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Förord 
 
   Idén till den här C-uppsatsen uppkom under min praktiktid på Hellmer Industries 
AB i Norrköping. Jag vill tacka alla anställda som jag kom i kontakt med där men ett 
särskilt stort tack till min handledare under praktiken Karin Färnlöf samt de övriga 
intervjuade för att ni ställde upp och offrade lite tid för detta ändamål. Jag vill även 
rikta ett stort tack till min handledare Malin Mobjörk för genomläsningar, kom-
mentarer, tips och goda råd i största allmänhet. Slutligen vill jag även passa på att 
tacka min familj, mina vänner och kurskamrater föra att ni har ställt upp med 
förståelse, moraliskt stöd och goda råd. 
 

Henrik Ericsson 
Norrköping 2005-02-10 
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Sammanfattning 
 
   Att företag inför miljöledningssystem i syfte att underlätta arbetet med miljöfrågor 
blir idag allt vanligare. Detta är ofta ett resultat av krav från externa intressenter och 
är avsett att stärka företagets position i konkurrens med andra företag. Men vad kan 
tänkas utgöra den förenande länken inom ett företag som får miljöarbetet att fungera 
och utvecklas? Hur kan den länken i så fall stärkas? Den här C-uppsatsen fokuserar på 
dessa frågor och ramas in av begreppet kommunikation. Frågorna rörde bl.a. hur de 
anställda upplever olika påverkande aspekter av miljöarbete samt hur de upplever att 
miljöarbetet kan utvecklas inom det egna företaget. Den interna kommunikationens 
betydelse lyfts även fram samt hur denna samspelar med miljöarbetets framgång. 
   Det empiriska materialet hämtades huvudsakligen ur fyra intervjuer med personer 
från olika hierarkiska nivåer inom företaget. Materialet analyserades och diskuterades 
sedan utifrån en organisationsteoretisk syn på kommunikation. 
   Slutsatserna från studien kan mycket övergripligt förklaras som att oavsett hur 
välutvecklade intentioner ett företag eller en organisation har om sitt miljöarbete, så 
kommer det aldrig att fungera bättre än de kommunikativa förutsättningarna tillåter. 
Den interna kommunikationen är en avgörande faktor för hur väl ett företag kan nå 
upp till uppsatta mål för miljöarbetet. Förslag till hur den kommunikativa delen av 
miljöarbetet skulle kunna utvecklas framkom genom önskemål om införande av 
diskussionsgrupper samt tydligare formella kommunikationskanaler. 
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Inledning 
 

”Det är samspelet mellan samhälle och natur som skapar miljöproblem, men det är 
också i detta samspel som man finner lösningarna till miljöproblemen”1. 

 
   Vi lever i en värld där miljöproblemen kryper allt närmare inpå oss. Den förbättrade 
kommunikationen kring miljöfrågor har bidragit med en ökande medvetenhet om vad 
våra handlingar och vår livsstil kan tänkas leda till om den negativa utvecklingen inte 
stoppas. Under åttio- och nittiotalen bedrev många miljöorganisationer intensiva 
kampanjer mot företag, vilket uppmärksammades i media och skapade en växande 
miljöopinion. Den växande miljöopinionen har resulterat i att företag har börjat ta 
miljöfrågorna på allvar2. 
   1987 lanserades begreppet hållbar utveckling i den välkända Brundtland-rapporten. 
Det begreppet står för är grundsynen att de nu levande människorna inte skall utnyttja 
naturresurserna på ett sådant sätt att kommande generationers livsvillkor äventyras3. 
Trycket på företag att anpassa sig efter omvärldens miljökrav har blivit betydligt 
större de senaste decennierna och detta har även medfört att visionen om en hållbar 
utveckling numera är allmänt spridd och accepterad4. 
   För att på ett bra sätt kunna hantera de miljörelaterade krav som ställs på företagen 
och därigenom försäkra sig om en plats på en framtida marknad, gäller det att arbeta 
strategiskt och systematiskt med miljöfrågor5. Det blir allt vanligare att företag runt 
om i världen inför miljöledningssystem för att underlätta arbetet med miljöfrågor6. 
Vissa företag har infört miljöledningsstandarder som exempelvis ISO 14 001, EMAS 
eller BS4900 som en åtgärd för att leva upp till omvärldens ökande miljökrav. Detta 
har även drivit miljöanpassningen av näringslivet framåt7.  
   Begreppet miljöledning är i sig dock väldigt vitt och saknar en entydig definition. 
Miljöledning är som begrepp nära besläktat med miljöstyrning och engelskans 
environmental management. Det sistnämnde handlade före 1990-talets början främst 
om naturresurshantering, naturvård och miljöskydd, vilket sammantaget innebär 
miljövård i större skala. På senare år (huvudsakligen efter 1990-talet) har 
environmental management mer och mer inriktats mot organisationers miljöarbete i 
form av exempelvis beslutsfattande, miljöstrategier, miljökommunikation etc. Denna 
inriktning går ofta under namnet corporate environmental management (CEM)8. 
CEM är det som vanligtvis förknippas med begreppet miljöledning, nämligen den 
interna styrningen och utvecklandet av ett företags eller en organisations miljöarbete. 
   Den här C-uppsatsen har tillkommit som resultat av ett antal frågor som uppkom 
under min praktiktid på ett företag i Norrköping vid namn Hellmer Industries AB. 
Under praktiktiden fick jag möjlighet att se hur miljöledningsarbete bedrivs på ett 
företag ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv vilket öppnade ögonen för den 
grundläggande problematik alla företag ställs inför vid utvecklingen och driften av 
miljöarbetet. Frågorna rörde bl.a. hur de anställda upplever olika påverkande aspekter 
av miljöarbete samt hur de upplever att miljöarbetet kan utvecklas inom det egna 

                                                 
1 Lidskog, R., Sandstedt, E., Sundqvist, G., 1997 s. 9 
2 Terrvik, E., 2001 s. 2 
3 Brorson, T., Larsson, G., 1998 s. 11 
4 Terrvik, E., 2001 s. 3 
5 Ammenberg, J., 2001 s. 13 
6 Ibid., s. 13 
7 Terrvik, E., 2001 s. 3 
8 Ammenberg, J., 2001 s. 51 
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företaget. Jag var även intresserad av den interna miljörelaterade kommunikationens 
betydelse, dvs. all kommunikation som på ett eller annat sätt rör miljöfrågor, och hur 
denna samspelar med miljöarbetets framgång. Valet föll därför på att använda detta 
företag som studieobjekt. Utgångspunkten för uppsatsen, som är inriktad mot 
kommunikation, är att oavsett hur väl utvecklad vision ett företag har om hur dess 
miljöarbete borde utformas och fungera i praktiken, så kommer det aldrig att fungera 
bättre eller utvecklas snabbare än de kommunikativa förhållandena inom företaget 
tillåter. Sobnosky hävdar att kommunikationen är en viktig komponent inom 
miljöledningen som inte bör glömmas bort. Kommunikation fungerar som en länk 
mellan olika delar, och ser till så att miljöledningssystemet fungerar som det är tänkt9. 
   Det inledande citatet på föregående sida beskriver enligt min mening mycket tydligt 
att alla miljöproblem i grund och botten är samhällsproblem och att miljöproblem 
därmed främst bör bemötas på samhällelig nivå. Ett steg i den riktningen är att 
anpassa företagen till en för miljön hållbar utveckling och företagen har, som sagts 
tidigare, öppnat ögonen för vikten av ett fungerande miljöarbete. Min avsikt med den 
här c-uppsatsen är att på företagsnivå lämna ett bidrag till miljöarbetet. Hur jag ämnar 
göra detta beskrivs mer konkret nedan. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
   Då den interna miljörelaterade kommunikationen säger mycket om hur miljöarbetet 
bedrivs inom ett företag, samt fungerar som en förenande faktor inom miljöarbetet, 
kommer begreppet kommunikation att bilda den teoretiska grundstommen för den här 
uppsatsen.  
   Syfte är att undersöka upplevelsen av miljöarbetet inom Hellmer Industries AB i 
Norrköping; hur det fungerar, vad som påverkar det och hur det utvecklas/upplevs 
kunna utvecklas, samt att diskutera och analysera detta utifrån den teoretiska 
kontexten. Syftet ska uppnås genom att lyfta fram fyra personers uppfattningar. 
Personer som i sin tur representerar olika nivåer inom företaget. En tyngdpunkt 
kommer att läggas vid hur de anställdas upplever kommunikationens betydelse i 
miljöarbetet, kopplat till vad andra forskare har kommit fram till. 
 
 
Relevanta frågeställningar: 
 

• Hur upplever de tillfrågade företagets miljöarbete? 
• Vad upplevs påverka miljöarbetet? 
• Hur upplever de anställda att miljöarbetet skulle kunna utvecklas? 
• Vilken betydelse upplevs den miljörelaterade kommunikationen ha för 

företagets miljöarbete? 
 

                                                 
9 Sobnosky, K.J., 2001 s. 47 
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Hellmer Industries AB – kort företagsbeskrivning 
 
   Hellmer Industries AB är ett medelstort företag i Norrköping med ca 100 anställda 
och är sedan mars 1999 certifierad enligt ISO 14 001 och ISO 9002.  
   Företaget tillverkar mekaniska enheter och är underleverantör/systemleverantör 
främst till telekom- och medicinteknisk industri. Inga egna produkter finns utan 
tillverkningen sker helt på legobasis10. Verksamheten i Norrköping är huvudsakligen 
inriktad på förädling av plåtprodukter och pressgjuten aluminium. Plåtbearbetningen 
innefattar stansning, laserskärning, excenterpressning, borstning, riktning, 
kantpressning med vinkelmätning, svetsning och slipning samt kemiska och 
elektrolytiska former av ytbehandling. I kedjan finns även våtlackering, 
pulverlackering och slutmontering. Företaget arbetar även med 
höghastighetsbearbetning av aluminiumprodukter och pressgjutgods11. 
   Hellmer Group innefattar anläggningen i Norrköping med huvudkontoret för 
verksamheten (Hellmer Industries AB) samt ett pressgjuteri för aluminiumprodukter i 
Hultsfred (Hellmer Die Casting AB). 
 
