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Sammanfattning 
Den miljökommunikation som sker internt i ett företag grundar sig i organisationens val och genomförande av miljöstrategi. Kommunikation kan 
beskrivas som processen för människors kontakt med varandra och i denna process kan olika typer av hinder uppstå. I denna studie är mitt syfte att 
undersöka hur den interna miljökommunikationen ser ut och fungerar uppåtriktat, nedåtriktat och horisontellt inom Coop Forum i förhållande till 
vald miljöstrategi, samt att föreslå hur kommunikationen skulle kunna förbättras om behov av detta ses. Projektet har utförts som en kvalitativ 
fallstudie och i huvudsak genom metoden kvalitativ, semistandardiserad intervju.  
 
För att Coop Forum helt skall kunna förverkliga sin allomfattande hållbarhetsstrategi krävs vidare implementering i all verksamhet. Tydliga 
direktiv från ledning är viktigt för att alla medarbetare i en organisation skall ha möjlighet att ta miljöansvar i sitt arbete. Den interna 
organisationskommunikationen gällande miljöfrågor mellan Coop Sverige och Coop Forum stormarknad fungerar väl och sker i huvudsak genom 
miljöchefen för Coop Forum och miljögruppen på stormarknaden. Informationsteknik som medel är av stor betydelse i denna kommunikation. 
Trots att miljöarbetet upplevs väl integrerat i verksamheten på stormarknaden kan tidsbrist och låg prioritering av miljöfrågor vara problem som 
uppstår. Slutligen kan också sägas att den horisontella kommunikationen mellan stormarknader bör ökas för att utnyttja den kunskap som finns 
tillgänglig inom organisationen.  
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Sammanfattning 
Den miljökommunikation som sker internt i ett företag grundar sig i organisationens val 
och genomförande av miljöstrategi. Kommunikation kan beskrivas som processen för män-
niskors kontakt med varandra och i denna process kan olika typer av hinder uppstå. I denna 
studie är mitt syfte att undersöka hur den interna miljökommunikationen ser ut och fungerar 
uppåtriktat, nedåtriktat och horisontellt inom Coop Forum i förhållande till vald miljöstra-
tegi, samt att föreslå hur kommunikationen skulle kunna förbättras om behov av detta ses. 
Projektet har utförts som en kvalitativ fallstudie och i huvudsak genom metoden kvalitativ, 
semistandardiserad intervju.  

För att Coop Forum helt skall kunna förverkliga sin allomfattande hållbarhetsstrategi krävs 
vidare implementering i all verksamhet. Tydliga direktiv från ledning är viktigt för att alla 
medarbetare i en organisation skall ha möjlighet att ta miljöansvar i sitt arbete. Den interna 
organisationskommunikationen gällande miljöfrågor mellan Coop Sverige och Coop Forum 
stormarknad fungerar väl och sker i huvudsak genom miljöchefen för Coop Forum och mil-
jögruppen på stormarknaden. Informationsteknik som medel är av stor betydelse i denna 
kommunikation. Trots att miljöarbetet upplevs väl integrerat i verksamheten på stormark-
naden kan tidsbrist och låg prioritering av miljöfrågor vara problem som uppstår. Slutligen 
kan också sägas att den horisontella kommunikationen mellan stormarknader bör ökas för 
att utnyttja den kunskap som finns tillgänglig inom organisationen. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Idag kan konstateras att företag alltmer betonar förädlingen av värdeinnehållet i de produk-
ter och tjänster man presenterar för marknaden. Att unika värden, som ett implementerat 
miljöarbete, kan vara svåra att imitera leder till konkurrensfördelar och dessutom ger mer 
värdegrundade relationer till kunderna en utvecklad och bibehållen relation mellan kunder 
och företag. Även inåt den egna organisationen märks bland företag idag en ökad fokuse-
ring mot värdestyrning.1  

Ett yttre tvång kan få organisationen att ytligt sett arbeta med miljöansvar. Ytterst beror 
dock verksamhetens verkliga omställning på en förändring av inre värderingar hos organi-
sationens medlemmar, då underliggande attityd, normer, värderingar och föreställningar 
ofta omedvetet styr människors beteende och beslutsfattande.2 Ett ökat arbete med miljö-
frågor innebär en stor förändring i organisationen och kan därmed leda till svårigheter med 
att implementera vald miljöstrategi i verksamheten.3 I denna process är en väl fungerande 
intern organisationskommunikation mycket viktigt.4 

Kommunikation kan beskrivas som processen för människors kontakt med varandra. Det 
kan sägas finnas två skilda sätt att se på kommunikation. Den första definitionen menar att 
det gäller förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor mellan sän-
dare och mottagare, en linjär och relativt mekanisk process. Enligt den andra definitionen är 
kommunikation en mer eller mindre gemensam aktivitet mellan dem som ingår i den, en in-
teraktion som istället för sändare och mottagare består av deltagare. Denna process ses som 
cirkulär eller spiralformad.5 De kommunikativa förhållandena är av stor betydelse för en 
organisation, både för dess struktur och kultur såväl som för utfall och effektivitet.6 Från 
flera forskningsfält sägs kommunikation vara en av de viktigaste beståndsdelarna i en fun-
gerande organisation. Vissa forskare hävdar t.o.m. att organisationen är kommunikation.7 

I kommunikationen kan olika typer av hinder uppstå. Utöver rent tekniska problem når 
budskapet ibland inte fram p.g.a. att det inte observeras eller att det drunknar i störningar 
och brus. Ett annat hinder är att budskapet förkastas genom att mottagaren inte har behov 
av det, inte litar på sändaren eller inte har samma sociala och kulturella referenser. Det kan 
också vara så att mottagaren inte förstår budskapet genom att det är svårt begreppsmässigt 
eller iklätt fel språkdräkt. Slutligen kan också budskapet ha förändrats på vägen så att det 
får en annan innebörd genom att förmedlaren har förändrat det eller för att förändringar har 
skett genom mediet det skickas i.8 

Dagligvaruföretagen är del av en distributionskedja som har en omfattande miljöpåverkan, 
men dessa företag har också en maktposition i kedjan. Dagligvaruföretagen i Sverige har 
arbetat aktivt för att miljöanpassa sortimentet, vilket också har lett till att de drivit utveck-
lingen av hållbara produkter i branschen.9 Från att ha fungerat som distributörer åt daglig-
varuproducenterna har deras position stärkts de senaste årtiondena och de har övergått till 
att bli aktiva när det gäller att tolka konsumenters behov och påverka marknaden.10 

                                                      
1 Agevall och Zanderin (2002), s. 58-59 
2 Linnanen et al (1996), s. 202 
3 ibid., s. 204 
4 ibid., s. 208 
5 Larsson (1997), s. 22 
6 ibid., s. 13 
7 ibid., s. 60 
8 ibid., s. 14 
9 Terrvik (2001), s. 20 
10 ibid., s. 21 
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Konsumentkooperationen i Sverige står för ungefär 18,4 procent av den svenska dagligva-
rumarknaden.11 Coop Norden-koncernens helägda dotterbolag i Sverige driver de två de-
taljhandelskedjorna Coop Konsum och Coop Forum, där den senare är Sveriges största 
stormarknadskedja med 43 enheter.12 Samtliga av dessa stormarknader är certifierade enligt 
Svenska Naturskyddsföreningens krav och uppfyller idag utöver de 76 obligatoriska åta-
gandena också 40 frivilliga.13  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur den interna miljökommunikationen ser ut och fungerar 
uppåtriktat, nedåtriktat och horisontellt inom Coop Forum i förhållande till vald miljöstra-
tegi, samt att föreslå hur kommunikationen skulle kunna förbättras om behov av detta ses. 
Projektet har utförts genom en kvalitativ fallstudie. 

De för syftet grundläggande frågeställningar jag arbetat med är: 

• Vad utgår den interna miljökommunikationen från (verksamhetsidé, strategi o.s.v.)? 
• Vilka vägar går miljökommunikationen internt i organisationen? 
• Hur tas den emot? 
• Hur sänds den tillbaka, respektive förmedlas vidare?  
• Genom vilka medier skickas informationen? 
• Vilka styrkor och hinder finns idag i den interna miljökommunikationen? 

Syfte och frågeställningar grundar sig i att jag har tyckt mig uppleva en mycket god extern 
miljökommunikation och ett gediget miljöarbete från Coop Sverige mot dess omvärld.14 
Den externa kommunikationen är relaterad till och beroende av intern kommunikation15 
och därför ansåg jag det högst relevant att utföra denna studie i syfte att vidare se hur den 
interna miljökommunikationen fungerar inom Coop Sverige i nuläget. Då en organisations 
inre kommunikation inte enbart sker åt ett håll har jag således valt att studera den nedåtrik-
tade, uppåtriktade respektive horisontella miljökommunikationen.16  

1.3 Avgränsning 
Jag har avgränsat mig till att studera miljökommunikation inom Coop Forum, som är ett 
koncept inom Coop Sverige, och där främst se hur miljö kommuniceras mellan centrala 
funktioner (servicekontor) och stormarknad. Denna kommunikation sker mellan fysiskt 
skilda platser, vilket jag anser ger ett intressant perspektiv. Utöver den huvudsakliga ut-
gångspunkten har även kommunikationen till viss del på nivåerna internt inom Coop Sveri-
ge, internt inom Coop Forum stormarknad och mellan Coop Forum stormarknader under-
sökts. Jag har också avgränsat mig till att studera den formella internkommunikationen, 
d.v.s. den kommunikation som följer den hierarkiska organisationsstrukturen. Dessutom har 
jag valt att inte undersöka innehållet i vad som kommuniceras, dels p.g.a. projektets be-
gränsade omfattning men framför allt genom att denna information kan vara konfidentiell. 
 

                                                      
11 Coop Norden (2003), s. 17 
12 Coop Norden (2003), s. 46 
13 ibid., s. 49 
14 se bl.a. Terrvik (2001) och Kooperativa Förbundet (2002) 
15 Kreps (1990), s. 22 
16 Larsson (1997), s. 66 
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Figur 1, Kommunikationsflöden i dagligvarubranschen, fritt ur Terrvik (2001) (egen bearbetning) 

Figur 1 visar de olika kommunikationsflöden (K) som huvudsakligen sker i relation till ett 
dagligvaruföretag. Modellen är ursprungligen en nätverksmodell som visar på relationer i 
och kring dagligvaruföretaget, men har av mig omtolkats till att också inbegripa de kom-
munikationsflöden som förekommer kring samma organisation. Intern organisationskom-
munikation sker också inom respektive enhet, samt mellan olika de olika funktionerna i 
kedjeföretaget. I denna studie motsvarar min satta avgränsning till att utforska K1 i figuren, 
d.v.s. kommunikationen mellan centraliserad nivå och decentraliserad nivå, samt den inter-
na kommunikationen i rutorna ”Ledningsfunktioner” och ”Butiksfunktioner”. Man bör 
dock vara ständigt medveten om att den övriga kommunikationen (K2-K6) i högsta grad 
påverkar den interna.  
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2 Coop Sverige AB 
2.1 Organisation och verksamhetsidé 
Coop Norden bildades den 1 januari 2002. Konsumentkooperationerna i Sverige, Norge 
och Danmark skapade då en gemensam kooperativ koncern, vilken ytterst ägs av medlem-
marna i de olika länderna.17 Den grundläggande uppgiften för Coop Norden är ”att tillhan-
dahålla varor och tjänster utifrån medlemmarnas krav och önskemål”, men syftet med sam-
arbetet är dessutom att kunna skapa sig bättre förutsättningar att möta ökad konkurrens och 
att skapa långsiktig lönsamhet för koncernen.18 

Coop Sverige är koncernens helägda dotterbolag i Sverige och driver de två detaljhandels-
kedjorna Coop Konsum och Coop Forum. I företaget ingår också funktioner för inköp, 
marknadsföring, logistik och drift av butiker.19  

Ursprunget till den verksamhet som bedrivs i Coop Sverige, och det som därmed kommu-
niceras, är stadgarna och verksamhetsidén. Kooperationens verksamhetsidé lyder: 

Konsumentkooperationen ska göra det möjligt för människor att i sin konsum-
tion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk 
uthållighet, social tillit och samverkan.20 

Här beskrivs således det uppdrag Coop Sverige har fått av sina medlemmar.21 Medlemsnyt-
tan är central för verksamheten, och med detta fokus är Coop Sveriges vision att utveckla 
en konkurrenskraftig, attraktiv och lönsam detaljhandelsverksamhet.22 En av grundtankarna 
i kooperationen sägs vara att medlemsnytta kan bidra till samhällsnytta, vilket, enligt orga-
nisationen själv, innebär att ansvarsfullt företagande och hållbarhetsperspektiv kommer att 
bli centrala motiv i verksamheten.23  

