
och utformningen av dem? 

   

Bra 3 7 2 
Bättre uppdelning  1 1 
Ointressant  1 1 
Varierande kvalitet 2   
För lite information 1   
Bra att alla får sätta upp information 1   
Bra att anslagstavlorna finns  1  
Information är sådär  1  
Endast en tavla för studenter  1  
 
 
Fråga 6d 
Brukar du läsa LiU:s  
tidningar & broschyrer? 

 
Campus 
US 

 
Campus Valla 

 
Campus 
Norrköping 

Läser dem inte 5 20 8 
Läser dem ibland 1 7 2 
Läser dem  4 3 
Läser de hemskickade 1   
    
Hur kommer det sig?    
Vet inte var de finns 1   
Tidsbrist 1   
De är för många  1  
De är svåra att få tag på  1  
Visste inte om att de finns  1  
    
Vad tycker du om informationen 
och utformningen av dem? 
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Sådär  3 1 
Dålig information  2  
Intressant  2  
Roliga  2  
Bra  1 1 
Skiftande kvalitet  1  
Bra att de finns   1 
 
 
Fråga 6e 
Är du intresserad av att gå på  
föreläsningar alternativt seminarier 
rörande miljö? 

 
 
Campus US

 
 
Campus Valla

 
 
Campus Norrköping

Är inte intresserad 2 15 4 
Intresserad vid tid 3 4 3 
Är intresserad 2 6 3 
Kanske intresserad  4 3 
    
Hur kommer det sig?    
Beror på ämnet   8 1 
Tidsbrist  3 1 
Har inget intresse av området  2 1 
Läst miljö innan  1 1 
Har redan många föreläsningar 1   
Ingår inte i utbildningen  1  
    
Har du besökt någon sådan?    
Inte besökt 1   
Besökt ibland  1  
    
Hur har du fått informationen eller  
vill få den? 

   

Vill få via mail 3 8 5 
Vill få via anslagstavlor  1 2 
Vill få via hemsidan  1  
Vill få via lärare  1  
Vill ha anmälningslistor  1  
Vill inte få via veckobrevet   1 
 
 
Fråga 7 
Upplever du att LiU 
har ett miljöarbete? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Ja 7 21 6 
Nej  8 6 
Osäker  1 1 
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Fråga 7a 
På vilka sätt tycker du att  
LiU:s miljöarbete syns? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Genom källsortering  8 3 
Osäker på vilket sätt det syns 6 3  
Rent och fint 1 3  
Inga muggar på toaletterna  3  
Inga ventilation på helgerna  2  
Genomsyrar utbildningen  1 1 
Syns på hemsidan   1 
Självsläckande lampor  1  
Miljöpolicy  1  
Sparar el  1  
Miljömärkta sektioner  1  
 
 
Fråga 7b 
Hur borde LiU:s miljöarbete 
synas? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Synas mer tydligt  3 6 
Mer information  1 1 
Information via mail  1  
Grundläggande information   1 
Vet ej  1  
 
 
Fråga 7c 
Upplever du att det finns 
tillräckligt med källsorterings- 
platser på LiU? 

 
 
Campus US 

 
 
Campus Valla 

 
 
Campus Norrköping 

Finns tillräckligt  17 2 
Finns inte tillräckligt (saknas) 4 3 6 
Behövs fler 3 6 3 
Vet ej  4 2 
    
Var någonstans saknas det?    
På alla ställen 4 4 4 
I de ”vanliga” lokalerna  3  
Utomhus  1 2 
E-huset  2  
Caféerna 1   
Bildsalarna  1  
Lunchrummen   1 
Spetsen   1 
Saknas för returburkar  1  
Borde synas mer tydligt  1  
Dålig utformning på dem 1  1 
Dålig information om hur man gör 1  1 
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Fråga 7d 
Upplever du att LiU har ett utbud  
av miljömärkta & ekologiska varor 
på caféerna och restaurangerna? 