 
Teori 
 
   I följande del kommer jag att beskriva den teoretiska förankringen som uppsatsen 
bygger på och som är intressant utifrån dess syfte. Jag kommer först översiktligt att 
beskriva vad kommunikation är utifrån en klassisk, men förenklad, modell som får 
bilda underlag för den kommande diskussionen senare i uppsatsen. Sedan beskrivs 
organisations- och sociala strukturer och slutligen följer en redogörelse av vertikal och 
horisontell kommunikation. För att uppfylla syftet med uppsatsen har jag valt att 
hämta teorin ur organisationsteoretisk litteratur eftersom den, i de böcker jag har valt, 
diskuteras utifrån ett bredare organisationsinriktat perspektiv som är intressant för 
mitt syfte. 
 
 
Vad är kommunikation? 
 
   Kommunikationen är en levande process och det är många faktorer hos individer, 
sociala förhållanden och organisatoriska drag som i kombination inverkar på 
kommunikationen inom en organisation12. Inom miljöledningen är kommunikationen 
mycket viktig. Zutshi och Sohal menar att en tvåvägskommunikation mellan en 
organisation och dess interna och externa intressenter är fundamental för att kunna 
bedriva ett framgångsrikt miljöledningsarbete. De menar även att kommunikation är 
nödvändigt för att för att kunna implementera en miljöpolicy13. 
   Kommunikation kan beskrivas som processen för människors kontakt med varandra. 
Det finns två närmare definitioner som i huvudsak reflekterar två tankelinjer. Den 
första traditionen bygger på uppfattningen att det gäller förmedling av olika signaler i 
form av budskap, attityder och känslor mellan sändare och mottagare. I detta fall är 
kontakten linjär och tämligen mekanisk till karaktären. I den andra något senare 

                                                 
10 Hellmer Industries AB. Miljöredovisning 2002, s. 4 
11 www.hellmer.com  
12 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 275 
13 Zutshi, A., Sohal, A., 2004 s. 405 
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traditionen betraktas kommunikation mer eller mindre som en gemensam aktivitet 
mellan de inblandade, en interaktion. Man talar inte längre om sändare och mottagare 
utan om deltagare. Kommunikation blir med denna syn en process där deltagarna 
tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse14. Där 
kommunikationen är själva processen för interaktion är det informationen som står för 
själva innehållet i denna process. Information och kommunikation används ofta som 
begrepp för envägs- respektive tvåvägskommunikation men mot bakgrund av 
forskningens kunskaper och krav på tydlighet så måste detta begreppsbruk idag anses 
som överspelat15. Information kan även vara att sända ett budskap till en annan 
mottagare utan att förvänta sig svar. Det är alltså en skillnad mellan information och 
kommunikation16.  
   Kommunikation beskrivs ofta som överföring av information, idéer, åsikter och 
känslor från en person eller grupp till en annan. Vad som framgår av detta är att ett 
meddelande som kommuniceras kan vara komplext och sammansatt av både verbala 
och icke-verbala signaler. Vad man säger är en sak, hur man säger det är en helt 
annan. Det kan ofta råda brist på överensstämmelse mellan innehållet i det verbala 
budskapet och icke-verbala signaler i kroppsspråket vilket kan göra det svårt för 
mottagaren att tolka vad som egentligen menas. Problem av den karaktären är typiska 
för kommunikation ansikte mot ansikte17. 
 
Kommunikation kan schematiskt beskrivas som en process bestående av följande åtta 
element18: 
 

1. Budskap: verbala och icke-verbala signaler som överförs. 
2. Kanal: medel eller medium att överföra budskap. 
3. Avsändare: den individ som sänder ett budskap (eller källan till ett budskap). 
4. Mottagare: den individ som mottar och tolkar ett budskap (eller 

bestämmelseort för det överförda budskapet). 
5. Överföring: sändande och mottagande av budskap. 
6. Kodning: utformning av budskap för överföring. 
7. Avkodning: tolkning av ett budskap. 
8. Feedback: ett budskap som sänds tillbaka som svar på det mottagna 

meddelandet. 
 
   Vad som dock inte framgår av ovanstående modell är det faktum att hur en 
avsändare har valt att formulera ett budskap är av central betydelse för hur mottagaren 
uppfattar det. Ord kan betyda olika saker för olika personer och kulturell bakgrund 
och utbildning hör till de faktorer som har störst påverkan på hur vi använder språket 
samt den mening vi lägger i olika ord19. Ett budskap har två nivåer nämligen vad som 
sägs respektive hur det sägs. Det handlar alltså om två kanaler i ett och samma 
budskap. Det första är ett innehåll (”vad”) och är ofta av infomationskaraktär. Men det 
finns också ett uttryck för relationen (”hur”), vad man får göra i förhållande till 
varandra – en relationsnivå. Sättet man säger någonting på är nämligen ofta en 
spegling av relationen. Vad som sägs gäller oftast det verbala innehållet, nämligen 

                                                 
14 Larsson, L., 1997 s. 22 
15 Ibid., s. 22 
16 Hallström, A., 1989 s. 30 
17 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 267 
18 Ibid., s. 267 
19 Ibid., s. 271 
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ordens betydelse, och är under medveten kontroll. Hur det sägs är icke-verbalt och är 
oftare omedvetet och oavsiktligt. Det senare censureras följaktligen mindre än de 
verbala budskapen. Innehållsnivån är ganska lätt att prata om och få på avstånd, den 
gäller vad som står i ordboken. Relationsbudskap finns däremot inte att slå upp 
någonstans, och då är det risk för att man får för sig att de inte heller existerar20. 
 
 
Organisations- och sociala strukturer 
 
   Organisationer för samman människor och skapar en ständig samverkan och en 
viktig faktor i sammanhanget är frågan om struktur. Struktur handlar om relationer 
mellan delar av en organiserad helhet. Begreppet organisationsstruktur visar på hur 
man fördelar arbetsuppgifter och hur man styr och samordnar arbetet för att förverk-
liga organisationens mål. Begreppet är besläktat med social struktur21. Sociala 
strukturer är mycket dynamiska företeelser som är beroende av att de interaktions-
mönster som skapar dessa upprepas dagligen. Stabiliteten i en viss struktur avgörs i 
hög grad av i vilken utsträckning interaktionen blir en vana eller rutin22. Det går inte 
att undkomma den sociala strukturen; om organisationen inte utformas kring en social 
struktur, kommer en sådan ändå att uppstå på grundval av olika aktiviteter och 
relationer mellan människor i organisationen23.  
   Om interaktionsmönster störs eller förändras blir också den sociala strukturen öppen 
för förändring. Det är viktigt att förstå interaktionens betydelse för strukturen, 
exempelvis vid omorganisation av olika slag. Framgången är då beroende av att 
individer kan ändra sina vardagliga interaktionsmönster. Utan denna förändring 
kommer gamla relationsmönster att vidmakthållas på ett sätt som motverkar tanken 
med omorganisationen24.  
   Organisationsscheman används ofta av företag i syfte att snabbt kunna ge en 
överblick av en social struktur. Sådana scheman ger en förhållandevis tydlig bild av 
en organisations makthierarki och en övergripande bild av arbetsdelningen. Men för 
att ett organisationsschema ska vara ett användbart deskriptivt eller analytiskt redskap 
måste det vara en aktuell karta över den faktiska strukturen och inte en historisk 
beskrivning av tidigare förhållanden eller en spegling av olika intressenters 
förväntningar25. 
   Ett organisationsschema, eller som i det här fallet ett internt dokument i form av en 
internkommunikationsmatris (se bilaga 2) som beskriver formella kommunikations-
vägar och mötesforum inom företaget, ger dock inte särskilt mycket information om 
samordningsmekanismer, informella relationer eller maktfördelning utanför den 
formella hierarkin vilket är nog så viktigt26. 

                                                 
20 Nilsson, B., 1993 s. 87 
21 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 68 
22 Hatch, M.J., 2002 s. 211 
23 Ibid., s. 212 
24 Ibid., s. 211 
25 Ibid., s. 213 
26 Ibid., s. 213 
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Vertikal och horisontell kommunikation 
 
   Kommunikationen inom organisationer kan följa auktoritetsstrukturen i dess 
organisationsschema. Detta benämns som vertikal kommunikation från överordnade 
till underordnade och tvärt om. Den kan även gå på tvärs av auktoritetsstrukturen, då 
mellan anställda på samma nivå inom organisationen och kallas då horisontell 
kommunikation. Riktningen i förhållande till mönstret av positioner i 
auktoritetsstrukturen är av stor betydelse, både för kommunikationsprocessens 
innehåll men även för dess form27. 
 