Utifrån medlemskraven är alltså Coop Sveriges mål också att ha en ledande och pådrivande 
roll i svensk dagligvaruhandel inom områdena miljö, hälsa och etik. Avdelning Miljö och 
Kvalitet är den enhet inom organisationen som driver och koordinerar frågor inom dessa 
områden.24 

2.1.1 Coop Forum 
Coop Forum är resultatet av en sammanslagning av stormarknadskoncepten B&W, Obs!, 
Robin Hood och Coop Forum. I och med införandet av ett gemensamt koncept modifiera-
des sortimentet och de flesta stormarknader byggdes om. Coop Forum blev som första 
svenska detaljhandelskedja år 2002 miljömärkt enligt Svenska Naturskyddsföreningens kri-
terier. Samtliga 43 stormarknader är godkända och dessutom är alla stormarknader och re-
stauranger KRAV-certifierade.25 

2.2 Miljöarbete i Coop Sverige 
Enligt medarbetare i Coop Sverige finns flera bakomliggande drivkrafter till den positiva 
utveckling som skett inom företaget i arbetet med miljöfrågor. Dessa drivkrafter är både ex-
terna och interna och inkluderar bl.a. kooperationens långt bakåtgående ideal och ursprung-
liga målsättningar, motioner från medlemmar, miljöorganisationers kampanjer samt kon-

                                                      
17 Kooperativa Förbundet (2002), s. 17 
18 Coop Norden AB (2003), s. 12 
19 ibid., s. 46 
20 Kooperativa Förbundet (2002), s. 1 
21 muntligen, Bragman (2003)  
22 Coop Norden AB (2003), s. 46 
23 Kooperativa Förbundet (2002), s. 30 
24 Coop Norden AB (2003), s. 52 
25 ibid., s. 49 
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sumenternas allmänt ökande intresse för miljöfrågor. De främsta påtryckningarna och kra-
ven anser medarbetarna ha kommit från organisationens egna medlemmar. Man säger även 
att medlemmarna är mer aktiva och engagerade än konsumenter i allmänhet p.g.a. att 
många personer blir medlemmar just för att kunna driva frågor som engagerar dem. Detta 
har tagit sig ett särskilt tydligt uttryck vad gäller miljöfrågorna.26 

2.2.1 Ledningssystem för Hållbar konsumtion 
Coop Sverige har valt att jobba med miljöfrågor genom sitt eget ledningssystem för Hållbar 
konsumtion, vilket visas i Figur 2. Systemet grundar sig dels i stadgarna och verksamhets-
idén som beskriver vad som ska göras och hur, men också i det styrande dokumentet Kom-
passen som innehåller vägledande värderingar och ställningstaganden. För att identifiera 
möjligheter till Hållbar konsumtion har Coop Sverige även nio fokusområden, där man syf-
tar till att uppnå ekonomisk, ekologisk och social nytta.27  Det sker, enligt en miljösamord-
nare på Miljö och Kvalitet, internt en successivt bättre förståelse för och hantering av frå-
gorna för en hållbar konsumtion. Att det i grunden finns befintliga och fastlagda dokument 
för arbetet, gör att miljöfrågorna alltid har en grundläggande referens när olika uppfattning-
ar uppstår kring hur saker och ting skall lösas inom detta område.28 

Ledningssystemet för Hållbar konsumtion baseras i att man sätter mål i en affärsplanepro-
cess, där ekologiska nyckeltal är en del. Dessa nyckeltal har varit införlivade i affärsplane-
processen sedan fyra år tillbaka, dessförinnan hanterades miljömålen för sig. Varje verk-
samhet sätter i processen egna mål och skapar en handlingsplan. Vidare sker en uppföljning 
och analys av hur målen uppnåtts som därefter rapporteras i en redovisning. Efter det följer 
en ledningsrapport med reflektion över hur arbetet har gått och förslag till förbättringar. 
Detta rapporteras in i respektive affärsledning en gång om året och tas till vara för att för-
bättra inför nästa års arbete med affärsplaneprocesser.29 

 

 
Figur 2, Coop Sveriges ledningssystem för Hållbar konsumtion, källa: Coop Sverige (2003) 

                                                      
26 Terrvik (2001), s. 58 
27 Kooperativa Förbundet (2002), s. 40 
28 muntligen, Bragman (2003) 
29 ibid. 

__________________________________________________________________________________________   
  9 



2.2.2 Miljöarbete i Coop Forum 
Det yttersta ansvaret för miljöarbetet på stormarknaden har alltid stormarknadschefen, men 
på varje enhet finns också en särskild miljö- och hälsogrupp30 som har huvudansvaret för 
arbete med miljöfrågor.31 Gruppen skall bestå av 3-5 personer från stormarknadens olika 
avdelningar. En person i gruppen är sammankallande och har ansvar för administration, in-
formation och kontakter. En person skall också ingå i stormarknadens ledningsgrupp. Mil-
jögruppen har särskild tid om ca en till två timmar avsatt för månadsmöten. Gruppens över-
gripande roll är att driva på miljö- och hälsoarbetet, att vara mottagare av information i be-
rörda frågor från Coop Sverige, att utbilda, informera och inspirera, att ansvara för källsor-
teringsrutiner och utbildning samt att planera och stödja lokala aktiviteter.32  

Det miljöarbete som sker på stormarknaden i Coop Forum, och vad det därmed kommuni-
ceras kring, handlar framför allt om förändring av kundattityder och köpvanor, sortiment 
och försäljning av ekologiska/miljömärkta varor, källsortering och återvinning samt utbild-
ning av medarbetare.33 

                                                      
30 Miljö- och hälsogruppen har av intervjurespondenterna allmänt benämnts ”miljögruppen”, ett begrepp som 
också jag i fortsättningen kommer att använda mig av. 
31 muntligen, Liw (2003) 
32 Coop Sverige (2002): ”Miljö- och hälsogrupper i Coop Forum” 
33 Coop Sverige (2002): ”Lokala CF mål för Miljö och Hälsa 2003”  
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3 Metod 
3.1 Fallstudie 
Projektet har genomförts som en fallstudie. Denna metod har valts främst genom att under-
sökningen har fokus i ett avgränsat system och därmed undersöker en specifik företeelse,34 
d.v.s. organisationen Coop Forum. Fallstudie som metodologiskt angreppssätt är inte be-
gränsat till en särskild metod för insamling och analys av information.35 Möjligheten att an-
vända flera insamlingsmetoder vid datainsamlingen är en styrka hos fallstudien, jämfört 
med t.ex. experiment, surveyundersökning och historisk metod.36 Denna aspekt upplevdes 
inledande passa väl för just detta projekt, där jag ville ha möjlighet att använda mig av kva-
litativ intervju och analys av information från dokument. Kvalitativ fallstudie inriktar sig i 
huvudsak på insikt, upptäckt och tolkning, snarare än på hypotesprövning.37 

Inom organisationsforskning används fallstudier i hög grad. Många organisationsteoretiska 
forskare har ansett att fallstudien är den bästa metoden för att förstå en organisations hela 
komplexitet och gör det dessutom möjligt att undvika artificiella och överförenklade studi-
er.38 

Syftet med en fallstudie är inte att få fram en sann och precis tolkning av den information 
forskaren får tillgång till, utan den avser hellre att undanröja felaktiga slutsatser så att den 
mest övertygande och bäst möjliga tolkningen framkommer.39 Ett kvalitativt angreppssätt 
skiljer sig tydligt från den traditionella, naturvetenskapligt inriktade forskningen, vilken ut-
går från att det endast finns en enda objektiv verklighet att observera och mäta. Denna 
världsbild har en uppfattning om verkligheten som konstant. Det kvalitativa perspektivet 
däremot, utgår från att världen är subjektiv och måste tolkas snarare än mätas. Åsikter och 
uppfattningar är i den kvalitativa forskningen, istället för objektiv fakta, den huvudsakliga 
basen för verklighet.40 

Fyra egenskaper kan sägas vara särskilt utmärkande för kvalitativa fallstudier. Genom att 
fokusera på en viss situation, händelse eller företeelse är fallstudien partikularistisk. Be-
skrivningen av den företeelse som studerats skall vara tät och omfattande, deskriptiv, vilket 
innebär att den i hög mån är holistisk, verklighetstrogen, explorativ och empiriskt förank-
rad. En fallstudie är också heuristisk, vilket innebär att den kan förbättra läsarens förståelse 
av det som studerats. Slutligen uppstår generalisering, begrepp och hypoteser i fallstudien 
ur den information forskaren har tillgång till och som i sin tur kommer ur den kontext som 
är ram till det man studerar. Detta gör fallstudien induktiv.41  

3.2 Kvalitativ intervju 
Intervjun är en metod för insamling av data där informationsinhämtning sker genom ett 
möte mellan i huvudsak två personer.42 Den vanligaste formen av kvalitativ intervju är att 
en intervjuare ställer frågor och utvecklar en dialog med en respondent.43  

Man skiljer olika typer av intervjuer genom grad av standardisering. En standardiserad in-
tervju innebär att både frågeformulering och ordningsföljd på de frågor man ställer är be-
stämd på förhand, medan i en icke-standardiserad intervju uppstår detta helt under inter-

                                                      
34 Merriam (1994), s. 24 
35 ibid., s. 24 
36 ibid., s. 85 
37 ibid., s. 25 
38 Lundahl och Skärvad (1982), s. 135 
39 Merriam (1994), s. 44 
40 ibid., s. 30-31 
41 ibid., s. 26-27 
42 Lundahl och Skärvad (1982), s. 72 
43 Merriam (1994), s. 86 
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vjuns gång. I båda fallen är huvudsaken att de ställda frågorna ger svar som täcker det be-
hov av information forskaren satt sig upp till att nå.44 Graden av standardisering kan variera 
och jag har i denna studie använt mig av en semistandardiserad intervjuform. Detta betyder 
att jag till varje intervjutillfälle har haft med mig en intervjumanual med ett antal frågor 
som skall besvaras av alla respondenter, men samtidigt har jag under intervjuns gång fått 
möjlighet att välja ordningsföljd själv och att ställa utvecklande underfrågor. Denna metod 
valde jag eftersom den ger möjlighet för mig som intervjuare att ta fasta på det som fram-
kommer, bl.a. respondentens bild av världen och nya idéer, genom en öppnare utgångs-
punkt.45  

Jag har dessutom använt en ostrukturerad intervjuform, vilket innebär att frågorna har helt 
öppna svar och ett stort svarsutrymme för respondenten. En strukturerad intervju har på 
förhand bestämda, fasta svarsalternativ.46 

Denna typ av kvalitativ intervju utgår från att varje respondent definierar verkligheten på 
sitt sätt. Syftet med intervjun är att förstå respondentens egen uppfattning om saker och 
ting, inte att tvinga denne att ta över forskarens kategorisering och världsbild.47 

3.2.1 Urval av intervjurespondenter  
Sammanlagt sju personer har intervjuats under en period på tre veckor. Utifrån syftet att 
studera den interna miljökommunikationen mellan Coop Sverige och Coop Forum stor-
marknad, valde jag ut två personer från Coop Sveriges avdelning Miljö och Kvalitet som är 
insatta i denna fråga.  

Miljöchefen för Coop Forum arbetar på avdelningen. Han är den som har ansvar för och 
egentligen den enda som är helt insatt i den direkta miljökommunikationen till stormarkna-
derna. Utöver en intervju med honom gjordes en kompletterande intervju med en miljö-
samordnare på avdelningen, framför allt för att ge perspektiv på miljöchefens synsätt och 
svar. Eftersom denna miljösamordnare inte är lika direkt berörd av miljökommunikationen 
till Coop Forum besvarades inte heller frågorna ur samma synvinkel, utan intervjun berörde 
mer hur det fungerar på Coop Sverige. Jag anser att dessa två intervjuer kompletterar var-
andra, men för att ge stöd och grund åt resultaten har jag också studerat interna dokument.48 

Av 43 befintliga Coop Forum valdes fem stycken stormarknader ut att delta i undersök-
ningen. Dessa fem är lokaliserade i Mälardalen och Östergötland och valdes främst ut p.g.a. 
sitt läge. Inom ramarna för projektet bedömde jag det svårt att kunna ta mig till orter sprid-
da över hela Sverige. Dessa stormarknader har mellan 100-200 anställda. 

