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1 Inledning  
Kraven på ett medvetet miljöarbete hos företag kommer idag från globala, nationella, 
regionala och lokala håll.1 Det finns många lagar och förordningar som kräver ett visst 
handlande, vid rätt tidpunkt och med rätt styrka. Företag i Sverige arbetar ofta med miljö 
på någon nivå och syftet till detta arbete kan skifta. Det kan komma krav från 
myndigheter eller från moderföretag om att miljöarbetet ska utvecklas, eller från personer 
inom verksamheten som har ett grundläggande intresse. Vissa företag anser att 
miljöarbete kan ge vinster. Andra företag gör det inte.2 Vilken eller vilka anledningar 
som än föreligger miljöarbetet kan vägen för att uppfylla dessa syften se ut på olika sätt. 
 
Tillräckliga kunskaper för att genomföra detta arbete på ett tydligt och riktigt sätt saknas 
idag hos många företag.3 Att lyckas med detta på egen hand är inte lätt. Ett sätt för 
företagen att komma tillrätta med delar av dessa problem är att se till att personalen är 
utbildad och uppdaterad på området. En miljöutbildning i någon form, för den som 
ansvarar för företagets miljöarbete, kan vara lämplig och många företag lägger ner både 
tid och pengar på miljöutbildningar för att ge möjlighet att vidareutvecklas inom 
området. 
 
Ger då tidskrävande och kostsamma utbildningar någon verklig företagsnytta? Om nyttan 
med en utbildning av denna typ blir synlig ger det även möjligheter för utbildarna att 
förändra och förbättra sin kursverksamhet där mesta möjliga positiva återkoppling i form 
av nöjda kunder och ett bra rykte kan generera nya kunder och en större lönsamhet för 
utbildningsföretaget. 
 
Utbildarna finns i det här specifika fallet på ett internationellt konsultföretag i Linköping 
som heter WSP Environmental och som arbetar med många olika delar inom 
miljöområdet. WSP Environmental har bland annat en stor kursverksamhet där en mängd 
kurser inom miljöområdet erbjuds. En av de utbildningarna som ges är för att bli 
diplomerad miljöchef/miljösamordnare. Denna utbildning har erbjudits i två omgångar 
och en tredje är just påbörjad. Utbildningen tar ett tjugotal dagar, under sammanlagt ett 
år, i anspråk för sammankomster med föreläsningar och övningar, enskilt och i grupp. 
Inom utbildningens ramar ingår även ett projektarbete som ska utföras i deltagarnas egna 
företag. Utbildningen är tänkt som en hjälp för att bli en bättre 
miljöchef/miljösamordnare.4 De kunskaper som erhålls vid utbildningen kan sedan 
användas direkt i miljöarbetet eller vidareförmedlas ytterligare till andra personer i 
samma företag, som ska ta ställning till eller arbeta efter dessa premisser. 
Kommunikationsleden kan därmed bli både långa och invecklade vilket leder till 
funderingar om den miljökunskap som kommuniceras, ofta i flera led, kan ge företaget 
något mer än extra kostnader. Ger utbildning bara ett fint diplom att hänga på väggen och 
ytterligare en pärm att ställa i bokhyllan?  
 
Är det alls möjligt att kommunicera kunskap och kan kommunicerad kunskap leda till 
förbättringar i ett företag eller är det bara den enskilde individen som blir kunnigare? Kan 
                                                 
1 Rubenson, Stefan (2002). Miljöbalken. Den nya miljörätten. Nordstedts Juridik AB, s.15-20. 
2 Ammenberg, Jonas (2004). Miljömanagement. Studentlitteratur, s.153-154. 
3 Nielsen, Birgitte B (2001). Manuals for Environmental Dialogue. Corporate Environmental Strategy, 
8:217-218. 
4 WSP, Linköping 2005, Diplomerad miljöchef – miljösamordnare 2005, kursdokumentation. 
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den miljökunskap som en person har verkligen vidareförmedlas så att den får någon 
praktisk nytta hos någon annan än den personen?  
 
För att ta reda på något om detta måste det undersökas hur kommunikationsprocesser 
fungerar. Det är inte säkert att det som ursprungligen förmedlades tolkas på samma sätt 
som det var tänkt eftersom sanningen alltid ligger i betraktarens öga.  