Den vertikala kommunikationen från överordnade till underordnade kan delas in i fem 
huvudtyper efter informationens innehåll28: 
 

1. Instruktioner för arbetet 
2. Anledning till arbetet 
3. Information om procedurer och praxis i organisationen 
4. Feedback på underordnades arbete 
5. Information om organisationens ideologi 

 
Vertikal kommunikation från underordnade till överordnade kan delas in i fyra 
huvudtyper29: 
 

1. Information om sig själva och det egna arbetet 
2. Information om andra och deras arbete 
3. Information om organisationens procedurer och praxis 
4. Information om vad man anser bör göras, och hur 

 
   Den vertikala kommunikationen nedåt i hierarkin är ett grundläggande verktyg som 
ledningen har i syfte att styra underordnade i organisationen. Det kan dock uppstå 
problem i kommunikationen nedåt. Information (oavsett om det rör sig om 
arbetsinstruktioner eller policys) som kommuniceras nedåt i hierarkin tenderar att bli 
förvrängd, antingen omedvetet eller medvetet. När man tar emot information från 
överordnade så tolkas dess mening utifrån den egna situationen och man frågar sig 
vad den kan tänkas betyda för arbetssituationen30. 
   Vad beträffar innehåll, form, frekvens och längd på den vertikala kommunikationen 
uppåt antas den allmänt vara beroende av två faktorer. Den första avgörs av huruvida 
de organisatoriska förhållandena underlättar för den underordnade att ta kontakt med 
den överordnade. Då avses möjligheterna att kommunicera skriftligt och muntligt, 
både formellt och informellt. Faktor två handlar om de personliga relationerna till den 
tänkta mottagaren, samt i vilken utsträckning dessa kan tänkas påverka förut-
sättningarna för kommunikation31. 
   Horisontell kommunikation tenderar att till vardagslag främst föras mellan de 
anställda i organisationen som har likartade arbetsuppgifter och status. Detta 
kommunikationsmönster gynnas bland annat av att personer inom samma enhet ofta 

                                                 
27 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 276 
28 Ibid., s. 276 
29 Ibid., s. 279 
30 Ibid., s. 277 
31 Ibid., s. 278-279 
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finns samlade på ett ställe och därmed har kontakt ansikte mot ansikte i det dagliga 
arbetet32. 
   Horisontell kommunikation följer ofta mönstret i organisationens sociala struktur 
och det informella sociala nätverket kan därför ofta fungera effektivt som ett 
komplement till formella horisontella kommunikationskanaler. Detta förutsätter dock 
att det anställda sluter upp kring organisationens mål och är angelägna om att 
samarbeta. Det motsatta fallet kan bli att den informella samverkan får effekten att 
den sprider negativ och direkt destruktiv information, vilket i sin tur lamslår försök att 
få tillstånd formell och effektiv kommunikation mellan anställda på samma nivå i 
organisationen33. 
   Behovet av horisontell och vertikal kommunikation avgörs av graden av 
differentiering inom organisationen. Horisontell differentiering mäts som antalet 
enheter och avdelningar i organisationen och den vertikala differentieringen mäts som 
antalet nivåer från den högsta till den lägsta positionen i organisationen. Storlek är en 
avgörande faktor för en organisations strukturella komplexitet, men det är dock inte 
säkert att två lika stora organisationer är lika komplexa34. 
 
 
Metoder 
 
Angående valet av metoder 
 
   Huvudsyftet med uppsatsen inrymmer en relativt stor komplexitet eftersom frågan 
som berörs till stor del handlar om mänskliga åsikter och värderingar samt hur dessa 
kan påverkas i och med den kommunikativa förankringen av ett företags miljöarbete. 
Detta ställer i sin tur stora krav på tillvägagångssättet vid faktainsamlingen. Valet av 
metod, eller som i mitt fall metoder för genomförandet av undersökningen är av 
yttersta vikt för trovärdigheten i de resultat som undersökningen i slutänden 
förhoppningsvis leder fram till. Kunskaper om de metoder man använder sig av är 
inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med sin 
forskning35. 
   En viktig fråga att ta ställning till vid val av metod för faktainsamling i ett 
forskningsprojekt är om inriktningen bör vara mot kvalitativa, kvantitativa eller 
kanske en kombination av dessa metoder. Det finns ingen absolut skillnad mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Alla metoder är i slutänden arbetsredskap men 
använder sig i olika grad av metodologiska principer vid faktainsamling och 
bearbetning. Skillnaden mellan att välja kvalitativa eller kvantitativa metoder handlar 
främst om graden av strukturering vid genomförande och bearbetning. Med detta i 
åtanke så är det viktigt att betrakta valet av metoder som en fråga om vad som bäst 
kan tänkas passa för att belysa förhållandena utifrån de rådande förutsättningar jag har 
som forskare, samt utifrån det av mig valda problemområdet, kort sagt, mitt syfte med 
arbetet36. 
   Vid användande av kvantitativa metoder ligger fokus på att det man studerar ska 
göras mätbart och att resultaten ska presenteras numeriskt. Att forskaren studerar det 

                                                 
32 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s.  282 
33 Ibid., s. 282 
34 Hatch, M.J., 2002 s. 197 
35 Holme, I., Solvang, B.K., 1997 s. 11 
36 Ibid., s. 76 
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valda forskningsfältet som ett föremål eller objekt som bör undersökas med avseende 
på en eller ett flertal variabler är en premiss som måste vara uppfylld för att en 
undersökning ska få kallas kvantitativ. Vid användande av kvantitativ metodik så 
använder sig forskaren av en envägskommunikation, vilket innebär att under-
sökningen sker helt på dennes villkor37. Kvalitativa metoder, å andra sidan, har sin 
styrka i att de visar på totalsituationen eftersom de, i större utsträckning än 
kvantitativa metoder, eftersträvar att gå på djupet med det ”ej mätbara” i ställda 
frågor, vilket enligt min mening är en styrka vid samhällsvetenskaplig forskning. I det 
här fallet möjliggör de kvalitativa metoderna att en helhetsbild skapas genom vilken 
jag som forskare kan få en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. 
Denna förståelse anser jag vara mycket viktigt för den typen av frågeställningar jag 
har valt att undersöka. 
   Med utgångspunkt ur denna vetskap har jag valt att använda mig av två kvalitativa 
metoder för faktainsamling eftersom kvalitativa metoder, enligt min mening, lämpar 
sig bäst när man vill beskriva de mjuka värden i form av åsikter och värderingar som 
ligger till grund för kommunikationen. 
   De kvalitativa metoder jag har använt mig av är dokumentstudier samt intervjuer 
och jag har valt att genomföra den här undersökningen som en fallstudie. Anledningen 
till detta är att jag anser att en studie av de faktiska processer och företeelser som 
pågår inom företaget är det lämpligaste sättet på vilket jag som forskare kan få en 
överblick över hur den faktiska kommunikativa situationen ser ut, för att sedan kunna 
dra slutsatser därifrån. 
   Valet av Hellmer Industries AB som företag att studera gjordes på grund av mina 
tidigare kontakter med företaget och med tanke på att det var där funderingar väcktes 
som sedan ledde fram till syftet med den här uppsatsen. En annan anledning var även 
att jag ansåg att ett medelstort miljöcertifierat företag kunde vara intressant att 
undersöka. 
   Fallstudien som metod syftar till att kunna utveckla en helhetsförståelse för det 
faktiska läget inom företaget38. Mina förhoppningar är att användandet av den här 
metoden ska ge mig en inblick i hur man uppfattar den interna kommunikationen på 
olika nivåer inom företaget. 
 
 
Dokumentstudier 
 
   Till dokumentstudier hör varje form av indirekt observerande av sociala fenomen. 
Denna metod syftar inte till att direkt observera de sociala ageranden som intresserar 
forskaren, istället studeras redan befintligt material i form av muntliga, handskrivna 
eller tryckta redogörelser som är överlevande produkter av agerandet39. Ett 
kännetecken för dokumentstudier och en svaghet likväl som en styrka hos dem är att 
materialet är fastslaget redan från början40.  
   Det är viktigt att tänka på att uppsatsens övergripande fråga handlar om miljö. Detta 
ställer krav på att jag som forskare formulerar mina frågar med detta i åtanke i de fall 
jag inte har någonting konkret att utgå ifrån i de interna dokument jag har tillhands. I 
mitt fall är dokumentstudier ett verktyg med vars hjälp jag kan underbygga resultaten 
av de genomförda intervjuerna samt argumentationen kring de frågor jag hade vid 
                                                 
37 Andersen, H., 1994 s. 70 
38 Halvorsen, K., 1992, s. 13 
39 Andersen, H., 1994 s. 74 
40 Ibid., s. 74 
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genomförandet av dessa. Tyngdpunkten kring datainsamlingen har därmed kon-
centrerats till svaren som har erhållits genom intervjuerna men jag hade valt att, som 
komplement till detta, genomföra en studie av de interna dokument som finns inom 
Hellmer Industries om hur kommunikationen bör bedrivas. 
   Jag letade efter dokument, med anknytning till den interna kommunikationen, i 
Hellmer Industries arkiv och trodde att det skulle handla om ett flertal olika 
dokument. Det visade sig dock vara ett enda dokument i form av en kom-
munikationsmatris som beskriver mötesformer, omfattning och innehåll för de olika 
verksamheterna inom företaget. Dokumentet är vitalt för de frågor jag har valt att 
undersöka eftersom det återspeglar de grunder som företaget har inom vilka 
kommunikationen bedrivs och eventuellt kan utvecklas. 
 