Jag ansåg att den person i varje lokal miljögrupp som är med stormarknadens lednings-
grupp skulle vara lämplig nyckelperson i undersökningen. Dessa personer antogs av mig ha 
varit ordentligt engagerade och kunniga i hur miljökommunikationen på stormarknaden 
sker. I och med att dessa också är med i den lokala enhetens ledningsgrupp antog jag dess-
utom att de hade ett övergripande perspektiv på hur miljökommunikationen fungerar i alla 
delar av stormarknaden. En svaghet i att begränsa studien på detta sätt ligger i att jag då 
inte får med alla medarbetares syn på den interna miljökommunikationens funktion. Jag 
övervägde inför projektet att intervjua två medarbetare per stormarknad, en medlem i mil-
jögruppen och en medarbetare ”på golvet”. Här har jag gjort en medveten avgränsning då 
jag valde att framför allt studera kommunikationen mellan Coop Sverige och Coop Forum 
stormarknad. Jag bedömde att den tid och det omfång dessa fem ytterligare intervjuer skul-
le innebära, också skulle komma att göra projektet för stort. Jag valde alltså att fokusera på 
miljögruppmedlemmens perspektiv ute på stormarknaden.  

                                                      
44 Lundahl och Skärvad (1982), s. 72 
45 Merriam (1994), s. 88 
46 Patel och Davidsson (1994), s. 61 
47 Merriam (1994), s. 88 
48 se ”3.3 Dokumentanalys” 
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Av de fem personer som valdes ut sitter fyra stycken med i stormarknadens lokala led-
ningsgrupp. Den femte respondenten blev jag vidare hänvisad till, då medlemmen i led-
ningsgruppen var relativt ny på sin post och ansåg att denna andra person var mer relevant 
att tala med. Av de fem respondenterna på stormarknaderna är två stycken sammankallan-
de, d.v.s. ordförande, i den lokala miljögruppen. De övriga tre har alla tidigare fungerat 
som sammankallande.  

3.2.2 Intervjumanual 
Två skilda intervjumanualer användes i undersökningen, en för Coop Sverige Miljö och 
Kvalitet och en för Coop Forum stormarknad. De två är kopplade till varandra och innefat-
tar ungefär samma ämnesområden, men utgår från olika perspektiv. Manualen riktad mot 
stormarknad är delvis utarbetad efter den första intervjun med miljöchefen för Coop Forum, 
då denna intervju till viss del också var menad att fungera som förstudie. Manualerna inne-
håller nyckelfrågor och områden som skulle täckas in under intervjun, men ordningsföljden 
var inte strikt och underfrågor ställdes under intervjuns gång.  

Intervjumanualen för Miljö och Kvalitet består av tre huvudsakliga delar. Den första inle-
dande delen innebär en presentation av respondenten och dess bakgrund. Vidare följer det 
som är en del av förstudien, vilket huvudsakligen innebär en förklaring av hur miljöarbetet 
är organiserat på Coop Sverige och Coop Forum. Här finns frågor kring hur miljögrupperna 
på stormarknaderna fungerar, Coop Sveriges ledningssystem, ursprung till kommunikatio-
nen och kommunikationsvägar internt. Den sista delen innehåller frågor kring miljökom-
munikationen mellan Coop Forum centralt och Coop Forum stormarknad och tar upp bl.a. 
hur miljökommunikationen sker, hur den når fram, återkoppling, samt styrkor och hinder i 
kommunikationen.49  

Manualen för medlemmarna i Coop Forums miljögrupper inleds med en presentation av re-
spondenten. Detta följs sedan upp med frågor kring hur kommunikationen ser ut och funge-
rar internt i stormarknaden på olika nivåer, t.ex. anpassning av information, miljöfrågornas 
behandling i den lokala ledningsgruppen och återkoppling från medarbetare lägre ner i hie-
rarkin. En fråga tar också upp kommunikation mellan de olika enheterna. Den sista delen 
behandlar hur man kommunicerar mot Coop Sverige i form av kommunikationsvägar och 
medel, tillfälle till återkoppling samt problem och möjligheter i den interna miljökommuni-
kationen.50 

3.2.3 Utförande och sammanställning av intervjuer  
Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens egen arbetsplats, d.v.s. i Coop Sveriges 
lokaler i Stockholm samt på respektive stormarknad. Platsen var alltid ett avskilt konferens-
rum eller kontor. Intervjuerna tog mellan 25 minuter och en timme. Jag valde att göra en 
ljudbandsinspelning av varje intervju för att kunna koncentrera mig på dialogen och dess-
utom vara säker på att inte missuppfatta vad som sades. I analysfasen är det viktigt att kun-
na gå tillbaka och få tillgång till vad som verkligen yttrades och på så sätt få en mer san-
ningsenlig återgivning av intervjun.51 Brister i den tekniska utrustningen och att responden-
ten känner sig hämmad av bandspelare är viktiga nackdelar som behöver framhållas,52 men 
detta upplevdes av mig inte vara några problem.  

Varje intervju har därefter bearbetats och skrivits ut. Jag har använt mig av metoden att 
skriva ut vissa av intervjuns delar ordagrant, när jag uppfattat det är särskilt relevant, samt 
att skriva mer eller mindre komprimerade referat av andra delar. Jag har följt frågeschemat 
som grund för hur jag redigerat utskriften för intervjuerna. Känns något oklart har jag alltid 

                                                      
49 se Bilaga 1 
50 se Bilaga 2 
51 Repstad (1999), s. 71 
52 Merriam (1994), s. 96 
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haft möjlighet att gå tillbaka till ljudinspelningen.53 Resurserna för att skriva ut allt som 
sagts ordagrant, anser jag inte ha varit tillräckligt stora inom detta projekt. Jag bedömde 
även att det inte var fullt nödvändigt, då för många sidor utskrift kan innebära en begräns-
ning i analysen. Den huvudsakliga innebörden riskerar att falla bort i den stora informa-
tionsmängden. 

Efter utskrift gavs möjligheten för varje respondent att själv läsa igenom materialet och 
kommentera detta. På så sätt minimerar jag risken för missuppfattning och den intervjuade 
personen blir tryggare i att rätt saker framkommit och har möjlighet att göra komplettering 
om så önskas. 

3.3 Dokumentanalys 
Analys av information hämtad från interna dokument i Coop Sverige har utförts i viss grad. 
Detta har framför allt ingått i förstudien och som komplement till intervjuer. Vid ett flertal 
tillfällen har specifika dokument nämnts vid intervjutillfällena och jag har då efteråt tittat 
på vilka dokument man har hänvisat till. Det har lett till en fördjupning och en breddning i 
min kunskap om Coop Sverige och dess miljökommunikation. Dokumenten jag har stude-
rat är internt benämnda: 

• Coop Forums AP-mål för Miljö och Hälsa 2003 
• Kommunikationsplattform 
• Ledningssystem för Hållbar Konsumtion  
• Lokala CF-mål för Miljö och Hälsa 2003 
• Miljö- och hälsogrupper i Coop Forum 
• Program Miljö och Hälsa 2003  
• Varumärkesstrategi KF Stormarknader 

Jag har dessutom läst Coop Sveriges respektive Coop Nordens årsredovisningar för 2001 
och 2002.54 Inget av de studerade dokumenten analyseras specifikt, utan ingår som ett 
komplement till intervjuerna och kommer i den grad de är relevanta för den övriga analysen 
att tas upp till diskussion. 

3.4 Bearbetning av resultat 
Efter att ha transkriberat intervjuerna sammanställde jag svaren från respondenterna på 
Coop Forum. Detta gjordes genom att svaren från alla respondenter sammanfördes under 
gemensamma teman, vilket naturligt kom att bli de frågeområden som intervjuerna behand-
lade. På så sätt fick jag en övergripande och jämförande bild av de svar som framkommit. 
Resultatet av intervjuerna jämfördes även till viss del med de interna dokument jag stude-
rat. 

Under sammanställningen och bearbetningen av det insamlade intervjumaterialet tyckte jag 
mig kunna dra vissa övergripande slutsatser som jag därför skrev ned. I analysen utgick jag 
delvis från dessa slutsatser, men under processens gång förändrades de och nya slutsatser 
uppstod.  

Den teoridel som används i rapporten valdes ut efter studiens syfte. I analysen av resultaten 
är den huvudsakliga utgångspunkten detta teoriavsnitt och den interna miljökommunikatio-
nen i Coop Forum analyseras därmed i relation till detta. 

                                                      
53 Repstad (1999), s. 86 
54 Kooperativa Förbundet (2002) och Coop Norden (2003) 
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3.5 Forskarens roll 
I kvalitativa fallstudier är forskaren det främsta instrumentet för insamling och analys av in-
formation och därför måste dess roll också betonas mycket starkt.55 Vilken syn forskaren 
har på världen kommer att påverka hela forskningsprocessen. Att välja frågeställning, göra 
problemformulering, samla in och tolka data, allt detta utgår från vem forskaren är och 
inom vilket ämne denna fostrats. Man börjar tänka på ett likartat sätt som andra inom äm-
nesområdet och se verkligheten ur ämnets perspektiv.56 Då jag själv är utbildad i miljöve-
tenskap som är ett tvärvetenskapligt ämne tror jag att jag kan få en bredare bild av verklig-
heten. Övriga relevanta perspektiv för studien som jag som forskare har, är att jag har erfa-
renhet både av arbete i butik och centralt på Coop Sverige. Detta innebär att jag är väl insatt 
i organisationen och problem/möjligheter inom denna, samtidigt som det också kan innebä-
ra att jag har ett mindre neutralt synsätt. 

En risk som bör framhållas är att en organisations hierarki kan bidra till att feedback från 
underordnade ofta är i viss mån otillräcklig och opålitlig. Forskning visar att det inte är 
ovanligt att underordnade undertrycker negativ information och försöker omtala sig själva 
och det egna arbetet så positivt som möjligt. Även om ledare försöker att skapa gynnsamma 
villkor för återkoppling kan det vara svårt att få säker information från underordnade.57 I 
min studie har jag försökt att förebygga detta främst genom att tydliggöra för de intervjuade 
att de kommer att vara anonyma i slutrapporten. De har också själva fått läsa igenom det 
jag transkriberat och ändra respektive lägga till text. Att jag som utomstående, men med 
god inblick i organisationen utför studien anser jag vara en fördel då jag inte är överordnad, 
men inte heller helt oinsatt i respondenternas arbete. Dessutom visar resultaten av intervju-
erna på en viss ärlighet då både tydliga upplevda för- och nackdelar framhölls, i enlighet 
med de ställda frågorna. 

                                                      
55 Merriam (1994), s. 32 
56 ibid., s. 66 
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__________________________________________________________________________________________   
  15 



4 Intern organisationskommunikation och miljö 
Den miljökommunikation som sker internt i en organisation grundar sig i företagets val och 
genomförande av miljöstrategi. I Figur 3 visas en modell av hur implementerande av en 
vald miljöstrategi vanligen kan ske i en organisation. Planering av förändringar, utveckling 
av människors och organisationens förutsättningar, samt en stabilisering av förändringarna 
kräver alla en väl fungerande intern kommunikation av miljövisionen och utifrån denna ut-
vecklade strategier. 

Detta avsnitt behandlar inledande miljöarbete som förändring i organisationen, där utveck-
ling av personalens förutsättningar i förhållande till vald strategi är grundläggande för vad 
som kommuniceras internt. Därefter följer en förklaring av den interna kommunikationens 
roll i organisationen samt olika typer av kommunikation som är av betydelse för denna stu-
dies resultat. Avsnittet avslutas med att ta upp informationsteknik som ny möjlighet och 
förutsättning för intern organisationskommunikation. 