1.1 Syfte/Frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kunskap, främst rörande miljö, kan 
vidarekommuniceras från en person till en annan. Undersökningen kommer att utföras 
med hjälp av en fallstudie i två större tillverkande företag i södra Sverige. När ett 
antagande görs att ovan nämnda kunskap kan erhållas genom miljöutbildning kommer 
undersökningen även att beröra frågan om miljöutbildning påverkar möjligheten att 
kommunicera miljöfrågor.  
 
Frågeställningen lyder 
Kan den miljökunskap som finns hos en person kommuniceras vidare så att den får 
miljöarbetet i ett företag att förbättras? 
 
Den kommer att diskuteras med hjälp av följande underfrågor 
 

- Är det möjligt att kommunicera kunskap? 
- Är det möjligt att kommunicera miljökunskap i ett företag? 
- Vad är viktigt för en miljöansvarig i rollen som miljökommunikatör? 
- Hur kan miljöarbetet i ett företag förändras genom att den miljöansvarige utbildar 
sig? 
- Hur kan utbildare förbättra sina utbildningar utifrån detta?  
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2 Teori 
I detta kapitel kommer kommunikationsteorier att presenteras ur några olika synvinklar, 
eftersom det är det ämne som kan anses ligga närmast miljökommunikation sedd som 
vetenskaplig disciplin.5  

2.1 Kommunikationsprocesser 
Kommunikation kan ses ur två olika synvinklar, monologisk och dialogisk.6 
Monologismen kommer att presenteras kort, men det är det dialogiska synsättet på 
kommunikation som ligger till grund för analysen av kommunikationsprocesserna i 
uppsatsen.  

2.1.1 Monologism 
Monologismen kan sägas representera kommunikation som ett sätt att överföra 
information från en person till en annan i en envägskommunikation. Inlärning ses enligt 
monologismen som den enskilde individens mer eller mindre framgångsrika försök att ta 
till sig information/fakta, mer än en ökande förmåga att lösa problem i samförstånd med 
den psykosociala miljön. Vårt intellekt ses enligt monologismen mest som en plats där 
man kan förvara eller söka information.7 Ingen större vikt läggs vid samverkan mellan 
sammanhang.8 

2.1.2 Dialogism 
Linell anser att kommunikation bör ses från ett dialogiskt håll där kommunikationen kan 
ses som samverkan mellan olika individer, förstånd, organismer eller system.9  
Kommunikation kan indelas i olika kategorier enligt intrapersonell kommunikation där 
kommunikationen sker inom oss själva t.ex. när vi tänker, interpersonell kommunikation 
när vi kommunicerar med andra öga mot öga eller i telefon, gruppkommunikation när vi 
kommunicerar med fler personer i små eller lite större grupper i t.ex. ett företag samt 
masskommunikation när vi kommunicerar med väldigt många personer på ett icke 
personligt plan t.ex. vid en stor konsert.10  
 
Kommunikation är ett inlärt beteende11 och med den finns alltid ett syfte.12 Målet med 
kommunikationen kan vara väldigt olika, allt från att överleva, att samarbeta för att 
komma överens med andra eller för att tillfredsställa våra personliga behov. Vi kan 
försöka övertala någon genom reklam, eller att få någon att göra det vi vill att de ska göra 
genom att utöva makt över andra människor. Kommunikation sker även för att få våra 
                                                 
5 Hallgren, Lars & Ljung, Magnus (2005). Miljökommunikation: aktörsamverkan och processledning. 
Studentlitteratur, s.23-24. 
6 Linell, Per (1998a). Approaching Dialogue – Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. 
John Benjamins Publishing, cop. s.17-21. 
7 Linell, Per (1998a). s.17-21. 
8 Linell, Per (1998a). s.32-33. 
9 Linell, Per (1998a). s.17-18. 
10 Dimbleby, Richard & Burton, Graeme (1999). Kommunikation är mer än ord. Studentlitteratur, s.14-15. 
11 Dimbleby, Richard, et al. (1999). s.13. 
12 Dimbleby, Richard, et al. (1999). s.29. 
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organisationer och vårt samhälle att fungera och för att ta och ge information.13 Det är 
tydligt att kommunikation kan ha många betydelser och inte nödvändigt med samma 
innebörd för alla inblandade.14 Som James Watson säger ”/…/can we ever be sure that we 
have understood a message or conveyed a message as we intended?”15 Här finns det 
stora risker för missuppfattningar.  
  