 
Kvalitativa intervjuer 
 
   Grundstommen till min undersökning hämtades från fyra stycken intervjuer med 
personer på olika nivåer och med olika arbetsuppgifter inom företaget. Urvalet av 
intervjupersoner är en avgörande del i undersökningen och kan, om fel personer 
intervjuas, leda till att undersökningen blir oanvändbar i relation till den utgångspunkt 
man hade innan man började41. Mitt val av intervjupersoner gjordes i syfte att skapa 
den nödvändiga bredden av erfarenheter och åsikter som intervjuer med olika 
representanter för skilda nivåer inom ett företag kan ge. En bredare bild av läget hade 
sannolikt kunnat ges och varit fruktbart för analysen om antalet intervjuade hade varit 
fler, då särskilt i form av fler arbetsledare samt anställda från produktionen. Jag valde 
dock att avgränsa mig till fyra intervjuer.  
   Miljöchefen intervjuades med tanke på hennes övergripande ansvar för miljöarbetet 
och kunnande om hur miljöarbetet och kommunikationen kring detta går till i teorin 
och praktiken. Jag intervjuade även Personal-/fabrikschefen eftersom han hade 
upprättat den kommunikationsmatris över hur kommunikationen bedrivs inom 
företaget. Miljö- och personal-/fabrikschefen är båda med i företagets ledningsgrupp 
och kan därmed sägas representera den nivån. En arbetsledare i produktionen samt en 
montör under arbetsledaren har även intervjuats för att täcka in både mellanchefs-
perspektivet samt de övriga anställdas perspektiv. Jag ansåg att det var viktigt för att 
kunna skapa en bredare bild av hur miljöarbetet upplevs på olika hierarkiska nivåer.  
   I en intervju förs ett samtal där intervjuaren önskar skaffa sig information från den 
intervjuade (även kallad respondent). Intervjusituationen är en kommunikations-
process i vilken två personer oundvikligen påverkar varandra. Detta ställer stora krav 
på intervjuaren och det är av yttersta vikt att man som intervjuare försöker att vara 
uppmärksam på detta faktum i syfte att minska sin egen påverkan42.  
   En viktig fråga att ta ställning till innan intervjuarbetet påbörjas är graden av 
standardisering och strukturering. Med standardisering menar man graden till vilken 
frågorna är desamma och situationen är densamma för de intervjuade. Kvantitativa 
intervjuer använder sig, i motsatts till kvalitativa, i stor utsträckning av 
standardiserade datainsamlingar. Detta innebär att intervjuaren strävar efter att 
minimera graden av variation mellan intervjutillfällena för att skapa så lika 
förutsättningar som möjligt för de olika respondenterna43. I mitt fall ansåg jag att ett 

                                                 
41 Holme, I., Solvang, B.K., 1997 s. 101 
42 Andersen, H., 1994 s. 80 
43 Trost, J., 1997 s. 19 



 13

sådant angreppssätt riskerade att göra intervjuerna oproduktiva och ytliga. Styrkan i 
kvalitativa intervjuer ligger däremot i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal. Detta innebär att det är den intervjuform där jag som 
forskare utövar minst påverkan på intervjupersonerna och tvärtom låter dessa få 
påverka samtalets utveckling men som forskare har jag dock en styrande verkan på 
intervjuns utformning44.  
   Jag valde att använda mig av en semistandardiserad- och ostrukturerad intervjuform. 
Detta innebär att jag utformade en intervjuguide, som jag hade med mig vid varje 
tillfälle, vilken bestämde ramen för varje intervju. Merparten av frågorna var 
likvärdiga vid alla intervjutillfällena men den här formen gav mig samtidigt 
möjligheten att bestämma ordningsföljd och att ställa vidareutvecklande följdfrågor. 
Jag valde detta upplägg av intervjuerna för att på bästa sätt kunna ta till vara varje 
respondents förutsättningar beroende på hans/hennes åsikter kopplat till dennes 
arbetsuppgifter inom företaget. På detta sätt hoppades jag kunna fånga teorin kontra 
det faktiska läget inom företaget i syfte att kunna återspegla eventuella kontraster. 
Den ostrukturerade intervjuformen syftade till att ge den intervjuade ett större 
svarsutrymme och frågorna är medvetet av varierande slag i syfte att skapa ett friare 
spelrum för själva intervjun. De frågor i intervjuguiden som inte är direkt relaterade 
till den interna kommunikationen ansåg jag ändå ha stor betydelse för situationen i 
stort. Intervjuerna varade mellan fyrtiofem- till sextio minuter. Dessa spelades in och 
transkriberades. 
   Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor 
och på dessa enkla och raka frågor får man komplexa och innehållsrika svar. 
Resultatet av detta borde bli att man efter intervjuerna är utförda har ett rikt material 
som förhoppningsvis, efter genomgång, kan resultera i att jag som forskare hittar 
mycket intressanta resultat i form av åsikter, skeenden och mönster45.  
 
 
Bearbetning/analys av materialet 
 
   Efter att ha samlat in material infinner sig den fas då bearbetningen sker. Vid 
kvantitativa studier finns en hel uppsättning regler för hur man ska eller bör göra för 
att analysera sitt material. En variant kan till exempel vara att använda sig av någon 
form av statistisk analys. Vid kvalitativa studier så finns det däremot i många fall inga 
direkta, på förhand givna, regler för hur en sådan process ska gå till, bortsett från de 
rent etiska regler som gäller för all typ av forskning. Exempelvis som att ange källor, 
klargöra när man citerar etc.46. 
   Jag har valt att utifrån intervjumanualen skapa olika kategorier för att genom dessa 
kunna strukturera mitt material som jag anser är av huvudintresse för syftet med 
denna uppsats: 
 

• En översiktlig bild – upphovet till miljöarbetet samt hur det upplevs 
• Kommunikativa strategier och dess betydelse 
• Den vertikala och horisontella kommunikationen i praktiken 
• Kommunikationens roll för delaktighet och motivation 
• Påverkande faktorer, kommunikation och intressenter 

                                                 
44 Holme, I., Solvang, B.K., 1997 s. 99 
45 Trost, J., 1997 s. 7 
46 Ibid., s. 112 
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• Miljöarbetets möjliga vägar till utveckling 
 
   Svaren som erhållits under dessa kategorier har sedan ställts mot de huvudsakliga 
frågeställningarna i denna uppsats samt mot resultaten av dokument-
/litteraturstudierna. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
   En förutsättning för att forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden 
är observerad fakta är pålitlig47. Hög reliabilitet ska säkerställa att oberoende 
mätningar, i det närmaste, kommer fram till identiska resultat. Genom detta ska den 
bevisa pålitligheten hos den data som används för att belysa den vetenskapliga 
frågeställningen48. 
   Reliabiliteten i intervjuresultaten anser jag vara relativt god eftersom de 
förutbestämda frågor som från början var avsedda att besvaras, antingen av de 
intervjuade ur ledningen eller ur produktionen, också har besvarats. I vissa fall ledde 
dessa fram till vidareutvecklande underfrågor som inte stod med i intervjumanualen. 
Det finns dock en risk för att dessa vidareutvecklande frågor som ställs löpande under 
intervjun formuleras på ett ledande sätt vilket i förlängningen skulle kunna påverka 
vilka slutsatser som är möjliga att dra ur intervjuerna. 
   Vad som förmodligen skulle kunna tänkas vara den främsta påverkande faktorn vid 
den här typen av metoder är att alla tolkar saker och ting utifrån deras egna 
förutsättningar som individer. Detta skulle kunna innebära att om någon ville upprepa 
mina intervjuer och tolka svaren efteråt, så skulle dessa tolkningar med största 
sannolikhet inte bli helt identiska. Men om någon skulle tolka mina intervjuer igen 
med min intervjuguide och använda ett liknande angreppssätt så skulle svaren och 
tolkningarna antagligen bli mycket snarlika. Detsamma får sägas gälla för 
dokumentstudien. Jag har även ett mer eller mindre förutbestämt perspektiv som jag 
tolkar svaren utifrån i och med mitt val av teori. 
   En studies validitet eller giltighet grundar sig på att det empiriska material som 
används för insamling av data är relevant och giltigt ur ett vetenskapligt perspektiv. 
En metod ska mäta det den är avsedd att mäta49.  
   Jag upplever att validiteten i de fakta jag fick från intervjuerna är god. Intervjuerna 
präglades av en stor uppriktighet och jag upplevde inte att någon av de intervjuade sa 
det han/hon trodde att jag ville höra. Jag upplever heller inte att det faktum att jag 
spelade in intervjun var hämmande för dialogen mellan mig som intervjuare och den 
intervjuade. Min uppfattning av själva intervjuerna är att de var mycket givande och 
relevanta för syftet med uppsatsen men det är även viktigt att notera att intervjuerna 
återger personernas uppfattningar om miljöarbetet. 