 
Figur 3, Miljöinriktad förändring av företagets kultur, källa: Linnanen et al (1996)  
(egen bearbetning) 

 

4.1 Miljöarbete som förändring i organisationen 

4.1.1 Val av strategi 
Ett strategival utgör utgångspunkten för en kulturförändring. Anpassning som miljöstrategi 
innebär att organisationens informationsmängd och kunskap ökar, men att kultur och värde-
ringar förblir desamma. Utbildning koncentreras bara till de personer som ansvarar för mil-
jöfrågor eller extern kommunikation av dessa.58 Här reagerar organisationen på yttre krav 
från lagstiftning eller kunder, ofta efter pionjärföretagen.59  

När ett företag har en aktiv miljöstrategi är miljöfrågorna integrerade i det övriga ledar-
skapssystemet och i verksamhetsstrategierna och miljövärderingar framförs i den officiella 
miljöpolitiken och miljöprogrammen. Utbildning ges till alla medarbetare i organisatio-
nen.60 Företag som tillämpar en aktiv miljöstrategi genomför innovationer i miljöarbetet in-
nan krav från lagstiftning kommer. Nya konkurrensförmåner skapas genom att företaget re-

                                                      
58 Linnanen et al (1996), s. 204 
59 ibid., s. 76 
60 ibid., s. 204 
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agerar förutseende på signaler från marknaden. Den aktiva miljöstrategin förenar företagets 
verksamhetsidé med miljöskyddet och organisationen fungerar som föregångare på mark-
naden.61 

De mest proaktiva företagen har en allomfattande miljöstrategi. Detta innebär att miljövär-
deringar och miljömedvetenhet utgör den filosofi som förenar hela personalen. En allomfat-
tande strategi förutsätter en verklig förändring av kulturen i förhållande till den traditionella 
affärsverksamheten. De officiella miljövärderingarna har tagits upp av medarbetarna så att 
de undermedvetet utgör verksamhetsmodeller för dem. Denna strategi innebär att miljöfrå-
gorna inte längre är underställda den övriga affärsverksamheten.62 Detta betyder inte heller, 
enligt min tolkning, att miljöarbetet skall vara överställt övrig verksamhet. Ett företag mås-
te alltid tjäna pengar för att ha ett fortsatt existensberättigande, och enligt hur jag tolkar den 
allomfattande miljöstrategin innebär den snarare att miljö och ekonomi skall prioriteras lik-
värdigt i organisationen. Den allomfattande miljöstrategin skall ses som en utvidgning av 
den aktiva strategin i utvecklingskedjan.63 

4.1.2 Förändring av personalens förutsättningar 
En allomfattande miljöstrategi förutsätter att alla medarbetare ålägger sig att ta miljöansvar 
i sitt arbete. Rätt slags attityd och vilja att påverka i det egna arbetet krävs, samtidigt som 
att företagets miljöpolitik anammas genom hela organisationen. Ledningen måste dessutom 
aktivt och kontinuerligt kommunicera kring miljöarbetet och genom praktiska exempel visa 
att de menar allvar. Miljöfrågorna skall vara integrerade i arbetet på alla nivåer i organisa-
tionen. Attityder förändras långsamt, men har personalen tagits med i beslutsfattandet redan 
i strategiplaneringen bör det gå lättare att genomföra den allomfattande miljöstrategin. 
Kommer politiken och programmen däremot uppifrån, behövs aktiv kommunikation, ut-
bildning och träning på arbetsplatsen för att få en engagerad personal.64  

För att förstå miljöproblemen och dess inbördes relationer krävs mycket kunskap, och det 
är därför viktigt att göra de budskap man kommunicerar inom organisationen väl begripli-
ga. Det har visat sig bäst att intern kommunikation så långt som möjligt genomförs ansikte 
mot ansikte och i små grupper. På detta sätt blir det också lättare att ge återkoppling, vilket 
vidare visar på om budskapet mottagits och förståtts korrekt. En involverande kommunika-
tion är mycket viktig vad gäller organisationens medarbetare. För att lyckas med en kultur-
förändring är det viktigt att hela personalen deltar i miljöutbildningen, och att företaget för-
söker skapa en decentraliserad verksamhet gällande dessa frågor.65 

Ett nytt och annorlunda tankesätt ger alltid upphov till osäkerhet och förändringsmotstånd i 
organisationen. I princip är individer och grupper förändringsvänliga så länge som föränd-
ringen inte berör dessa personligen. Motstånd och svårigheter kan också uppstå då utveck-
lingsmålen står emot de dagliga arbetsrutinerna. För att ett godkännande av den tänkta för-
ändringen skall ske är en ärlig och öppen kommunikation om dess orsaker och målsättning-
ar, involvering av medarbetarna samt belöning för förändringen viktigt.66 
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4.2 Den interna kommunikationens roll 
Den interna kommunikationen i en organisation har flera viktiga funktioner. Den fogar 
samman människor i sociala system, den skapar motivation och den formar villkor för styr-
ning och kontroll.67 Kommunikationen blir på så sätt en av de processer som binder sam-
man organisationen och därigenom förmedlar information, men också idéer, tankar och 
känslor. Kommunikationen genomgår flera faser. En avsändare som vill förmedla ett bud-
skap kodar detta och sänder det till en mottagare genom en kanal. Mottagaren avkodar bud-
skapet och återkopplar det på något sätt till avsändaren.68 I begreppet organisationskommu-
nikation ingår organisationers alla kommunikativa handlingar och samspel. De delas upp i 
intern och extern, verbal och icke-verbal samt formell och informell kommunikation.69  

Gränsen mellan intern och extern kommunikation är inte alltid helt given, men man kan 
säga att intern kommunikation används för att styra den organisatoriska verksamheten i 
riktning att uppfylla mål som baseras på information samlad från organisationens omgiv-
ning. Denna insamling sker genom extern kommunikation.70 

Verbal kommunikation är sådant som sägs eller skrivs och kräver användning av språk. 
Icke-verbal kommunikation är det som sker utan ord och anses allmänt vara den form av 
kommunikation som dominerar. Exempel på icke-verbal kommunikation är utseende och 
uppträdande, kroppsspråk och ansiktsuttryck samt paraspråk, d.v.s. hur man säger någon-
ting.71 

4.3 Formell och informell kommunikation 
Vad gäller den formella kommunikationen är den beroende av organisationens planerade 
struktur. Informell kommunikation däremot, är inte planerad utan uppstår ur andra sociala 
interaktioner mellan medlemmar i organisationen. Även den formella och informella kom-
munikationen har ett samband. Eftersom formella kanaler sällan tillgodoser medarbetarnas 
hela informationsbehov skapas rykten och skvaller internt i organisationen, den så kallade 
djungeltrumman. Ju mindre ledningen lyckas med att tillgodose organisationens medlem-
mar med relevant information, desto mer utvecklas och stärks djungeltrumman. Det funge-
rar även motsatt, med en väl utvecklad formell kommunikation minskar behovet av infor-
mella kanaler.72 All informell kommunikation kan vara viktig i organisationen och bör inte 
ses som endast en negativ företeelse.73 

4.4 Vertikala och horisontella kommunikationsvägar 
Auktoritetshierarkin beskriver organisationens formella auktoritetsstruktur och de formella 
kanalerna mellan över- och underordnade.74 Den formella strukturen i organisationen följer 
organisationsschemat, vilket visar föreskriven hierarki och maktrelationer.75 Det finns i hu-
vudsak tre kommunikationsströmmar som följer organisationsschemat: nedåtriktad, uppåt-
riktad och horisontell kommunikation. Den uppåt- och nedåtriktade kommunikationen kan 
även beskrivas som vertikal.76  

                                                      
67 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 293 
68 ibid., s. 294 
69 Larsson (1997), s. 60 
70 Kreps (1990), s. 22 
71 Larsson (1997), s. 62-63 
72 Kreps (1990), s. 201-202 
73 Larsson (1997), s. 62 
74 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 276 
75 Kreps (1990), s. 202 
76 ibid., s. 203 
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Figur 4, Enkelt organisationsschema med olika typer av intern organisatorisk kommunikation  
(egen bearbetning) 

4.4.1 Vertikal kommunikation nedåt 
Nedåtriktad kommunikation går från ledning till lägre nivåer i organisationens formella hie-
rarki. Denna typ av kommunikation är den mest grundläggande och därför också ett mycket 
viktigt ledningsverktyg för att styra medarbetarna till att uppfylla de önskade uppgifterna. 
Det finns oftast en stor mängd nedåtriktad kommunikation i organisationer, men förekoms-
ten av detta innebär inte självklart att kommunikationen är effektiv och fungerar som me-
nat.77 Vissa forskare hävdar att när avståndet blir längre från sändare till mottagare i organi-
sationen, mottas mindre information, mindre tillfälle ges till förfrågan om ytterligare infor-
mation, det finns lägre chans för återkoppling, informationen får sämre kvalitet och djung-
eltrumman vinner ökad användning.78  

4.4.2 Vertikal kommunikation uppåt 
Den uppåtriktade kommunikationen går från anställda på lägre till högre nivåer och inne-
håller främst återkoppling, reaktioner, upplysningar och synpunkter.79 Kanaler för uppåtrik-
tad kommunikation är ofta underutvecklad i organisationer och skapar därmed vissa kom-
munikationsproblem.80 Även om man har uttalade direktioner att underordnade bör ta kon-
takt med överordnade, kan ledningen inta en attityd till en sådan kommunikation som gör 
att de anställda känner att de inte kan eller vill kommunicera uppåt. Personliga motsätt-
ningar, bristande förtroende och meningsskiljaktigheter kan också leda till att underordnade 
undviker kontakt. Innehåll, form, frekvens och längd på kommunikationen beror både av 
hur de organisatoriska förhållandena underlättar för medarbetare på lägre nivåer att kontak-
ta överordnade, samt i vilken utsträckning de personliga relationerna till överordnade gör 
en sådan kontakt eftersträvansvärd och självklar.81 

                                                      
77 Kreps (1990), s. 203 
78 ibid., s. 216 
79 Larsson (1997), s. 66 
80 Kreps (1990), s. 204 
81 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 278-279 
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4.4.3 Horisontell kommunikation 
Individer tenderar till att oftast kommunicera med medarbetare på samma nivå i sin organi-
sation, vilket innebär ett flöde av horisontell kommunikation.82 Dessutom förekommer mer 
omfattande kommunikation mellan anställda inom en formell organisationsenhet än mellan 
olika enheter. Detta beror framför allt på att anställda inom samma enhet finns fysiskt sam-
lade på samma ställe och därmed har daglig kontakt. I denna miljö förekommer också den 
mest förekommande informella kommunikationen i en organisation, i form av horisontell 
personlig kontakt, samverkan och gruppbildning.83 Horisontell kommunikation är egentli-
gen en mycket viktig formell kanal i organisationskommunikationen, men blir ofta oanvänd 
och förbisedd.84 

4.5 Informationsteknik 
Den elektroniska utvecklingen har skapat ökade möjligheter för organisationer att kommu-
nicera både internt och externt.85 Detta är något som grundläggs i användandet av helt nya 
kommunikationsmetoder, framför allt via Internet och intranät (interna företagsnätverk för 
kommunikation och information). En av de vanligaste tjänsterna är informationsförmedling 
via e-mail, en ersättning för skrivna brev som är snabb, billig och lätt att arkivera.86 Med 
begreppet informationsteknik (IT) menas elektroniska hjälpmedel för bearbetning, lagring, 
analys, överföring och presentation av information, samt för styrning och kontroll av ut-
rustning och arbetsprocesser. IT används dessutom för att koppla samman människor, funk-
tioner och olika enheter inom och mellan organisationer.87  

Utvecklingen av IT har revolutionerat kommunikationen så att man idag snabbt kan samla 
in och förmedla stora mängder information.88 Fördelarna med IT jämfört med traditionella 
former av kommunikation är att man nu ges möjlighet att förmedla information snabbt, 
samla information från flera avsändare samt dela informationen med många.89 Informatio-
nen i organisationen blir också tillgänglig för många fler.90 Ytterligare fördelar är att man 
lättare kan knyta samman personer som befinner sig på olika platser i nätverk, lagra infor-
mationen enkelt och ge respektive ta emot snabb feedback.91  

Det sker inom forskningen tvister om vilka effekter informationstekniken har på organisa-
tionsstrukturen, men tre generella konstateranden sägs kunna ges:92 

• IT tros bidra till att en ny sorts kommunikationsnätverk uppstår inom organisationer. 
Dessa nätverk skulle sannolikt inte ha utvecklats på grund av de begränsningar som orga-
nisationsstruktur och sociala relationer innebär för kommunikationen. I de traditionella 
kommunikationsprocesserna måste avsändaren definiera och lokalisera en mottagare till 
informationen, men i användandet av IT kan meddelandet sändas till en databas där flera 
intresserade får ta del av det. På så sätt etableras kontakter med personer den enskilde inte 
tidigare kände. Dessutom gör IT kommunikationen mer opersonlig, vilket också innebär 
att den blir friare mellan olika enheter och hierarkiska nivåer, då den blir mindre beroen-
de av organisatorisk status. 