Linell anser att kommunikation inte kan likställas med informationsöverföring, där ett 
budskap förs från en person till en annan utan att budskapet påverkas, speciellt inte i de 
situationer då människor direktkommunicerar med varandra t.ex. under ett samtal.16 
Informationsöverföring fungerar ganska bra om syftet är att just sprida information i 
samhällen och organisationer, men fungerar dåligt om det är innehållsförmedling i 
kommunikation och människors handlande som eftersöks.17 
 
Kommunikation handlar alltså om att ge och ta emot tecken med en speciell betydelse. 
För att budskapet ska komma fram krävs det att mottagaren vet vad tecknen betyder i 
detta sammanhang.18 Linell hävdar att ord och handlingar tolkas på olika sätt i olika 
kulturer, där kulturer kan betecknas som olika samhällssektorer, verksamheter och 
professioner. Tolkningarna är knutna till sina specifika kulturer och är därmed 
svårförståeliga för dem som inte ingår eller är införstådda i den kulturen. Betydelsen av 
ord och uttryck kan vara helt skilda beroende på vilket sammanhang eller i vilken kultur 
man befinner sig, där orden har en betydelsepotential med många tolkningsmöjligheter 
snarare än en fast betydelse. Det är här i dessa möten mellan kulturer som många 
förståelseproblem uppstår.19 Kommunikation i sig är därmed aldrig helt neutral och inga 
budskap eller innebörder kan passera kommunikationsprocesser utan att påverkas.20 

2.2 Kommunikation i organisationer 
En förutsättning för att en organisation ska fungera är att kommunikationen mellan 
berörda parter är effektiv. Utan denna kommunikation är det svårt för personer som 
arbetar i organisationen att nå organisationens uppsatta mål, vilka de än är.21 Om målet är 
att synliggöra miljöarbetet och genom detta ta nya marknadsandelar måste detta tydligt 
framkomma genom kommunikation.22 För att kommunikationen ska bli effektiv är det 
viktigt att se på den enskilde personens rollkrav och dennes färdigheter i och utanför 
rollen. En person blir inte bra på att utföra ett speciellt arbete bara för att denne har fått 
yrkesrollen tilldelad.23 Kunskap och verktyg för hur man bäst lyckas med 
kommunikation saknas ofta i företagen.24  
 

                                                 
13 Dimbleby, Richard, et al. (1999). s.19-23. 
14 Dimbleby, Richard, et al. (1999). s.33. 
15 Watson, James (1985). What is communication studies? Edward Arnold, s.1. 
16 Linell, Per (1982). Modeller och metaforer för kommunikation. Tema K, Linköpings Universitet, s.5-6. 
17 Linell, Per (1982). s.29. 
18 Dimbleby, Richard, et al. (1999). s.35-37. 
19 Linell, Per (1998b). Discourse across boundaries. Text & Talk, 18:144-149. 
20 Linell, Per (1995). Kommunikation bortom den egna världens gränser: om ord, begrepp och argument 
som flyttas mellan samhällets meningsprovinser. Tema K, Linköpings Universitet, s.17-22. 
21 Dimbleby, Richard et al. (1999). s.143-145. 
22 Nielsen, Birgitte B (2001). 8:217.  
23 Dimbleby, Richard et al. (1999). s.151. 
24 Nielsen, Birgitte B (2001). 8:217.  
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Fungerande kommunikation är dubbelriktad och för att få denna dubbelriktning att 
fungera är det viktigt med feedback. Feedback ger uppmärksamhet till mottagande 
person i kommunikationssammanhanget och respons på budskapet som sänts iväg, 
antingen verbalt eller ickeverbalt. Den ickeverbala feedbacken är den mest inflytelserika 
kanalen till att påverka våra känslor och attityder gentemot någon annan.25 Feedback kan 
enkelt sammanfattas som ”/…/vår reaktion på andra människors kommunikation, och 
deras reaktion på vår”.26 Det finns dock stora problem med feedback vid tillfällen där 
kommunikation ska ske med många personer samtidigt (masskommunikation) eftersom 
sändaren sällan har möjlighet till återkoppling med mottagaren.27 Det är även mycket 
svårt med kommunikation när det gäller miljöfrågor.28 

2.3 Miljökommunikation 
De handlingar som leder till miljöproblem har alltid föregåtts av kommunikation mellan 
olika personer. Genom att kommunicera upptäcks miljöproblem som annars ej blivit 
synliga för den enskilda personen och med hjälp av kommunikation finns möjligheter att 
hantera dessa problem.29 