                                                 
47 Andersen, H., 1994 s. 91 
48 Halvorsen, K., 1992 s. 41 
49 Trost, J., 1997 s. 101 
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Analys och diskussion av det empiriska materialet 
 
En översiktlig bild – upphovet till miljöarbetet samt hur det upplevs 
 
   Det finns en väl utvecklad medvetenhet bland alla tillfrågade från ledning och neråt 
i organisationen om att miljöarbetet är viktigt, inte bara för Hellmer Industries som 
företag utan även i ett större perspektiv. ”Det är en viktig del av vår verksamhet som 
vi inte kan vara utan. Vi måste ju sköta våra åtaganden enligt vad lagstiftare och 
myndigheter kräver av oss. Dessutom så kan man väl säga det att miljöfrågorna, 
tycker jag, kommer alltmer i fokus//…//miljöfrågor är ett riktigt och viktigt fokus för 
mänskligheten”50. Citatet kan sägas belysa två saker, dels att miljöarbetet upplevs som 
viktigt från ledningens sida samt att miljödebatten i samhället påverkar synen på det. 
Mycket forskning visar även på att media utövar en stor påverkan på den allmänna 
opinionen51. Detta kan utsträckas till att även innefatta synen på miljöarbete och 
miljöfrågor i stort då miljöorganisationernas intensifierade kampanjer och punkt-
insatser mot enskilda branscher och företag under åttio och nittiotalen fick stort 
genomslag i media52. Med stöd i detta så kan man därmed anta att grogrunden till 
miljömedvetenheten bland de anställda inom företaget kommer ur de budskap och 
signaler som cirkulerar i den globala samhällsdebatten. 
   Nilson hävdar att det vi gör alltid har en drivkraft (annars skulle det inte bli gjort)53. 
Enligt min mening så är en grundläggande miljömedvetenhet hos de anställda viktig 
och skapar förutsättningar för en god drivkraft bakom miljöarbetet samt en 
fungerande och effektiv kommunikation. I förlängningen borde då även miljö-
medvetenheten och motivationen vara avgörande för hur väl informationen och 
kommunikationen genom organisationsstrukturen tas emot, assimileras och ges 
feedback på i hierarkins olika lager. Detta bestämmer sedan i sin tur hur väl företaget 
kommer att lyckas i sina strävanden efter att skapa ett brett miljöengagemang i det 
dagliga arbetet bland de anställda och i slutänden hur väl man lyckas i sitt miljöarbete. 
Nilsson menar att motiv och motivation är det som ger oss bränsle för att handla och 
fortsätta göra något54. 
   Företagets verksamhet är av en sådan karaktär att ett väl fungerande miljöarbete och 
engagemang framhävs som ett krav av personal-/fabrikschefen; ”den produktion vi 
bedriver med så pass miljökrävande verksamheter i form av bl.a. ytbehandling, är ju 
påpassad av myndigheter och det kräver även ett starkt miljöengagemang”55. 
   På frågan om hur miljöarbetet gestaltar sig i praktiken för de anställda så får man 
svaret att det mestadels handlar om att sortera rätt och att miljöarbetet upplevs som 
ganska bra. ”Överlag så är det ganska bra. Företaget gör vad det kan men sen är det 
upp till gemene man att följa t.ex. sorteringsanvisningar och att man funderar över hur 
man kan göra det så smidigt som möjligt”56. De tillfrågade personerna utanför 
företagsledningen upplever bl.a. att information om produkter som används i verk-
samheten har blivit betydligt bättre de senaste åren, men även att miljömedvetenheten 
har ökat och att man i större utsträckning funderar över produkterna som används och 

                                                 
50 Intervju, ”Personal/fabrikschef”, 03-07-30 
51 Yin, J., 1999 s. 69 
52 Terrvik, E., 2001 s. 2 
53 Nilsson, B., 1993 s. 38 
54 Ibid., s. 37 
55 Intervju, ”Personal/fabrikschef”, 03-07-30 
56 Intervju, ”Montör”, 03-08-04 
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att man sorterar rätt. Detta ger intryck av att det finns en viss drivkraft bland de 
anställda om att sluta upp kring företagets miljöarbete. 
 
 
Påverkande faktorer, kommunikation och intressenter 
 
   I dagen samhälle är det inte längre enbart myndigheter som intresserar sig för 
industriföretagens miljöarbete, utan även kunder, handelspartners, anställda, 
investerare, försäkringsbolag, banker m.fl. Ur företagens synvinkel är det viktigt att 
identifiera omgivningens krav och att leva upp till dessa på ett tillfredställande sätt57 
och Hellmer Industries AB upplevs inte som något undantag av de intervjuade. I 
intervjuerna framkom det att alla tillfrågade anser att miljöarbetet är betydelsefullt för 
företagets möjligheter att kunna hävda sig i konkurrensen på marknaden och att 
företaget ska vara miljöcertifierat ses som någonting självklart ur ledningens 
perspektiv. ”Det är ju en förutsättning för att få jobb av våra kunder. Dessa kräver att 
vi ska vara miljöcertifierade för att få vara s.k. förstaledsleverantörer, och det vill ju 
Hellmer vara”58. Från kundernas sida fokuseras kraven vid att företaget ska vara 
miljöcertifierat emedan banker och försäkringsbolag främst kräver att man har 
ordning på sina rutiner. ”Banker och försäkringsbolag är väl de som är mest 
intresserade av att man har ordning på sina miljörutiner så att de inte går på nått 
bakslag om de skulle gå in med pengar i fall mark skulle behöva saneras eller 
liknande”59. 
   Med dessa resultat i hand så går det att konstatera att den verksamhet som Hellmer 
Industries bedriver i stor utsträckning påverkas av externa intressenter. Ur företags 
synpunkt är det, som tidigare sagts, av stor vikt att man kan uppfatta omvärldens 
signaler och reagera på dessa för att kunna hävda sig i konkurrenssyfte på marknaden 
samt att man kan göra omvärlden medveten om sitt miljöarbete. Det framkom även 
under intervjuerna att miljövänlighet upplevdes som ett viktigt försäljningsargument 
på frammarsch av alla tillfrågade. ”I dagens läge så är du ju knappast ens med som 
leverantör om du inte är certifierad enligt kvalitetsstandarden och likaså gäller det för 
miljöstandarden mer och mer så det är ju oerhört viktigt. Så visst är det ett 
försäljningsargument”60. Företaget marknadsför sitt miljöarbete gentemot omvärlden 
genom sin hemsida där miljöpolicyn finns, men även i form av en miljöredovisning 
som alla intresserade får ta del av. 
   Miljöchefen upplever dock att företag i den bransch som Hellmer är verksamma 
inom, med inriktning mot legotillverkning, inte har lika stor möjlighet att påverka sina 
kunder i miljövänligare riktning, samt att man inte är lika beroende av att skylta med 
”miljövänlighet” som ett försäljningsargument, i jämförelse med företag i andra 
branscher. Det finns även en upplevelse, från dennes sida, av att man inte förväntas 
vara lika miljövänliga som företag i andra branscher, med tanke på att man bedriver 
en tillståndspliktig verksamhet. ”Det jag tror att det beror på är ju att vi enbart är 
uppdragstagare och inte har några egna produkter som vi kan konstruera på nått 
speciellt miljövänligt sätt med Ecodesign eller LCA o.s.v. Vi får en ritning och en 
specifikation med vad som ingår då att det här ska ni tillverka och det här ska ingå, 
här och här ska ni köpa in grejerna och vi vill ha leveranserna där och där det datumet. 
När man får en färdig konstruktion så är det ju svårt att påverka eftersom kunderna vi 
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59 Intervju, ”Miljöchef”, 03-07-25 
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får det ifrån ofta är så stora att det är ett helt företag att enbart få igenom en liten 
konstruktionsändring och en sådan kan gå på över 100 000 kr, så jag tror att det beror 
på det”61. Om den upplevelsen är allmänt spridd bland övriga anställda så kan det om 
den tolkas negativt, i värsta fall, betyda att miljöarbetet får brottas med ett 
legitimitetsproblem. Det kan i så fall komma att genomsyra den vertikala och 
horisontella kommunikationen i alla led. Följden av detta kan då bli att det uppstår en 
informell samverkan som sprider negativ information mellan anställda på samma nivå 
inom organisationen och försvårar företagets försök att skapa engagemang kring dess 
ideologi och miljöarbete. Jacobsen och Thorsvik hävdar att den informella 
kommunikationen ständigt pågår i organisationer och att anställda därför har behov av 
gemensamma samtalsämnen och att det mest närliggande ämnet är den egna 
organisationen. De pekar även på att informell kommunikation ofta bygger på snabba 
kanaler som muntlig kommunikation ansikte mot ansikte, medan den formella ofta 
utnyttjar trögare former, samt att underordnade generellt litar mer på information som 
förmedlas genom informella kanaler än på kungörelser från ledningen62. Informella 
kommunikationsmönster kan också sprida rykten som försvagar samarbetet mellan 
anställda, eller på annat sätt går ut över effektiviteten i organisationen men de kan 
även ha en positiv effekt, som komplement till formella kommunikationsmönster, om 
de utnyttjas på rätt sätt63. 
 