                                                      
82 Larsson (1997), s. 67 
83 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 282 
84 Kreps (1990), s. 204 
85 Bruzelius och Skärvad (1995), s. 195 
86 Larsson (1997), s. 222 
87 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 99 
88 ibid., s. 280-281 
89 ibid., s. 99-100 
90 Bruzelius och Skärvad (1995), s. 195 
91 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 99-100 
92 ibid., s. 100-101 
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• IT kan också bidra till en ökad frekvens och volym av kommunikation i alla riktningar 
inom organisationer, vilket därmed underlättar samordning. Dock hävdar vissa forskare 
att IT har effekten att avpersonalisera förhållandet mellan individ och organisation, och 
medför att den enskilde individen blir svagare knuten till arbetet. Denna försvagning kan 
leda till svårare kontroll av anställda och i och med detta också försvårande av möjlighe-
ter till samordning i organisationen. 

• Slutligen verkar det som att IT bidrar till att förstärka överordnad administrativ kontroll, 
men kan också omvänt medverka till att undergräva hierarkiska relationer i organisatio-
ner. Eftersom uppåtriktad intern kommunikation främjas av IT kan detta överbelasta de 
högre nivåerna i hierarkin så att ledare kan få problem med att uppfylla ledningsfunktio-
ner. IT kan också motivera de anställda att kommunicera förbi formella befattningar i hie-
rarkin, vilket i sig kan vara både positivt och negativt beroende på hur organisationen ser 
på och tar till vara informell kommunikation. Organisationen blir plattare då alla kan 
kommunicera direkt med varandra med hjälp av e-mail, och behovet av enskilda nivåer i 
byråkratin minskar. Andra forskare säger däremot sig se att användandet av IT framför 
allt ser ut att stärka den hierarkiska uppbyggnaden i organisationen då möjligheten till 
kontroll av anställda ökar.  
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5 Resultat 
De utförda intervjuerna gav utifrån syfte och frågeställningar följande redovisade resultat. I 
Tabell 1 ges en sammanställning av den interna miljökommunikationen i Coop Forum. Den 
därefter följande texten är strukturerad efter de olika kommunikationsnivåerna (internt på 
respektive mellan Coop Sverige och Coop Forum) för att sedan avslutas med påvisade styr-
kor och hinder i organisationens interna miljökommunikation. 

Tabell 1, Översikt av intern miljökommunikation i Coop Forum (egen bearbetning) 
 Riktning Kommunikations-

vägar 
Kommunikations-
medel 

Styrkor Hinder 

Intern miljö-
kommunikation 
på Coop Sverige 

-Uppåtriktad 
-Nedåtriktad 
-Horisontell 

-Miljöchef CF 
-Avdelning Miljö och 
Kvalitet 
-Affärsledning 
-Skilda avdelningar 

-Mail  
-Varumärkesstrategi 
-Verksamhetsidé 
/stadgar 
-Redovisning 
/rapportering 

-Förankrat i verk-
samhetsidé och 
stadgar 
-Fastlagda doku-
ment 
-Eldsjälar 
-Miljöchef CF i 
affärsledningen 

-Okunskap i led-
ning 
-Inte alltid hög 
prioritet 
-Tidsbrist 
-Omorganisation 

Miljö-
kommunikation 
mellan Coop 
Sverige och 
Coop Forum 
stormarknad 

-Uppåtriktad 
-Nedåtriktad 

-Miljöchef CF 
-Miljögrupp  
-I viss mån avdelning-
ar Inköp, Egna varu-
märken och Hälsa 

-Mail 
-Kampanjinformation
-Telefon 
-Post 
-Personliga besök 
-Utbildningar 
-Rutiner, manualer 
-Nyhetsbrev 
-Redovisning 
/rapportering 

-Teknikutveckling 
underlättar kom-
munikation 
-Personliga rela-
tioner 
-Miljöchef CF på 
”bra” nivå 

-Tidsbrist 
-Avstånd 
-Personberoende 
-Stort infor-
mationsflöde 
-Felhantering av 
mail 

Intern miljö-
kommunikation 
på Coop Forum 
stormarknad 

-Nedåtriktad 
-I viss mån 
uppåtriktad & 
horisontell 

-Miljögrupp 
-Ledningsgrupp 
-Anställda 

-Möten 
-Anslagstavlor 
-Utbildningar 
-Förslagslådor 
-Mail 
-Skyltning mot kon-
sument 
-Lokala rapporter 

-Integrerat miljö-
arbete i stormark-
nad och lednings-
grupp 
-Användande av 
väl fungerande 
utbildningsform 
-Eldsjälar 
-Oftast öppen 
kommunikation åt 
alla håll 
-Hälsa som kom-
plement till miljö-
arbete 

-Tidsbrist 
-Inte alltid hög 
prioritet 
-Hur nå ut till alla 
medarbetare 
-Svag åter-
koppling 
 

Miljö-
kommunikation 
mellan Coop  
Forum stor-
marknader 

Horisontell -Medlemmar i miljö-
grupper 

-Regionala möten 
-Mail 
-Gemensamma projekt

-God möjlighet till 
utökad regional 
kommunikation 
-Kan lära mycket 
av varandra 
-Teknikutveckling 
skapar nya möjlig-
heter till utökad 
kommunikation 

-Dålig kommuni-
kation idag 
-Få gemensamma 
träffar 
-Tidsbrist 

 

__________________________________________________________________________________________   
  22 



5.1 Intern miljökommunikation på Coop Sverige 
Enligt miljöchefen för Coop Forum är grunden till all miljökommunikation organisationens 
verksamhetsidé och stadgar, som i sig grundar sig på det uppdrag Coop Sverige har från 
sina medlemmar. Coop Forum har en egen varumärkesstrategi/plattform, benämnd ”Hörn-
stenar i Coop Forum”, där miljö och hälsa är en av dessa hörnstenar. I strategin ligger också 
en kommunikationsplattform där innehåll i både intern och extern kommunikation beskrivs.  

Eftersom man alltid kan grunda miljöarbetet i fastlagda dokument, anser miljösamordnaren 
på Coop Sverige att det fungerar ganska bra att kommunicera miljöfrågor internt. Men hon 
säger också att det ofta kan vara så att medarbetarna på Miljö och Kvalitet upplever att man 
hela tiden måste fungera som en ”advokat” för miljöfrågorna, d.v.s. att man måste trycka 
särskilt på att föra in miljö i organisationens olika verksamheter. Miljösamordnaren säger 
att hon tror att ett gemensamt fokus med tydliga prioriteringar från ledning till medarbetare 
förenklar detta arbete. Hon tycker i stort sett att det har blivit mycket bättre och det går 
snabbare att få en förståelse idag. Ett annat problem för att kunna kommunicera miljö på ett 
bra sätt kan vara att det sker omorganisation med resultat att det kommer nya människor på 
befattningarna. Här kan det ta tid att lära upp de nya ansvariga att integrera miljöfrågorna i 
det dagliga arbetet. Ett av de viktigaste sätten för att förbättra miljöarbetet i Coop Sverige 
anser miljösamordnaren vara att få upp frågan högre på agendan, kopplat till företagets lön-
samhet. Tror man i ledningen att miljöarbetet är för kostnadsdrivande i det korta perspekti-
vet finns risken att man bortprioriterar detta. 

5.2 Miljökommunikation mellan Coop Sverige och Coop Forum 
stormarknad 

5.2.1 Kommunikationsvägar 
Den interna miljöinformationen ut till stormarknaderna går enligt miljösamordnaren på 
Coop Sverige nästan alltid via Coop Forums miljöchef. Han fungerar som en länk mellan 
avdelningen (Miljö och Kvalitet) och Coop Forum, både för att ta emot och leverera infor-
mation. Miljösamordnaren säger att hon och miljöchefen har god samsyn i många frågor 
och kommunikationen dem emellan fungerar därför väldigt bra. Återkopplingen från ho-
nom sker bl.a. genom rapporter och på avdelningsmöten.  

Även de intervjuade på stormarknaderna säger alla att i stort sett den enda kontakten de har 
med Coop Sverige vad gäller miljöfrågor är genom miljöchefen för Coop Forum. Denna 
kontakt upplever alla fungerar särskilt bra. Det är oftast en mycket rak, öppen och personlig 
kommunikation med miljöchefen och denne upplevs befinna sig på en bra nivå i förhållan-
de till de intervjuade, detta kanske främst genom att miljöchefen tidigare själv har arbetat 
ute på stormarknad. Miljöchefen säger också att han eftersträvar att ha en personlig relation 
med alla stormarknader. Flera av de intervjuade beskriver miljöchefen som en eldsjäl och 
att han brinner för det han jobbar med. Miljösamordnaren på Coop Sverige tror att utan ho-
nom och hans insatser hade miljöarbetet inom Coop Forum inte varit där det är nu. Hon sä-
ger vidare att det fortfarande behövs en väldig drivkraft, engagemang och vilja i arbetet 
med miljöfrågor, även om man nu i företaget har byggt upp mycket struktur och regel-
/mötessystem kring detta. 

Något som framförs av respondenterna är att det ibland kan ta tid att få svar på frågor och 
återkopplingar, men man har en hög förståelse för detta och det upplevs inte som att miljö-
chefen struntar i frågorna, utan att det istället har att göra med organisationens storlek och 
brist på tid. En av respondenterna säger att det är mycket positivt att miljöchefen sitter i 
ledningen för Coop Forum och att man därför kan ställa fler frågor till honom. Flera andra 
respondenter tar också upp att det fungerar bra när man ställer en fråga till miljöchefen och 
han sedan för den vidare till berörd person.  
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Utöver miljöchefen för Coop Forum nämns också att respondenterna har haft viss kontakt 
med inköpsteamen, avdelningen Egna varumärken och dietister på avdelningen Coop Hälsa 
för kommunikation i miljöfrågor.  

Som hjälp inför stormarknadernas certifieringar är det vanligt att miljögrupperna även har 
haft kontakt med Svenska Naturskyddsföreningen. En respondent nämner också god kom-
munikation med två avfallshanteringsföretag för hjälp och råd i miljöfrågor. Den externa 
kommunikationen kompletterar här alltså den interna och har betydelse för denna.  

5.2.2 Medel för kommunikation 
Respondenterna på stormarknaderna säger att den mesta miljöinformationen, mellan Coop 
Sverige och Coop Forum stormarknad, idag skickas med hjälp av e-mail. Detta upplever re-
spondenterna som ett mycket bra och effektivt sätt att kommunicera. Fördelar som nämns 
är att man inte tappar bort någon fråga då allt finns kvar att gå tillbaka till, att mail fungerar 
som den moderna tidens post-it-lappar och att den nya tekniken har gjort det lättare att 
kommunicera. Dock upplevs det av ett par respondenter att det kanske är för lätt att kom-
municera och att man rutinmässigt skickar iväg mail istället för att försöka själv. Många 
mail kan också uppstå ”för säkerhets skull” och det skickas många onödiga saker. En av de 
intervjuade ser ett behov av någon form av tydliga mailregler och rutiner. En ytterligare 
upplevd nackdel med användandet av mail är att det är öppet för tolkning, säger samma re-
spondent. När man talar med varandra får man fler aspekter av kommunikationen genom 
tonläge och kroppsspråk. När man mailar någon däremot, kan avsändaren själv tycka att 
den är tydlig i text medan mottagaren kan tolka informationen på vilket sätt som helst.  

Respondenterna på stormarknaderna nämner en del andra kommunikationsmedel, även om 
mail sägs vara den främsta. Telefon och post används i hög utsträckning som komplement 
till mail, viss information finns också på intranätet i form av rapporter och liknande. Vidare 
får stormarknaderna vid vissa tillfällen personliga besök av miljöchefen. Kommunikation 
via extern skyltning och event är även det en sorts intern miljökommunikation, framhåller 
flera respondenter. 

Coop Forum har ett internt kampanjinformationsblad som skickas ut till alla stormarknader. 
Där är miljö integrerat som en del av säljinformationen, och en respondent poängterar sär-
skilt att miljö genomsyrar det mesta material som kommer. Kampanjinformationsbladet är 
uppskattat både av de intervjuade och av andra medarbetare i stormarknaden. Det är lättill-
gängligt, tydligt och kan spridas till all personal. Någon säger att man skulle kunna utveck-
la miljödelen i bladet, men att den dock redan upplevs som bra. 