2.3.1 Kommunikation mellan människor 
För att kunna förstå varför någon lyssnar och någon annan inte lyssnar så måste bilden av 
det specifika fallet klargöras. Detta kan ske med hjälp av de begrepp som Hallgren och 
Ljung använder i sin bok om miljökommunikation. Begrepp som handling, scen, aktör, 
medel och syfte fungerar som verktyg för att kunna ställa frågor om varje specifik 
situation. Begreppen kan inte stå för sig själva utan kompletterar varandra och bildar 
tillsammans ett meningsfullt sammanhang. Det gäller dock att komma ihåg att 
verkligheten kan ses ur många olika perspektiv som alla har samma grad av sanning även 
om de uppmärksammar olika delar av sammanhanget.30 Det är människans förmåga att 
växla perspektiv som gör att vi kan förstå och kommunicera med varandra. 
Kommunikation sker mellan människor, inte bara från en människa till en annan, och 
bygger på ömsesidighet där det är viktigt att både kunna lyssna och förstå samt att tala 
och göra sig förstådd.31 Det viktigaste är inte att kommunicerande parter blir överens 
utan att de förstår varandra.32 Förståelsen är en förutsättning för en fungerande 
kommunikation.33 Ett sätt att underlätta vid kommunikation är att ställa frågor av olika 
karaktär. Det kan vara frågor för förtydligande, frågor för fördjupning eller frågor som 
ifrågasätter, allt för att undvika missförstånd.34 Denna typ av samtal tar mycket tid i 
anspråk, men är i gengäld effektivare med hänsyn till den kunskap som utvecklas och 
som kan komma att användas i beslutsfattandet där kunskapen är förankrad mellan de 
samtalande.35  
                                                 
25 Dimbleby, Richard et al. (1999). s.44, 73-74. 
26 Dimbleby, Richard et al. (1999). s.74. 
27 Palm, Lars & Windahl, Sven (1989). Kommunikation - teori i praktiken: Hur modern 
kommunikationsteori kan användas av informatörer i det dagliga arbetet. Konsultförlaget, s.11-12. 
28 Nielsen, Birgitte B (2001). 8:218. 
29 Hallgren, Lars et al. (2005). s.21. 
30 Hallgren, Lars et al. (2005). s.29-43. 
31 Hallgren, Lars et al. (2005). s.48 samt Linell, Per (1998a). s.79-80. 
32 Hallgren, Lars et al. (2005). s.51-52. 
33 Linell, Per (1995). s.22. 
34 Hallgren, Lars et al. (2005). s.55-56. 
35 Hallgren, Lars et al. (2005). s. 62. 
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2.3.2 Miljökommunikatören 
Det är som miljökommunikatör viktigt att se till att den oro som uttrycks som motstånd 
inte förlöjligas eller nonchaleras. 
”Miljökommunikation handlar därför till stor del om att finna former för att överbrygga 

dessa motstånd på ett sätt som gör att motkrafter blir medkrafter och att utveckla en 
pedagogik som underlättar för aktörer att gemensamt komma förbi dagens låsningar.”36 
Motståndet kan fungera som en inbyggd broms för att beslutsprocessen inte ska gå alltför 
fort med förhastade beslut som följd. Därför är det viktigt att inte stressa på dessa 
skeenden.37 Detta ställer höga krav på miljökommunikatören som måste ha en förmåga 
att leda förändringsarbete och hantera agerande, reaktioner och utveckling på 
individnivå, i grupper och i organisationer.38 Samverkan är en av de viktigaste 
ingredienserna för att få kommunikation att fungera. Kommunikationen kan ses som en 
process för lärande och beslutsfattande där processledning behövs för att underlätta och 
hjälpa.39 En miljökommunikatör får ofta rollen som denna processledare.40 En 
miljökommunikatör och processledare bör veta vilka mål som finns med agerandet, 
eftersom kommunikation till lika stora delar handlar om att lyssna som att göra sig 
förstådd. Om de egna målen är visualiserade finns större möjligheter att handlandet leder 
dit.41  Utifrån de mål som eftersträvas och den aktuella situationen väljs sätt att gå vidare 
på.42 Enligt Hallgren och Ljung är miljökommunikation   

”/…/ inget man lär sig genom att läsa en bok, utan genom att iaktta egen och andras 
kommunikation och genom att reflektera över vad man gör och vad som sker då.”43 

Alltså något som kräver både arbete och reflektion för att fungera tillfredsställande. 