 
Kommunikationens betydelse 
 
   Kommunikationen upplevs av ledningen som en mycket viktig del av företagets 
arbete, oavsett vad kommunikationen handlar om. ”Allt det vi vill försöka åstad-
komma handlar om kommunikation. Om vi inte lyckas med kommunikationen så 
kommer vi aldrig att lyckas med de målsättningar som vi sätter upp”64. Det framkom 
även att företaget är mån om vad kunderna tycker om deras arbete och att detta på ett 
tydligt sätt återspeglar den interna kommunikationens framgångar. ”Vi mäter ju 
tillexempel kommunikationen gentemot våra kunder regelbundet för att se hur vi 
lyckas med den. Vi ber alltså våra kunder att värdera hur vi lyckas och om vi får 
dåliga betyg där så handlar det naturligtvis om hur vi har lyckats kommunicera med 
kunder, men det speglar likväl hur vi har lyckats kommunicera internt inom vår egen 
organisation”65. 
   Organisationsforskare hävdar ofta att organisationer bildas runt uppgifter som är för 
stora för att enskilda individer ska kunna klara av dessa på egen hand. Då uppgifterna 
blir större ökar även organisationens behov av differentiering, d.v.s. delegering av 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelning i form av exempelvis inrättande av en inköps-
avdelning, produktionsavdelning etc.66. Differentiering utsätter dock den sociala 
strukturen för påfrestningar och fördelarna med organiserandet kan snabbt utebli om 
de differentierade arbetsuppgifterna och individerna inte integreras på ett bra sätt67, 
vilket ovanstående citat belyser. De belastningar som kommunikationen och sam-
ordningen utsätts för på grund av differentieringen skapar ett tryck mot integration 
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och då differentierade aktiviteter kan leda till antingen bättre måluppfyllelse eller till 
kaos, så är det förmågan att integrera som skiljer organisation från det sistnämnda68. 
Kommunikationen mellan positioner och enheter inom en organisation är nödvändig 
för samordningen av dess aktiviteter. Hatch menar på att systematisk kommunikation, 
vertikal eller horisontell, känns igen som kontaktfunktioner, projektgrupper och 
ledningsgrupper69. 
   Hellmer Industries AB har upprättat en internkommunikationsmatris för företaget 
(se bilaga 2) där man åskådliggör sina mötesförfaranden och formella 
kommunikationsvägar mellan olika avdelningar och grupper. I matrisen beskrivs 
respektive mötes agenda, deltagare, frekvens, vilken typ av protokoll som ska 
sammanställas, samt vem som ansvarar för mötet. Internkommunikationsmatrisen 
omfattar, officiellt sett, tyvärr inte några formella och regelbundna kommunikations-
möjligheter, i form av regelbundna möten, för miljörelaterade frågor utanför lednings-
gruppens möten. Av egen erfarenhet från min praktiktid på företaget så vet jag dock 
att de sorteras in under kvalitetsmötet med en frekvens om två gånger i månaden. 
Inofficiellt kallas detta möte för Miljö- och Kvalitetsmöte men det vore en styrka för 
hur miljöarbetet upplevs om det lyftes upp och blev officiellt i intern-
kommunikationsmatrisen. Enligt Jacobsen och Thorsvik så är information om 
företagets ideologi, som sänds ut till de anställda och som ska ge arbetet mening och 
riktlinjer men även internalisera de värderingar som företagets verksamhet bygger på, 
en viktig del i den vertikala kommunikationen från ledningen och neråt i 
organisationen70. Den kommer dock inte till sin rätt om det finns någon form av 
diskrepans i fråga om hur budskapet är utformat och hur det kan tänkas uppfattas av 
mottagaren. Det får anses vara av stor vikt att budskapet utformas på ett sådant sätt att 
det inte lämnar utrymme för potentiella misstolkningar hos mottagarna. 
   En övergripande miljöutbildning av de anställda hölls när miljöledningssystemet 
infördes men företaget har försökt att få in miljöutbildning i samband med intro-
duktionen av nyanställda eller när någon byter arbetsuppgifter. Det poängteras från 
ledningens sida att det är viktigt att hålla reda på vilka utbildningsinsatser som måste 
göras. Företaget bedriver utbildning av anställda i syfte att öka flexibiliteten i dess 
verksamhet. ”Det kan röra sig om skolbänksutbildning, men även om On the job 
training där man lär sig olika saker för att kunna öka flexibiliteten i syfte att kunna 
använda de resurser vi har på ett ännu bättre sätt//…//Vi har en ambition att varje 
medarbetare här ska lära sig minst tre produktionsgrupper var för att kunna öka 
flexibiliteten och det är ju en slags utbildning”71.  
   Miljöutbildning är viktigt eftersom företagets viktigaste resurs utgörs av de 
anställda, vilka således är i behov av tillräckliga kunskaper för de uppgifter miljö-
arbetet kräver72. I intervjuerna med personerna ur företagsledningen betonas vikten av 
att företaget har koll på vilka utbildningsinsatser som måste göras rent generellt inom 
organisationen och att företaget utbildar sina anställda i syfte att öka flexibiliteten.  
   För Hellmer Industries del hölls det en större miljöutbildning när ledningssystemet 
infördes och man försöker att utbilda personal vid nyanställningar eller vid byte av 
arbetsuppgifter. En ny stor miljöutbildning för samtliga i personalen håller på att 
arbetas fram och det är viktigt för att hålla organisationens ideologi levande bland 
personalen vilket även knyter an till diskussionen om den informella kommunikation-
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ens betydelse. Företag bör vara tydliga med att kommunicera med de anställda i 
frågan om sin ideologi för att försäkra sig om att de anställda känner sig väl-
informerade om situationen och på så sätt minimera riskerna för att det uppstår en 
negativ informell samverkan som motverkar företagets mål73. 
 
 
Den vertikala och horisontella kommunikationen i praktiken 
 
   En miljöpolicy är ett dokument där det kortfattat och övergripande redogörs för hur 
företaget ser på miljöfrågor och hur man tänker agera i miljöarbetet. Det är viktigt att 
en miljöpolicy är relevant med avseende på företagets miljöpåverkan och att den 
speglar dess insatser på miljöområdet74. Sobnosky hävdar att alla delar av ett miljö-
ledningsarbete, från procedurer till arbetsinstruktioner, är baserade på och samspelar 
med miljöpolicyn75. En miljöpolicy skulle därmed kunna ses som ett yttersta uttryck 
för företagets ideologi samt som en värdemätare för hur väl förankrad ideologin är i 
verksamheten. 
   Företagets miljöpolicy kommuniceras ut till de anställda på tre sätt. De nyanställda 
informeras om den vid introduktionen och den finns tillgänglig för alla i miljö-
lednings- och verksamhetshandboken på företagets intranät. De olika produktions-
grupperna har även en varsin kopia av miljöpolicyn och kvalitetspolicyn uppsatt vid 
sina respektive stämplingsterminaler i syfte att hålla de anställda medvetna om dessas 
existens.  
   Det finns dock krav. ”Kravet är att de ska veta att det finns en miljöpolicy och att de 
vet var de kan hitta den, så att om de inte kan den i huvudet så ska de veta att de kan 
hitta den i verksamhetshandboken, samt att man ska veta huvuddragen i miljöpolicyn, 
vad som krävs för att det ska få kallas miljöpolicy. Hur vi kollar det? Ja det gör vi ju 
när vi har interna revisioner. Då går internrevisorerna runt och kollar att så är fallet”76. 
Vikten av att ta tempen77 på medarbetarnas medvetenhet framhävs från ledningens 
sida. ”Genom att fråga efter det så kan man väl också hålla det levande”78.  
   Förhoppningarna från ledningens sida är att alla anställda ska vara medvetna om och 
kunna företagets miljöpolicy men en optimistisk gissning hamnar vid att ca sjuttio 
procent uppfyller de förhoppningarna. Från de anställdas synvinkel är gissningarna 
lite annorlunda. ”Det är nog inte så jättemånga som kan den men de flesta vet var den 
är och det är väl tur det i alla fall… sen har vi den ju uppsatta lite överallt så att vi ska 
kunna titta på den. Man lär sig ju inför revisioner och sådär men sen rinner det ju ut 
lite i sanden tyvärr men man vet var den finns i alla fall”79. En annan åsikt var; ”Jag 
tror inte att det är så många//…//5-10 % kanske… jag kan den inte själv men jag vet 
var jag hittar den”80. Från de tillfrågade anställdas sida så anses det inte viktigt att 
kunna miljöpolicyn ordagrant utan att man helt enkelt ”…// är miljömedveten och att 
man jobbar för en bättre miljö och vet vad man gör”81. Frågan om hur miljöpolicyn 
uppfattas gav svar som överensstämde väl mellan personerna från ledningen och de 

                                                 
73 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 285-286 
74 Ammenberg, J., 2001 s. 76 
75 Sobnosky, K.J., 2001 s. 45 
76 Intervju, ”Miljöchef”, 03-07-25 
77 Intervju, ”Personal/fabrikschef”, 03-07-30 
78 Intervju, ”Personal/fabrikschef”, 03-07-30 
79 Intervju, ”Montör”, 03-08-04 
80 Intervju, ”Arbetsledare”, 03-08-04 
81 Intervju, ”Arbetsledare”, 03-08-04 