 
 
Campus US

 
 
Campus Valla

 
 
Campus Norrköping

Finns inget utbud 3 4 8 
Det finns 1 10  
Vet ej 1 9 2 
Det finns sådant kaffe 1 3 2 
På vissa ställen  2  
I viss mån  1  
Det finns endast KRAV-kaffe, ej vanligt  1  
    
Vad och var någonstans saknas det?    
Tydligare märkning behövs 1 7 2 
Saknas generellt  1  1 
Saknas ekologisk frukt   1 
 
 
Fråga 7e 
Upplever du att LiU erbjuder 
möjlighet att skriva ut och  
kopiera dubbelsidigt? 

 
 
Campus US 

 
 
Campus Valla 

 
 
Campus Norrköping 

Möjlighet saknas 6 6 12 
Möjlighet finns  8  
Vet ej  6 1 
På vissa ställen 1 5  
Svårt att göra  2 1 
Är förinställt  5  
I viss mån 1   
Inte förinställt  1  
    
Var någonstans saknas det?    
Överallt  1 1 
Enkelsidigt bör vara möjligt  4  
Föreläsningsnotater bör  
vara dubbelsidiga 

1   

 
 
Fråga 7f 
Upplever du att LiU erbjuder 
möjlighet till miljövänligt resande? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Möjlighet finns 7 28 11 
Vet ej  2 2 
    
På vilka sätt?    
Campusbussen 5 21 10 
Cykelvägar 1 9 1 
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Fråga 7g 
Hur tycker du att LiU 
kan förbättra sitt miljöarbete? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Vet ej 2 21 1 
Tydliggöra existerande miljöarbete  2 4 
Fler källsorteringsplatser 3 2 2 
Fler miljömärkta varor 2 1 1 
Miljökampanj   3 
Möjligt att skriva ut dubbelsidigt 2   
Stänga av datorer nattetid   1 
Släcka lamporna   1 
Miljötidning med tips   1 
Inga plastlock på kaffemuggarna   1 
Källsorteringskärl för glödlampor   1 
Batteriholkar   1 
Se över kemikalieanvändningen  1  
Mer inlämningar elektroniskt  1  
Dela inte ut onödiga papper  1  
Inga pappersmuggar i caféerna  1  
Kompaktare kurslitteratur  1  
Antalet kvarvarande utskrifter bör 
endast stå på dataskärmen 

 1  

 
 
Fråga 9 
Skulle du vilja få ökad  
kunskap om miljöfrågor? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 
 

 
Campus Norrköping 

Vill få ökad kunskap 4 10 6 
Vill få ökad kunskap vid tid 2 8 3 
Vill inte få ökad kunskap 1 12 2 
Läser redan miljö   1 
Vill kanske få ökad kunskap   1 
Blankt (ej svar)   1 
    
Vid ”nej” hur kommer det sig 
att du inte vill det? 

   

Har inget intresse 1 2  
Tidsbrist  1 1 
Finns annan miljöinformation   1 
Får kunskap på annat sätt  1  
För mycket annan kunskap  1  
Många andra med miljökunskap  1  
Ingen motivering till ”nej”  6  
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Fråga 9a 
På vilka sätt skulle du  
vilja få ökad kunskap? 

 
Campus 
US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Kort & enkel information 3 12 2 
Via mail 4 9 2 
Vardagstips 1 7 3 
Implementering i kurser  2 1 
Folk som informerar  1 1 
Tidning uppställd på LiU   2 
Introduktion under första skolveckan  2  
Tips på aktuella platser  2  
Miljökurser  2  
Lättillgängligt på hemsidan  2  
Inte via mail  2  
Via anslagstavlor    1 
Miljökampanj   1 
Föreläsningar  1  
Mer politiskt färgad information  1  
Annat perspektiv än medias  1  
Lappar med intresseväckande rubriker  1  
Öppna semiarier  1  
 
 
Fråga 10 
Är det något utöver ovanstående  
frågor som du vill tillägga? 

 
Campus US 

 
Campus Valla 

 
Campus Norrköping 

Miljövänliga saker borde vara billiga  1  
Inget att tillägga 7 29 13 
    
Var det något du tyckte  
var extra viktigt? 

   

Ingen kommentar 7 30 13 
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