Miljöchefen för Coop Forum kompletterar vad respondenterna på stormarknaderna säger 
genom att ta upp ytterligare kommunikationsmedel som han upplever. Affärsplaneproces-
sen och aktivitetsplanen är konkreta sätt att kommunicera, även rutiner och manualer för 
hur man hanterar driftsfrågor finns som ett sätt att förmedla information. Interna utbild-
ningar är en annan viktig del av miljökommunikationen, säger miljöchefen. Här används 
för det mesta metoden med dialogmöten där en person från varje stormarknad genomgår en 
utbildning och sedan får i uppgift att förmedla denna vidare till all personal på sin enhet. 
Man arbetar delvis i små grupper som sedan redovisar för alla deltagande. Metoden an-
vänds inom alla olika utbildningsområden i Coop Forum sedan ungefär två år tillbaka, då 
konceptet bildades. En ytterligare viktig källa till att kommunicera miljö internt, säger mil-
jöchefen, är ett internt nyhetsbrev där han själv har möjlighet att skriva om det han tycker 
är viktigt.  

Miljösamordnaren på Coop Sverige säger slutligen att utifrån hennes utgångspunkt anser 
hon att det mycket viktigt att kommunicera årsredovisningen internt. Detta är hittills det 
enda stället där Coop Forum har redovisat sitt utfall av det samlade arbetet i hela verksam-
heten. Idag upplever miljösamordnaren av egen erfarenhet att väldigt många i organisatio-
nen inte har läst årsredovisningen. Den skulle kunna användas mer i utbildning och infor-
mation, säger hon, särskilt för att medvetandegöra bland medarbetarna vad deras arbete re-
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sulterar i, kopplat till en helhet. I år har Coop Forum gjort en egen miljörapport, liksom 
Coop Konsum haft i flera år, och miljösamordnaren tror att detta är en positiv utveckling 
just inom kommunikationsområdet. Här får Coop Forum någonting eget och resultaten re-
dovisas mer i detalj. Hon hoppas att man genom rapporten kommer att fortsätta bygga upp 
kunskap för en fortsatt vilja till arbete med miljöfrågor för alla medarbetare. 

5.3 Intern miljökommunikation på Coop Forum stormarknad 

5.3.1 Miljögruppen 
Det är stor lokal variation på hur varje stormarknads miljögrupp fungerar, menar miljöche-
fen för Coop Forum. Detta grundar sig i skilt intresse, engagemang och kunskap. Av de in-
tervjuade personerna på stormarknaderna säger fyra stycken att deras grupper fungerar bra 
eller mycket bra. På den femte stormarknaden finns miljögruppen idag bara teoretiskt efter-
som alla medlemmar, utöver respondenten själv, precis har försvunnit från gruppen. Nya 
personer är dock tillfrågade och miljögruppen bör därför fungera snart igen. Respondenten 
påpekar också att många medarbetare i stormarknaden redan är mycket miljömedvetna och 
denne uppfattar att miljöarbetet egentligen inte påverkas mycket för att inte gruppen sam-
manträder.  

Det största problemet med att få en fungerande miljögrupp, anser alla respondenter på 
stormarknaderna, är att avsätta ordentligt med tid för denna. Miljöarbetet kan vara något 
som lätt hamnar långt ner i hierarkin. Miljöchefen och miljösamordnaren på Coop Sverige 
påpekar båda samma sak, att mer konkreta saker och den dagliga driften lätt blir prioritera-
de. De flesta av respondenterna betonar dock att miljöarbetet har kommit att bli integrerat i 
Coop Forum och att många arbetar med miljö utan att tänka på det. Att jobba med dessa 
frågor integrerat i den övriga verksamheten är dessutom mycket viktigt anser samtliga in-
tervjuade personer, både lokalt och centralt. 

5.3.2 Vidare kommunikation ut i stormarknaden 
Respondenterna nämner olika sätt på vilka de för vidare den information som kommer dem 
tillhanda från servicekontoret. Tre av stormarknaderna använder anslagstavlor för att sätta 
upp det som anses viktigt, så att alla i personalen kan ta del av detta. I övrigt sägs att infor-
mationen förs vidare på framför allt morgonmöten, då man samlar all tillgänglig personal, 
eller på avdelningsmöten. Då det oftast finns en person från varje avdelning med i miljö-
gruppen har alltså informationen en möjlighet att kommuniceras vidare per avdelning till 
hela personalen.  

Andra sätt att föra ut informationen internt på stormarknaden är via skyltning mot konsu-
ment eller med hjälp av mail.  

En av respondenterna säger att det som kommuniceras från servicekontoret till stormarkna-
den i regel är mycket bra anpassat för denna, då miljöchefen för Coop Forum känner till 
”stormarknadens värld”. Ibland händer det dock att det kommer felaktig information eller 
att man i miljögruppen saknar vissa aktuella frågor. En annan av de intervjuade tycker att 
graden av anpassning kan vara mycket skild beroende på vilken sorts information som 
kommer. Arbetet med affärsplaneprocessen säger flera personer har fungerat mycket bra.  

5.3.3 Utbildning 
Utbildningar i dialogmötesform är ett vanligt sätt att kommunicera och ge personalen nya 
kunskaper. Detta, anser en av de intervjuade, är en mycket bra utbildningsform då man job-
bar i mindre grupper, vilket gör alla delaktiga. Det ses som ett bättre sätt att utbilda genom 
dialogmöten istället för med rena informationsmöten, vilka kan upplevas mycket enkelsidi-
ga och i för stora grupper. Även flera andra av de intervjuade påpekar att dialogmötesfor-
men är mycket bra. 
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Visst material som skickas till stormarknaden för att användas till miljöutbildning, säger en 
respondent, skulle kunna vara mer praktiskt vinklat för att passa de praktiska människor 
som skall ta del av det. Materialet upplevs inte heller alltid genomarbetat. En av de andra 
respondenterna påpekar att efter utförd utbildning mot personalen är det också mycket vik-
tigt att låta detta leva vidare i det dagliga arbetet, varje vecka, varje dag. Det upplevs som 
att just detta kan vara svårt och respondenten anser att det behovs någon form av kontinuer-
lig uppföljning av en utbildning. Andra av de intervjuade poängterar däremot att miljöarbe-
tet är naturligt och integrerat i den dagliga verksamheten.  

5.3.4 Miljöfrågornas hantering i den lokala ledningsgruppen 
Ingenstans har miljöfrågorna en stående punkt på agendan vid lokala ledningsgruppsmöten. 
Istället behandlas de integrerat med de övriga frågorna. En av respondenterna påpekar sär-
skilt att det finns ett självklart miljötänkande i stormarknadens ledningsgrupp och att man 
behandlar miljöfrågorna mycket seriöst. En annan säger att när det är aktuellt kommer frå-
gorna upp, men annars har miljögruppsmötet en gång i månaden särskilt vigts åt att diskute-
ra detta.  

5.3.5 Återkoppling från medarbetarna på stormarknaden 
Det finns olika sätt på vilka medarbetarna har möjlighet att kommunicera tillbaka frågor, 
idéer och förslag till miljögruppen. På de flesta stormarknaderna säger respondenterna att 
det inte är särskilt vanligt att detta sker, men att möjligheten alltid finns. En stormarknad 
har en förslagslåda där man kan lämna synpunkter. I övrigt nämns att det finns en öppen 
kommunikation och att medarbetarna bör veta vilka som är med i miljögruppen och kan 
därför tala direkt med dessa. Två av de intervjuade nämner att det sitter tydliga anslag uppe 
om vilka som ingår i den lokala miljögruppen. En respondent säger att ett ytterligare sätt 
för den enskilde medarbetaren att återkoppla är via sin närmaste chef, som därefter för frå-
gan vidare. 

På en av stormarknaderna säger man dock att det sker en ständig spontan dialog och att re-
spondenten får ta emot mycket information från sina medarbetare. I stort sett varje vecka 
kommer någon fråga på tal och ibland får miljögruppen även ta emot spontana rapporter 
från särskilt engagerade personer. Respondenten på denna stormarknad säger att frågorna 
även kommer upp och diskuteras mellan olika anställda, t.ex. i fikarummet.  

5.4 Miljökommunikation mellan Coop Forum stormarknader 
Tre av respondenterna på Coop Forum säger att man kommunicerar mycket dåligt med 
andra stormarknader när det gäller miljöfrågor. Man har inte så många gemensamma träffar 
och det finns heller inget regelbundet forum för sådan kommunikation. De övriga två re-
spondenterna har jobbat mer med kommunikation mellan enheterna. Den ena stormarkna-
den har framför allt haft kontakt med en annan stormarknad som blev miljöcertifierade in-
nan de själva, och tagit hjälp av dessas erfarenheter. Den andra stormarknaden har haft 
kommunikation regionvis,93 där man gjort gemensamma projekt inom miljö och hälsa. Re-
spondenten säger att detta har fungerat mycket bra, framför allt för att man får inblick i hur 
andra arbetar.  

Fyra av respondenterna talar om att en utökad kommunikation framför allt regionalt skulle 
vara mycket bra, då de tror att det kan vara viktigt att lära sig av varandra. Den femte re-
spondenten säger att behovet av kontakt mellan enheterna inte är så stort, då man har en bra 
och välfungerande central kommunikation.  

De som talar om att en ökad regional kommunikation skulle vara välbehövligt anger som 
skäl för detta att det är värdefullt att få träffa människor fysiskt, att problem går snabbare 
att lösa om man tar hjälp av andra som kanske redan löst dem och att kedjan Coop Forum 

                                                      
93 De 43 stormarknaderna är, enligt miljöchefen för Coop Forum, indelade i fem regioner. 
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nu ser likadan ut överallt, vilket innebär en stor fördel då man arbetar med samma frågor 
och har samma ramverk. Respondenterna säger också att i mindre grupper blir det mer lätt-
kommunicerat, i stora grupper har många olika åsikter och därför kan regionvisa möten 
vara en bra storlek på gruppen. En person nämner att i mindre grupper kan man också vara 
fler deltagare från varje stormarknad.  

Miljöchefen för Coop Forum säger att han har fått in önskemål om idébank och därmed 
ökat idéutbyte mellan de olika enheterna, vilket också tas upp av en av respondenterna från 
stormarknaderna. Denne talar om någon sorts nätverk via en databas där man kan gå in och 
hämta, respektive lämna tips och idéer. Detta, säger respondenten, skulle vara till stor hjälp.  

Miljöchefen säger, liksom de intervjuade medlemmarna i miljögrupperna, att regionala träf-
far i mindre grupper har fungerat mycket bra och även han önskar mer av detta. Förutom 
regionvisa möten sker den mesta kontakten mellan stormarknaderna via mail.  

5.5 Styrkor och hinder i den interna miljökommunikationen 
En tydlig fara som nämns av både miljösamordnaren på Coop Sverige och en respondent 
från stormarknaderna är att det ibland uppstår konflikter mellan avdelningarna när det gäll-
er prioriteringen av miljöfrågor. Miljöchefen från Coop Forum påpekar också att miljö är 
en liten del av all information som kommuniceras ut till stormarknaderna. Särskilt i och 
med bildandet av det nya konceptet i organisationen har informationsflödet varit stort från 
servicekontor till stormarknad och miljöchefen är därför rädd att vissa saker därför kommer 
bort eller inte tränger igenom bruset.  

Ett annat problem som tas upp av samtliga respondenter är att tiden inte alltid räcker till. 
Möjligheten att utföra den utbildning man vill, att fördjupa sig i frågor och att alltid hinna 
med miljömöten, är problem som kan uppstå. En av respondenterna tar också upp proble-
met med att nå ut till alla medarbetare på stormarknaden och säger att även det är en fråga 
om tid och prioritet. Miljöchefen för Coop Forum säger att i den dagliga driften är det en 
massa andra saker som har förtur och detta handlar inte om ovilja eller ointresse, utan sna-
rare om att man faktiskt lever av att sälja varor.  

Ett sätt att kommunicera som miljöchefen tror är det viktigaste, är möjligheten för stor-
marknaderna att kunna avläsa resultat. Han känner att kommunikation via siffror där man 
kan jämföra sig med varandra internt upplevs som mycket intressant.  

Över lag har respondenterna en positiv inställning till hur miljökommunikationen fungerar 
inom organisationen. Inför miljöcertifieringarna hos Svenska Naturskyddsföreningen lade 
man ner mycket arbete och engagemang under en längre tid och under denna period upp-
levdes det särskilt, av flera respondenter, att miljökommunikationen fungerade utmärkt. En 
annan positiv sak som tas upp bland flera av de intervjuade är att även arbete med hälsofrå-
gor nu kompletterar miljöarbetet. En respondent säger att det är roligt att gå vidare med nå-
got nytt och spännande när man arbetat mycket med miljö i många år, och detta är något 
som även har uppskattats av personalen.  
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6 Kommunikation av en allomfattande hållbarhets-
strategi i Coop Forum 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultaten från kapitel 5, till stor del i förhållande 
till teoriavsnittet, kapitel 4. Alla referenser i detta kapitel hänvisar till den framläggning av 
teori som tidigare gjorts. 