 20

anställda från produktionen. ”Om jag ska vara ärlig så tror jag att den uppfattas som 
lång och krånglig”82. Den tanken stämde väl överens med arbetsledarens och 
montörens svar på frågan. 
   Frågan om företagets tydlighet gentemot de anställda beträffande sin vision om 
miljöarbetet gav olika svar. Från ledningens sida ansåg man att det fanns mycket att 
göra på den punkten. ”Ja man är väl så tydlig som den del av det dagliga miljöarbetet 
kräver.//…//Jag tror att många upplever det här med miljö som ganska flummigt 
fortfarande//…//Ibland upplever man det ju som att miljö här på Hellmer innebär att 
man ska sortera sina sopor”83. De båda tillfrågade utanför företagsledningen gav två 
vitt skilda svar. ”Ja vi har ju fått gå på miljöinformation några gånger under åren jag 
har varit här så… så självklart agerar företaget bra på den biten”84, men även ” Det 
kan bli bättre absolut. Det finns ju en dialog om att vi är certifierade och så men det 
kan säkert bli bättre”85. De båda tillfrågade anställda utanför ledningen trodde att de 
övriga personalen uppfattade företagets miljöarbete som ganska bra och väl i klass 
med andra företag, men att det ändå fanns mycket som man kunde bli bättre på. 
   I teorin finns det en kommunikativ potential i att anställda på alla nivåer är insatta, 
åtminstone i huvuddragen, i företagets vision om miljöarbetet. Detta i syfte att kunna 
erhålla fler åsikter om miljöarbetet, men även som ett sätt att förankra och skapa 
delaktighet kring det i de olika hierarkiska lagren av organisationens sociala struktur. 
Nilsson menar att förändringar ofta är tänkta att bli effektuerade via grupper men att 
det ytterst sett är enskilda människor som ska utföra de handlingar som krävs. En 
förändring som kommer uppifrån måste därför förankras och i viss mån accepteras av 
grupperna och individerna i organisationen, annars kan olika krafter motverka 
förändringens avsikter och syften86. För att göra förändringen effektiv ska man ge 
medarbetarna möjligheter att påverka förändringen vilket gör det lättare att uppfylla 
både individernas, gruppernas och organisationens mål och behov87. En förutsättning 
för detta är dock att det finns formella och informella kommunikationsvägar väl 
definierade inom organisationen. 
   Företaget har dock inget fastslaget system för hur eventuella förändringsförslag ska 
kommuniceras till de som ansvarar för den slutgiltiga bedömningen. ”Ja det är väl 
likaså där att vi inte har den strukturen att vi har någon förslagslåda eller nått sånt men 
vi har en tät kommunikation och det är ju viktig//…//vi blir inte särskilt formella 
egentligen utan det är bara att ropa till och vi sitter ju alla nära verksamheten och har 
daglig kontakt”88. 
   En tät informell kommunikation skulle enligt min mening, åtminstone i teorin, 
kunna skapa en känsla av att kommunikationen bedrivs horisontellt istället för 
vertikalt och därmed minimera riskerna för att kommunikationen medvetet eller 
omedvetet förvrängs på vägen mellan avsändaren och mottagaren. Detta borde dock i 
viss mån vara beroende av två faktorer som Jacobsen & Thorsvik89 nämner som 
signifikativt för innehåll, form, frekvens och längd på den vertikala kommunikationen 
uppåt i hierarkin, nämligen: (I) Hur organisatoriska förhållanden underlättar för 
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underordnade att initiera kontakt med överordnade, samt (II) i vilken utsträckning de 
personliga relationerna till överordnade gör sådan kontakt önskvärd och naturlig. 
   Det är intressant att notera att de båda intervjuade utanför ledningen förklarade att 
de skulle vända sig till någon i ledningen, och då främst miljöchefen, eller någon 
annan högre upp i hierarkin om de hade något förslag. Båda skulle dock helst se att 
det fanns någon form av formellt system i vilket man kan kommunicera sitt förslag till 
ledningen. ”Ja helst något färdigt koncept på någon blankett eller något. Först att man 
kan prata med någon lite löst om det skulle vara någon idé att göra på det sättet eller 
nått… det är nog från fall till fall beroende på hur stora grejer det är”90. 
   Valet av kommunikationskanal är intressant och styrs av de rådande omständig-
heterna. Enligt Jacobsen & Thorsvik91 så kan avsändaren välja mellan flera kanaler 
men som omfattar två typer av frågor. (I) Om avsändaren ska använda sig av formella 
kanaler som vanligtvis följer auktoritetsstrukturen i organisationen, eller informella 
personliga och sociala kanaler för kommunikation. (II) Om avsändaren ska använda 
kanaler för muntlig eller skriftlig överföring av budskap, eller kanske en kombination 
av dessa? Alla kanaler har för- och nackdelar i frågan om hur mycket information de 
kan förmedla, i vilken utsträckning de möjliggör snabb feedback samt i vilken 
utsträckning de skapar förutsättningar för personliga kontakter mellan avsändare och 
mottagare. Relationen mellan avsändaren och mottagaren kan också utöva påverkan 
på valet av kommunikationskanal enligt Jacobsen & Thorsvik. 
   Från ledningens sida upplever man att det finns en vilja bland de anställda att vara 
med och påverka. ”Ja det tycker jag att man möter. Det är ju blandat naturligtvis. Det 
finns ju människor som inte tycker att det här är särskilt viktigt och för oss gäller det 
ju att försöka omvända dom och framförallt att försöka fokusera på dom som vill 
engagera sig och är engagerade”92. Företagets miljöchef menar att anställda brukar 
söka upp henne på kontoret och komma med synpunkter och förslag på hur det 
dagliga miljöarbetet kan förändras i deras dagliga arbetssituation. Från de anställdas 
sida upplevs det på två olika sätt. Den tillfrågade arbetsledaren tycker att det finns en 
vilja bland övrig personal att vara med och påverka miljöarbetet emedan den 
tillfrågade montören upplever stämningen som att det ”helst är någon annan som ska 
göra grovjobbet” men att företagsledningen gör vad den kan för att uppmuntra. 
   Dessa fyra åsikter säger egentligen inte så mycket om miljöarbetet bortsett från att 
upplevelsen av det skiljer sig åt mellan de intervjuade. Vad de däremot återspeglar är 
vikten av engagemang. Engagemanget visar i hur hög grad man identifierar sig med 
organisationen, dess värderingar och mål93. Ett av kraven för att kunna etablera och 
upprätthålla ett miljöledningssystem är att de inblandade är medvetna om sina 
arbetsuppgifter och finner dessa meningsfulla och motiverande94. 
   Genom att fokusera på de som redan är engagerade eller uppvisar ett växande 
engagemang för företagets miljöarbete så uppnår man på sätt och vis lite av tanken 
bakom Webers teorier om den karismatiska auktoriteten, om än förmodligen i något 
mindre skala. I sådana här fall handlar det sannolikt mer om att identifiera de eldsjälar 
inom organisationen som kan föra miljöarbetet framåt. Jacobsen & Thorsvik 
förmedlar Brymans beskrivning av karismatisk ledning som någon som minskar 
motståndet mot förändring, och som genom styrkan i det känslomässiga tillstånd som 
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väcks skapar en känsla av spänning och entusiasm95. Den karismatiske ledaren kan 
fungera som en energiinjektion genom att denne uppvisar personligt engagemang och 
uppträder i enlighet med sina principer. Denne ägnar sig åt en sorts kreativ destruktion 
som innebär att gamla strukturer och kulturer bryts ned genom att man hela tiden 
sätter in ett klart alternativ96. Detta skulle kunna sägas vara själva grunden för att 
lyckas skapa ett väl fungerande miljöarbete, nämligen att i de fall det behövs lyckas 
förändra gamla invanda rutiner och mönster. 
 
 
Miljöarbetets möjliga vägar till utveckling 
 
   På frågan om företagets vision om hur miljöarbetet skulle kunna utvecklas så 
framkom vikten av kontinuerlig utveckling, att pröva nya saker och att våga tänka i 
nya banor. ”Jag kan väl inte säga att vi har någon formulerad vision men att vi måste 
jobba med utveckling av miljöarbetet, det är givet alltså för utan utveckling så stannar 
vi ju och det gäller egentligen allt”97. En aspekt på detta är ju att företag som har valt 
att ta steget att certifiera sig enligt någon miljöledningsstandard, i det här fallet ISO 
14001, därmed åtar sig att ha ständig förbättring som miljöarbetets kärnvärde98. Detta 
borde därför falla sig naturligt. Ammenberg hävdar att ett väl fungerande miljö-
ledningssystem kan liknas vid ett levande väsen som ständigt förbättras och utvecklas 
i takt med att det praktiska arbetet genererar erfarenheter och de interna- och externa 
förutsättningarna förändras99.  
   De förslag som framkom om hur miljöarbetet och kommunikationen skulle kunna 
utvecklas handlade ur ledningens perspektiv bl.a. om att visualisera miljöarbetet och 
på ett naturligt sätt få med alla anställda. Miljöchefen uttryckte sin vision på följande 
sätt. ”Min egen vision är ju att vi ska få med alla på ett naturligt sätt så det blir en del i 
det dagliga arbetet och i och med det kommer bort från det här ”flumträsket” om man 
säger så, och att miljö blir mer än sopsortering. Det handlar ju om att utbilda och 
kanske skapa en miljögrupp likväl som det finns en kvalitetsgrupp som har 
miljöfrågor som sin huvuduppgift”100. 
   Utbildning av de anställda lyfts fram av personal/fabrikschefen som en mycket 
viktig del. ”Vi behöver bli påminda om saker hela tiden och när vi gör förändringar i 
vårt miljöarbete så finns det ju hela tiden anledning att förnya utbildningen. Det tror 
jag är en viktig del, vi kan inte stanna upp utan det ska ständigt finnas på agendan”101. 
   Något som kom upp och som knyter an till utbildning är behovet av uppföljning. 
”Mer information. Upprepande ska det vara… inte bara en gång och sen tro att alla 
kan det här utan någon form av uppföljning”102 var den tillfrågade montörens förslag. 
   Att bilda någon form av diskussionsgrupp där anställda kan diskutera miljöfrågor 
med varandra kom upp som förslag av arbetsledaren. ”Det skulle säkert vara bra om 
man hade någon träff i kvartalet där man diskuterar grupp- eller avdelningsvis och 