6.1 Val av strategi 
Jag tycker mig kunna se att Coop Sverige, och därmed Coop Forum, har som vision att ha 
ett hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet. Organisationen arbetar således inte enskilt med 
miljöfrågor, utan sätter dessa i ett sammanhang tillsammans med ekonomiska och sociala 
aspekter. Jag tolkar hållbarhetsperspektivet som menat att vara allomfattande i hela organi-
sationen. Därmed bör kunna sägas att Coop Sverige har en allomfattande hållbarhetsstrate-
gi, att jämföra med den allomfattande miljöstrategin som beskrivs i teoriavsnittet. Skillna-
den ligger, enligt min tolkning, i att man tar utgångspunkt i ekonomiska, ekologiska och 
sociala aspekter istället för att endast fokusera på miljöfrågor.  

Mina argument för den allomfattande hållbarhetsstrategin i Coop Sverige grundar sig fram-
för allt i att hållbarhet har en mycket tydlig utgångspunkt i verksamhetsidé och stadgar. I 
verksamhetsidén likställs ekologisk uthållighet med ekonomisk utveckling och social tillit. 
Detta utgår från det uppdrag Coop Sverige har fått från sina medlemmar, tillika ägare.  

Ett aktivt och föregående hållbarhetsarbete är av organisationen uttryckligen menat att vara 
integrerat i all verksamhet och redovisas även tydligt i årsredovisningen, en hållbarhetsre-
dovisning med de ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekterna som tre delar. Dess-
utom skall regelbunden utbildning och information i dessa frågor ges till all personal i or-
ganisationen.  

6.1.1 Miljöarbete som del av hållbarhetsstrategin 
Då min studie utgår från miljökommunikationen i Coop Forum har jag valt att vidare fram-
för allt diskutera kring miljödelen i hållbarhetsstrategin. Jämförelsen i analysen sker mot 
den allomfattande miljöstrategin som beskriven i rapportens teoridel, kapitel 4. 

Det upplevs av mig på grund av ovan redovisade argument att miljöarbetet som del av håll-
barhetsstrategin är menat att vara allomfattande i organisationen och att Coop Sverige i sin 
verksamhet har valt att gå ett steg längre än utförandet av en aktiv miljöstrategi. Det är kan-
ske för enkelt att endast göra en uppdelning mellan aktiv och allomfattande miljöstrategi, 
då de båda kan ta sig många olika former och uttryck. Jag anser dock att Coop Sverige lig-
ger närmare den allomfattande strategin då ekologisk uthållighet ställs likvärdig med eko-
nomisk utveckling i visionen och då man eftersträvar en reell kulturförändring i organisa-
tionen. Därmed inte heller sagt att strategin ännu är fullt genomförd. Jag anser att organisa-
tionen befinner sig i en utvecklingsfas med utgångspunkt i den aktiva miljöstrategin och är 
på väg mot det mål som består av en fungerande miljöstrategi och en levande miljökultur, 
enligt modellen i Figur 3. 

Att försöka förverkliga en organisations miljövision genom en allomfattande miljöstrategi 
är något som är svårt och tar lång tid, säger Linnanen et al.94 Även om strategin uttrycks 
tydligt i dokument och direktiv kan framför allt personalens förutsättningar och attityd vara 
svåra att förändra. En allomfattande miljöstrategi förutsätter att alla medarbetare ålägger sig 
att ta miljöansvar i sitt arbete. Resultaten av denna studie visar att miljöarbetet är till stor 
del integrerat i Coop Forum och många av respondenterna påvisar att miljöfrågor är en na-
turlig del av verksamheten. Dock ses tidsbrist som det största problemet, då miljöfrågorna 
inte alltid kan prioriteras av alla i det dagliga arbetet ute på stormarknaderna. Även miljö-

                                                      
94 Linnanen et al (1996), s. 204 
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gruppen har problem med att få tiden att alltid räcka till. Detta är någonting som är vanligt 
förekommande, enligt Linnanen et al, då motstånd och svårigheter i införandet av en ny 
strategi kan uppstå då utvecklingsmål står emot de dagliga arbetsrutinerna.95 Detta antar jag 
kan inbegripa alla nivåer inom organisationen. 

Ett ytterligare problem kan vara att nå alla medarbetare med information och utbildning 
som lever vidare i den enskildes löpande arbete. Samtliga respondenter anser att i arbetet 
med miljöfrågorna är det mycket viktigt att jobba integrerat med den övriga verksamheten 
för att det skall fungera. En tydlig medvetenhet finns alltså hos respondenterna, vilka i och 
för sig alla arbetar särskilt med miljö, men även allmänt sägs av dessa att övriga medarbeta-
re är medvetna om organisationens vision. 

6.2 Kommunikationsvägar 

6.2.1 Vertikal kommunikation nedåt 
En aspekt som är mycket viktig i förverkligandet av strategier och arbetsuppgifter sägs, en-
ligt Kreps, vara företagsledningens roll och hur denna kommunicerar kring miljöarbetet.96 
Det räcker inte med att skicka stora mängder information utan denna måste dessutom vara 
effektiv och vara särskilt riktad till målgruppen. Den kommunikation som sker mellan 
Coop Sverige och Coop Forum stormarknad tycks enligt respondenterna fungera mycket 
bra. Den information som sänds upplevs i stort vara väl anpassad för stormarknadens prak-
tiska arbete och det verkar som att man känner ett förtroende för miljöchefen för Coop Fo-
rum, den person som handhar den mesta kommunikationen mellan Coop Sverige och stor-
marknaden. Respondenterna talar om att kommunikationen är rak, öppen och personlig, 
någonting som Linnanen et al säger är viktigt för att förtroende skall kunna skapas och för-
ändringar kunna genomföras.97 Att miljöchefen dessutom beskrivs som en eldsjäl kan bidra 
till att den allomfattande miljöstrategin kan upplevas som reell.  

Ett problem med eldsjälar och personberoende i kommunikationen är vad som händer när 
dessa personer försvinner från sina befattningar. I Coop Sverige finns i nuläget struktur och 
ett mötes- och regelsystem i miljöarbetet, men personlig drivkraft och vilja sägs fortfarande 
vara mycket viktigt, vilket ur en aspekt kan göra det hela sårbart. Jag uppfattar det dock 
som att miljöarbetet i organisationen till stor del sker proaktivt och att en ständigt ökad 
medvetenhet hos medarbetare på alla nivåer bidrar till att förstärka detta arbete utan bero-
ende av enskilda. 

På Coop Sverige säger den intervjuade miljösamordnaren själv, liksom Linnanen et al,98 att 
hon tror att ett gemensamt fokus med tydliga prioriteringar från ledningen förenklar inte-
greringen av miljöarbetet i företaget. Vissa svårigheter i detta ses idag i organisationen, 
bl.a. genom att avdelning Miljö och Kvalitet ofta får trycka särskilt på att föra in frågorna i 
all verksamhet, samt genom att förändring av befattningsinnehavare i organisationen kan 
försvåra arbetet. Liksom tidigare sagt är implementerandet av en allomfattande miljöstrate-
gi någonting som sträcker sig över en längre tidsperiod. Att den interna miljökommunika-
tionen med tiden upplevs fungera bättre samt en upplevd ökad förståelse internt kan visa på 
en utveckling i rätt riktning. 

Trots att det fysiska avståndet mellan servicekontor och stormarknad är stort känns det som 
att kommunikationen däremellan fungerar väl. En stor anledning till detta kan vara den in-
formationstekniska utvecklingen. En skillnad mot om närheten mellan sändare och motta-
gare hade varit större är att miljökommunikationen här främst kommer att följa de formella 
kanalerna. Kreps tar upp att informell och formell kommunikation har ett samband,99 men 

                                                      
95 Linnanen et al (1996), s. 211 
96 Kreps (1990), s. 203 
97 Linnanen et al (1996), s. 211 
98 ibid., s. 206 
99 Kreps (1990), s. 22 
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jag tror att kommunikationen mellan olika enheter, mellan för varandra relativt okända 
människor, främjar den formella kommunikationen. Jacobsen och Thorsvik håller med om 
detta genom att säga att ett mer omfattande flöde av kommunikation förekommer mellan 
anställda på en enhet då dessa har daglig kontakt.100 Detta anser jag naturligt främjar den 
informella kommunikationen. 

6.2.2 Vertikal kommunikation uppåt 
Den uppåtriktade vertikala kommunikationen i organisationer har enligt Kreps ofta visat sig 
svår att utnyttja fullt ut.101 Organisatoriska förhållanden och personliga relationer till över-
ordnade är de främsta faktorerna som påverkar i hur hög utsträckning vertikalt uppåtriktad 
återkoppling är möjlig.102 I den uppåtriktade kommunikationen mellan Coop Forum stor-
marknad och Coop Sverige beskrivs relationen till miljöchefen som personlig, vilket inne-
bär att återkoppling till denna högre hierarkiska nivå underlättas. Att miljöchefen själv har 
arbetat på stormarknad ses som positivt av respondenterna och det nämns också att det är 
honom man tar kontakt med för att förmedla frågor till högre nivåer. Möjlighet till vertikal 
kommunikation uppåt kan därför ses som stor och respondenterna på stormarknaderna sä-
ger att det inte är några problem att ta kontakt. De regionvisa mötena och utbildningarna 
fungerar också som en återkoppling mot centralt håll. 

Återkoppling från medarbetarna på stormarknaden till miljögruppen när det gäller miljöfrå-
gor är inte särskilt vanligt förekommande (undantaget en stormarknad). Detta kan bero på 
tidsbrist och prioritering av annat, men en risk som kan finnas är att kanalerna för denna typ 
av återkoppling inte är fullt utvecklade. Respondenterna säger att förslagslåda finns uppsatt 
eller att en öppen kommunikation allmänt sker, men detta kanske inte är tillräckligt för 
spontana idéer och förslag. Den viktigaste kanalen för att utnyttja medarbetarnas kunskaper 
är här utbildningar i dialogmötesform, då alla får komma till tals och reflektera/redovisa 
sina tankar. Att inte fler dialogmötesutbildningar sker kan också vara en fråga om resurs-
fördelning i tid och pengar.  

Varför återkopplingen från medarbetarna på stormarknaden tycks ske i mycket högre ut-
sträckning hos en av de intervjuade är svårt att bedöma. Att denne miljögruppsmedlem tyd-
ligt ser att miljöfrågorna diskuteras informellt och själv får ta emot mycket information 
nedifrån tyder på att den allomfattande miljöstrategin är integrerad på enheten. 

6.2.3 Horisontell kommunikation 
Jag har i denna studie avgränsat mig till att inte studera den informella kommunikationen 
och jag har inte heller gjort några intervjuer med medarbetare utöver medlemmar i miljö-
grupperna på stormarknaderna. Därför diskuteras här inte den horisontella kommunikatio-
nen på varje enhet.  

Utöver den interna kommunikationen per stormarknad sker den tydligaste horisontella 
kommunikationen mellan miljögrupper på olika stormarknader. En mer omfattande kom-
munikation sker naturligt inom en enhet på grund av fysisk närhet och daglig kontakt, säger 
Jacobsen och Thorsvik.103 Detta kan vara en av anledningarna till att kommunikationen 
mellan stormarknaderna inte försiggår som något självklart. Svårigheten att ta kontakt med 
personer som befinner sig långt bort fysiskt är uppenbar, trots att mycket hjälp skulle kunna 
hämtas av medarbetare på samma nivå i hierarkin som tidigare hanterat samma problem. 
Flera av de intervjuade säger att mer kontakt dem emellan vore önskvärt, men att det idag 
inte finns något självklart forum för detta. E-mail kan användas till viss del, men det fram-
står som att initiativ till kontakt kan vara svårt att motivera. En anledning till detta kan vara 

                                                      
100 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 282 
101 Kreps (1990), s. 204 
102 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 278-279 
103 ibid., s. 282 
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tidsbrist, vilket framhävs av alla respondenter är vanligt förekommande i det dagliga arbe-
tet.  

Fler regionala träffar nämns av nästan alla respondenter vara en ytterligare lösning. På så 
sätt skapas dessutom fler kontakter horisontellt att fortsätta kommunicera med. Detta stärks 
av forskningen som enligt Linnanen et al säger att kommunikation ansikte mot ansikte i 
små grupper ses som det mest givande.104 

6.2.4 Utbildning 
Det sätt på vilket man bedriver utbildning i Coop Forum, upplevs av respondenterna vara 
mycket bra och ett sätt att nå ut och implementera miljökommunikationen hos alla medar-
betare på stormarknaderna. För att en allomfattande miljöstrategi skall fungera måste atti-
tyd och värderingar hos all personal förändras.105 En respondent påpekar särskilt svårighe-
ten att låta utbildningen leva kvar i det dagliga arbetet, och pekar på att någon form av kon-
tinuerlig uppföljning kan behövas. Andra respondenter säger att de upplever miljöarbetet 
väl integrerat och att utökningen av miljöutbildningen med hälsofrågor nu kan motivera 
personalen ännu mer, då detta ger nya aspekter i arbetet. 

I övrigt stämmer dialogmötesformen som utbildning väl in med vad som Linnanen et al 
hävdar krävas för en allomfattande miljöstrategi.106 Miljöutbildningen riktar sig till hela 
personalen och den är dessutom decentraliserad då miljögruppsmedlemmen på den egna 
enheten utför utbildningen. Den utförs också på ett sätt som involverar alla och ger direkt 
återkoppling. 

6.3 Informationsteknik som kommunikationsmedel 
Enligt studiens resultat har informationstekniken den mest betydande rollen som medel i 
kommunikationen mellan Coop Sverige och Coop Forum stormarknad. Den sägs vara ett 
utmärkt hjälpmedel för att kommunicera effektivt. Andra kommunikationsmedel som post, 
telefon och personliga besök fungerar idag inom organisationen framför allt som komple-
ment till IT. En anledning till att IT används i så hög grad måste kunna sägas vara avståndet 
mellan servicekontor och stormarknad (d.v.s. K1 i Figur 1, avsnitt 1.3). De främsta delarna 
av IT som här sägs användas är framför allt e-mail, men också intranät och Internet i viss 
utsträckning. Huruvida användandet av e-mail allmänt överbryggar hierarkiska nivåer i or-
ganisationen Coop Forum, liksom Jacobsen och Thorsvik talar om,107 kan inte här dras slut-
satser om. Under det som innefattar denna studie tycks det i vilket fall som att responden-
terna på stormarknaderna inte aktivt söker sig nya vägar utan kommunicerar med samma 
person, den person som de har förtroende för, d.v.s. miljöchefen för Coop Forum. Undan-
tagsvis har man också haft kontakt med andra avdelningar samt externa aktörer för råd och 
stöd i miljöfrågor. Miljö tycks också kommuniceras integrerat med andra frågor och i in-
formation mellan stormarknad och servicekontor. 

Det som framför allt kan sägas här är att IT har förändrat kommunikationen i organisatio-
nen genom att underlätta sändandet av information mellan olika delar av landet. En respon-
dent upplever det också som mycket positivt att informationen går att lagra. Vidare kan IT 
underlätta att sprida Coop Forums redovisning, vilket miljösamordnaren på Coop Sverige 
skulle önska gjordes i högre utsträckning. Idag finns olika typer av rapporter upplagda på 
intranätet och utnyttjar, d.v.s. kommunicerar, man tekniken rätt kan organisationen göra in-
formationen tillgänglig för i stort sett alla medarbetare på ett relativt enkelt sätt.  

                                                      
104 Linnanen et al (1996), s. 208-209 
105 ibid., s. 204 
106 ibid., s. 208-209 
107 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 100 
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Jacobsen och Thorsvik säger att uppåtriktad intern kommunikation främjas av IT.108 Detta 
har visat sig underlätta till kontaktskapande med miljöchefen för Coop Forum. De intervju-
ade säger att det är lätt att få kontakt med honom och att man alltid får svar, även om det 
kan ta tid. Paradoxalt borde också kunna sägas att samtidigt som IT gör kommunikationen 
mer opersonlig skapas fler personliga kontakter. Kommunikationen är opersonlig genom att 
avsändaren inte alltid vet vem denne skickar information till och inte heller kan tolka para-
språk. Samtidigt skapas en ny form av personlig kommunikation genom att avsändare och 
mottagare etablerar en kontakt och utför kommunikation som grundlägger en eventuell per-
sonlig relation som annars kanske inte hade uppstått. Denna relation kan uppstå mellan oli-
ka enheter och olika hierarkiska nivåer.  

Den möjlighet som Jacobsen och Thorsvik talar om, att skapa nya kommunikationsnätverk 
i och med användandet av IT,109 är någonting som bör kunna utnyttjas för horisontell kom-
munikation mellan enheterna i Coop Forum. I dagsläget sker detta i viss grad, men initiativ 
saknas delvis för att skapa nya kontakter. En av respondenterna nämner att man har jobbat i 
regionvisa projekt och att det har varit väldigt nyttigt att ta del av andras arbete. Även övri-
ga respondenter önskar ökat utbyte mellan enheterna. I användandet av IT kan ett medde-
lande sändas till en databas där andra personer knutna till denna får ta del av informatio-
nen.110 Detta är något som skulle kunna utnyttjas för en ökad kommunikation enheterna 
emellan. En av respondenterna säger själv att skulle det finnas en databas att gå in i när 
man har en stund över i sitt arbete, skulle det också vara någonting som denne skulle utnytt-
ja. Möjligheten till nätverksskapande uppstår alltså på ett nytt sätt i och med den informa-
tionstekniska utvecklingen. Jag ser det som att om horisontella nätverk skall fungera fullt ut 
hos miljögrupperna på Coop Forum, måste detta tas till vara av ledningen. Initierandet av 
ett forum bör därför komma uppifrån i hierarkin för att underlätta för medarbetarna på 
stormarknaderna. 

                                                      
108 Jacobsen och Thorsvik (1998), s. 101 
109 ibid., s. 100 
110 ibid., s. 100 
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7 Slutsatser 
• Coop Sverige kan sägas ha utvecklat sin aktiva miljöstrategi mot en allomfattande hållbar-

hetsstrategi där hållbarhetsarbete skall vara integrerat i hela verksamheten. Organisationen 
har kommit en god bit på väg mot förverkligandet av denna strategi, men särskilt på högre 
hierarkiska nivåer tycks ytterligare implementering av miljöarbete med övrig verksamhet 
krävas. Tydliga direktiv från ledningen är viktigt för att alla medarbetare i en organisation 
skall ha möjlighet att ta miljöansvar i sitt arbete. En uttrycklig kommunikation av miljövi-
sionen och förmedlande av kunskap är därför betydelsefullt.  

• Den interna organisationskommunikationen gällande miljöfrågor mellan Coop Sverige och 
Coop Forum stormarknad fungerar väl. Kommunikationen sker i huvudsak mellan miljö-
chefen för Coop Forum och miljögruppen på stormarknaden. Miljöchefen beskrivs som en 
eldsjäl och det sägs att det är främst p.g.a. hans engagemang som miljöarbetet inom Coop 
Forum har nått dit det är idag. En risk med kommunikation genom en person ligger i att 
miljökommunikation och miljöarbete blir allt för personberoende, men samtidigt skapas 
personliga relationer, en rak kommunikation och ett förtroende som är mycket värdefulla i 
implementerandet av den allomfattande miljöstrategin.  

• Det vanligaste problemet i arbete och kommunikation kring miljöfrågor är brist på tid och 
låg prioritering i förhållande till det dagliga arbetet. Det upplevs på stormarknaderna svårt 
att alltid hinna prioritera miljöfrågorna och särskilda miljömöten, men samtidigt upplevs 
miljö till mycket stor del integrerat i verksamheten, även i kommunikationen. Önskemål 
finns dock från respondenterna att höja prioriteten och öka delen miljö i informationen yt-
terligare. Detta är något som måste ske från högre nivåer i hierarkin. 

• Dialogmöten som utbildningsform fungerar bra och är anpassat till den allomfattande mil-
jöstrategin, då denna typ av utbildning engagerar hela personalen, aktiverar alla deltagare, 
skapar möjligheter för direkt återkoppling samt utförs ansikte mot ansikte och dessutom är 
decentraliserad. En svaghet är problemet med att låta utbildningen leva kvar i det dagliga 
arbetet, men det upplevs av flera respondenter att det hos största delen av personalen finns 
miljöintresse och ansvar. Någon form av uppföljning på utförd utbildning skulle dock kun-
na vara bra.  

• Hälsa som komplement till arbetet med miljöfrågor upplevs positivt av personalen. En av 
respondenterna säger att när miljöarbetet fungerar integrerat i övrig verksamhet på stor-
marknaden tycks detta av personalen ses som någonting nytt och engagerande. 

• Den horisontella miljökommunikationen mellan enheterna bör ökas för att utnyttja den 
kunskap som redan finns tillgänglig inom organisationen. Tidsbrist och svårighet att ta ini-
tiativ hos enskilda gör att direktiv och möjligheter för detta bör komma från högre hierar-
kiska nivåer. Ett förslag är skapandet av en databas och ett kontinuerligt användande av 
denna som utveckling av den horisontella kommunikationen. Fler regionala möten i mindre 
grupper är en annan möjlighet som ses positiv. 

• Informationsteknik är av stor betydelse för den interna organisationskommunikationen i 
Coop Forum. IT, framför allt genom e-mail, används i hög grad och möjligheterna till detta 
har gett en positiv utveckling för kommunikation mellan fysiskt skilda platser. Detta kom-
munikationsmedel förenklar också kommunikationen samt skapar möjligheter att lagra in-
formation på ett nytt sätt. Andra kommunikationsmedel, t.ex. post, telefon och personliga 
besök, används framför allt som komplement till IT. Utnyttjandet av databaser är något som 
skulle kunna vara värdefullt för en ökad horisontell kommunikation mellan enheterna, men 
även för kommunikationen mellan central och lokal nivå.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumanual, Miljö och Kvalitet 

Inledning 
Vilken är din tjänst på Coop Sverige och vad innebär denna? 

Vad hade du för befattning innan den nuvarande? 

Organisation på Coop Forum stormarknad 
Hur är miljöarbetet organiserat på Coop Forum? 

Miljö- och hälsogruppen på Coop Forum: Vilken roll eftersträvar man att den skall ha? 
Fungerar det som tänkt? 

Kommunikation, bakgrund 
Har Coop Sverige något miljöledningssystem idag?  
Hur ser detta i så fall ut?  

Vilka olika typer av miljökommunikation finns? 

Vad är ursprunget till det som kommuniceras?  
Vad utgår man ifrån? (dokument, policies, kommunikationsplattform m.m.)  
Vad är syftet med miljökommunikationen? 

Vilka vägar går informationen (internt) innan den kommer ut till Coop Forum? 

Kommunikation mellan Coop Sverige och Coop Forum stormarknad 
Hur sker miljökommunikationen konkret ut till Coop Forum? 
Hur har detta förändrats med tiden? 

Hur uppfattar du att kommunikationen når fram och uppfattas utifrån syftet? 
Tar saker sig det uttryck som syftas? 

Vilka problem kan man stöta på i miljökommunikationen? (exempel) 
Vad har fungerat särskilt bra? 
Hur kan den förbättras? 

Hur sker återkopplingen från miljögruppen? 
På vilket sätt har andra medarbetare i Coop Forum möjlighet att kommunicera tillbaka? 
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Bilaga 2 
 

Intervjumanual, Coop Forum 

Inledning 
Vad heter du och vilken är din tjänst på Coop Forum? 
Vad hade du för befattning innan den nuvarande? 

Hur många anställda har denna stormarknad? 

Hur länge har du varit med i miljögruppen? 
Vilken roll har du i miljögruppen? 

Kommunikation i stormarknaden 
Hur fungerar din miljögrupp? 

Hur känner du att du kan föra vidare det som kommuniceras till dig från servicekontoret  
vad gäller miljö? 

Hur känner du att du kan anpassa/integrera det som kommuniceras till din stormarknad? 

Hur behandlas miljöfrågorna i stormarknadens ledningsgrupp? 

På vilket sätt har andra medarbetare i stormarknaden möjlighet att kommunicera tillbaka? 

Hur kommunicerar du med andra stormarknader? 

Kommunikation mot Coop Sverige 
Vilka olika typer av miljökommunikation upplever du finns från servicekontoret till stormarknaden?  

Med vem/vilka kommunicerar du på kontoret vad gäller miljö? 
Tycker du att denna kommunikation är bra/tillräcklig?  

Vilka problem kan man stöta på i miljökommunikationen? (exempel) 
Vad har fungerat särskilt bra? 

Hur känner du att du kan återkoppla den information du får?  

Förslag till förbättringar som passar just denna stormarknad eller konceptet i helhet? 
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