                                                 
95 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 363 
96 Ibid., 1998 s. 364 
97 Intervju, ”Personal/fabrikschef”, 03-07-30 
98 Ammenberg, J., 2001 s. 93 
99 Ibid., s. 93 
100 Intervju, ”Miljöchef”, 03-07-25 
101 Intervju, ”Personal/fabrikschef”, 03-07-30 
102 Intervju, ”Montör”, 03-08-04 
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försöker fånga upp folks idéer då. Jag tror inte att det behöver vara så invecklat så att 
säga utan bara att man sitter och pratar och spånar”103. 
   Det som går att utläsa ur förslagen är att dessa på olika sätt handlar om olika 
kommunikativa grepp som syftar till att skapa uppslutning kring företagets 
miljöarbete, vilket är mycket viktigt. Detta återkopplar i mångt och mycket till 
diskussionen om förändring på sidan 22. Det blir dock extra intressant då det handlar 
om faktiska förslag från personer i organisationen och vad de upplever vara möjliga 
saker som skulle kunna leda till en utveckling av miljöarbetet och föra det framåt. 
   Den samlade organisationens uppslutning kring miljöarbetet är avgörande för hur 
väl miljörelaterade aspekter integreras i organisationens aktiviteter104. Som sades 
tidigare så ska man ge medarbetarna möjligheter att påverka förändringarna i syfte att 
skapa större uppslutning kring dessa105. Kontinuerlig utbildning är viktigt för att 
kunna anpassa organisationen till den rådande situationen, men mycket av fokus 
hamnar på begreppet inlärning. McGill & Slocum hävdar dock att den viktigaste 
komponenten i en lärande organisation är förmågan till avlärning, dvs. förmågan att 
överge gamla handlingssätt106. 
   För att en organisation ska kunna förändra sitt beteende så krävs det att många 
personer involveras, något som enligt Jacobsen & Thorsvik innebär relativt om-
fattande grupprocesser107. Förslaget om att upprätta någon form av diskussionsgrupp 
för de anställda, där de kan diskutera miljöarbetet och vädra eventuella idéer, kan 
anses som en möjlig väg för att uppnå detta. Här skulle de anställdas kunskaper och 
kännedom om sin arbetsplats kunna komma till sin rätt. Situationen kan liknas vi en 
problemlösningsprocess. Nilsson påstår att det inte är gruppen i sig som gör att man 
tillsammans löser problem. Han hävdar att då flera personer är närvarande så kan man 
utväxla information, få fler synpunkter och ovanliga vinklingar av en situation108. 
 
 
Slutsatser 
 
   Vilka sammanfattande slutsatser kan man då komma fram till? Med tanke på 
uppsatsens upplägg, med inriktning och avgränsning mot ett företag, så är det svårt att 
sammanfatta några generella slutsatser som med säkerhet skulle vara direkt applicer-
bara på andra verksamheter. Därför vill jag påpeka att detta heller aldrig har varit 
huvudsyftet med uppsatsens tillkomst. Syftet har istället varit att undersöka fyra 
personers upplevelse av hur miljöarbetet fungerar, vad som påverkar det och hur det 
utvecklas/upplevs kunna utvecklas, samt att sedan diskutera och analysera detta 
utifrån den teoretiska kontexten med tyngdpunkten kring teorier om kommunikation. 
Med detta klargjort så kan de slutsatser som följer här nedan istället kanske betraktas 
som någon form av fingervisningar om de jämförs med andra verksamheter. 
   Hur upplevs då miljöarbetet av de intervjuade? Alla tillfrågade upplevde miljö-
arbetet som viktigt för företaget, men även att det är viktigt sett ur ett större 
perspektiv. Miljömedvetenheten bland de anställda upplevdes även ha ökat under de 
senaste åren. Detta kan i så fall ses som positivt för drivkraften bakom miljöarbetet 
samt i förlängningen även skapa förutsättningar för en god miljörelaterad kom-
                                                 
103 Intervju, ”Arbetsledare”, 03-08-04 
104 Welford, R., 1997 s. 103 
105 Nilsson, B., 1993 s. 113 
106 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 353 
107 Ibid., s. 349 
108 Nilsson, B., 1993 s. 121 
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munikation, vilket styrks om man betänker Nilssons109 påstående att motiv och 
motivation är det som ger oss bränsle för att handla och fortsätta göra något. 
   En annan drivkraft bakom miljöarbetet upplevs vara de faktorer som påverkar dess 
utformning och omfattning, bl.a. externa intressenter. Företagets verksamhet är av 
sådan karaktär att man har krav på sig från myndigheter, men även från andra 
intressenter så som kunder, banker och försäkringsbolag, om att ha ett fungerande 
miljöarbete. Att vara miljöcertifierad upplevs som ett krav för att få jobb i den bransch 
som Hellmer Industries AB är verksamma inom. 
   Det fanns dock en upplevelse av att företag i den aktuella branschen inte har så goda 
möjligheter att påverka sina produkter eftersom produktionen är inriktad mot 
legotillverkning. Ur ett kommunikationsperspektiv så skulle en sådan upplevelse 
kunna medföra negativ påverkan på miljöarbetet, under förutsättning att den är 
allmänt spridd i organisationens informella kommunikationskanaler. Detta stöds av 
Jacobsen & Thorsvik110 som menar att informella kommunikationsmönster kan sprida 
rykten som kan gå ut över effektiviteten i organisationen men att de även kan ha en 
positiv effekt som komplement till formella kommunikationsmönster om dessa 
utnyttjas på rätt sätt. 
   Kommunikation upplevs som en mycket viktig del av företagets arbete och 
framhävs som grunden till att lyckas med de målsättningar som sätts upp. Från 
ledningens sida menar man att kommunikationen sällan blir formell med tanke på att 
man har sina kontor i direkt anslutning till produktionen. Något som, åtminstone i 
teorin, kan skapa förutsättningar för en effektiv kommunikation. Det är viktigt att 
företag är tydliga i sin kommunikation till de anställda för att undvika att det uppstår 
negativ informell samverkan som motverkar företagets mål. Något som även betonas 
av Jacobsen & Thorsvik111. 
   Det framkom dock att man helst skulle se att det fanns någon form av formellt 
tillvägagångssätt genom vilket man kunde kommunicera eventuella förändringsförslag 
till dem som administrerar det hela. Oavsett vilken kanal man väljer så har alla för- 
och nackdelar i frågan om hur mycket information de kan förmedla, samt i vilken 
utsträckning de skapar förutsättningar för kommunikation mellan avsändare och 
mottagare. 
   Flera förslag lyftes fram av de intervjuade om hur miljöarbetet upplevdes kunna 
utvecklas genom exempelvis mer utbildning eller att skapa någon form av diskus-
sionsgrupper för de anställda där man kan vädra och diskutera sina idéer. Samman-
taget så är det möjligt att dra slutsatsen att alla förslagen, på ett eller annat sätt, syftar 
till att skapa en bredare uppslutning kring företagets miljöarbete genom olika kom-
munikativa grepp och tillvägagångssätt. 
 

                                                 
109 Nilsson, B., 1993 s. 37 
110 Jacobsen, D.I., Thorsvik, J., 1998 s. 285-286 
111 Ibid., s. 285-286 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Frågor med normal text ställs till alla. Kursiverade frågor ställs till personer utanför 
företagsledningen. Frågor i fet stil är ämnade till personer i företagsledningen.  
 
 
Inledande frågor     
 
En översiktlig bild – upphovet till miljöarbetet samt hur det upplevs  
 

• Berätta lite om dig själv och din bakgrund (utbildning osv.). Är du aktiv i 
någon miljörörelse? 

• Berätta lite om företaget och verksamheten? 
• Vad har du för arbetsuppgifter på Hellmer Industries? 
• Varför och när togs initiativet till att utveckla miljöarbetet inom 

företaget? 
• Vad är din åsikt om miljöarbetet överlag om du se det ur företagets perspektiv 

och för egen del som anställd? Hur påverkar miljöarbetet dig i praktiken? 
 
 
Hur ser situationen ut? 
 
Kommunikativa strategier och dess betydelse 
 

• Om jag påstår att kommunikationen inom ett företag kan sägas vara dess 
”nervsystem”, hur ställer du dig då till det? Kan du ”köpa” den 
liknelsen? 

• Har ni några strategier för hur kommunikation bör bedrivas för att 
uppnå bäst resultat t.ex. med att motivera personalen? Bedrivs det någon 
utbildning av de anställda? 

 
 
Den vertikala och horisontella kommunikationen i praktiken 
 

• Hur kommuniceras företagets miljöpolicy ut till de anställda? 
• Hur många av de anställda, tror du, är medvetna om och kan företagets 

miljöpolicy? 
• Anser du att det är viktigt att alla anställda kan miljöpolicyn och agerar utifrån 

den? 
• Hur tror du att anställda uppfattar miljöpolicyn? 
• Anser du att företaget är tydlig med sin vision om miljöarbetet gentemot de 

anställda? 
• Hur tror du att den övriga personalen upplever företagets miljöarbete? 
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Kommunikationens roll för delaktighet och motivation 
 

• Upplever du att det finns en vilja bland övrig personal som inte är direkt 
involverad i beslutsfattandet angående miljöfrågor att vara med och påverka? 
Uppmuntrar företagsledningen sådant och i så fall hur? 

• Om du har en konkret idé om någon förbättring som skulle kunna göras inom 
miljöområdet, hur gör du då för att förmedla dina förslag? Hur skulle du helst 
se att proceduren gick till? 

 
 
Påverkande faktorer, kommunikation och intressenter 
 

• Hur påverkas ni av utomstående intressenter i form av exempelvis 
kunder, banker och försäkringsbolag? Upplever du att ”miljövänlighet” är 
ett starkt försäljningsargument som ger fördelar gentemot konkurrenterna? 

• Marknadsför ni ert miljöarbete? I så fall hur? 
• Tror du att undermedveten kommunikation, exempelvis i form av 

konjunktursvängningar, kan påverka företagets miljöarbete samt dess vision 
om hur miljöarbetet bör bedrivas? 

 
 
Avslutande frågor 
 
Kommunikativa möjligheter 
 

• Har företaget någon vision om hur miljöarbetet skulle kunna utvecklas? 
Finns det några planer? 

• Har du själv några idéer om hur miljöarbetet kan vidareutvecklas? 
• Har du några idéer om hur den kommunikativa delen av miljöarbetet skulle 

kunna vidareutvecklas? Genom miljöutbildning etc.
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Bilaga 2 - Internkommunikationsmatris 

 
 