2.3.3 Miljökommunikation – för vem? 
Eisenhauer och Nicholson44 hävdar att miljökommunikation ofta uppfattas som något 
som endast påverkar de redan intresserade, eftersom miljökommunikationen inte är 
utformad för att passa alla sociala grupper som berörs av ämnet.  En förändring måste 
komma till stånd och därför borde arbete med att utveckla och effektivisera 
miljökommunikationen över gruppgränser prioriteras, och därmed blir detta en av de 
stora utmaningarna för 2000-talets miljöarbete. Den vetenskapliga världen och dess 
kunskap har del och värde i miljökommunikationens utformning, men implementeringen 
måste ske med tanke på, och respekt för, kulturell bakgrund och övertygelse.45 
 
Kommunikationsproblemen visar sig även genom att forskarna tror att de har gjort sitt 
när de har fått sina forskningsresultat publicerade.46 Bierbaum anser att miljöutbildare 
måste gå in och översätta den vetenskapliga informationen till ett språk som förstås av de 
                                                 
36 Hallgren, Lars et al. (2005). s.79. 
37 Hallgren, Lars et al. (2005). s.79. 
38 Hallgren, Lars et al. (2005). s. 80. 
39 Hallgren, Lars et al. (2005). s.90,100. 
40 Hallgren, Lars et al. (2005). s.95-100. 
41 Hallgren, Lars et al. (2005). s.119. 
42 Hallgren, Lars et al. (2005). s.126-127. 
43 Hallgren, Lars et al. (2005). s.171-172. 
44 Eisenhauer, Brian W & Nicholson, Brian (2005). Using stakeholders´views: A social science 
methodology for the inclusive design of environmental communications. Applied Environmental Education 
and Communication, 4:19-21. 
45 Eisenhauer, Brian W et al. (2005). 4:22. 
46 Bierbaum, Rosita M (2004). Training environmental desicionmakers: a special case of environmental 
education. Applied Environmental Education and Communication, 3:1-3. 
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som är berörda så att informationen blir hållbar och användbar. De som berörs av 
forskningsresultaten, t.ex. politiker som ska ta viktiga beslut grundade på dessa resultat, 
måste lära sig att sålla bland inkommande information och att känna igen jämförande 
statistik och ohållbara trender. Abstrakta resultat måste översättas till mer specifika för 
att kunna förstås av beslutsfattarna. För att detta ska kunna ske krävs en bra 
kommunikationskanal mellan forskare och beslutsfattare. Till detta behövs en 
miljökommunikatör.47 

                                                 
47 Bierbaum, Rosita M (2004). 3:1-3. 
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3 Metod 
I metodavsnittet presenteras de metoder som använts i studien, både generellt och 
specifikt. Här finns även utförliga beskrivningar av de analysmetoder som brukats. 

3.1 Metodval 
 
Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av en fallstudie. Möjligheten att studera 
den här typen av generell fråga med hjälp av en fallstudie diskuteras inom den kvalitativa 
forskningen. Resultatens generaliserbarhet anses dock öka om flera fall inom samma 
företeelse används och om resultaten är tänkta att användas i samma typ av situation.48   
  
Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer då det är de 
miljöansvarigas åsikter som är det viktiga. För att se hur miljökommunikationen i 
företagen upplevs kommer även medarbetare till de miljöansvariga att höras. Det finns 
dock ingen möjlighet tidsmässigt att intervjua så många medarbetare i företagen som 
önskas, utan den delen av undersökningen får istället utföras med hjälp av enkäter.    

3.2 Avgränsningar 
För att göra en intervjustudie ska man enligt Ryen49 fortsätta tills materialet är mättat. 
Materialet är mättat när man ser att svaren inte längre tillför något nytt, utan redan har 
delgetts av någon annan respondent. I denna studie är detta dock inte möjligt eftersom 
tiden är en begränsande faktor. Därför kommer endast två intervjuer att genomföras. 
Dessa kommer att genomföras på två olika företag i Östergötland där den miljöansvarige 
har gått utbildningen till diplomerad miljöchef/miljösamordnare, för att det ska vara 
rimligt med tanke på resor och avstånd.50 Enkäten kommer bara att delas ut till de 
närmsta medarbetarna i företagen eftersom tiden är en begränsande faktor även här. 

3.3 Den kvalitativa forskningsintervjun 
En kvalitativ intervju väljs när det främsta syftet är att se, beskriva och tolka en persons 
livsvärld51, att förstå sättet denne person resonerar och reflekterar på.52 I en strukturerad 
studie ges färdiga svarsalternativ och i en öppen studie formuleras teman i förväg där de 
direkta frågorna formuleras under intervjuns gång.53 En halvstrukturerad intervjustudie är 
den vanligaste typen av intervjustudie där strukturerade och öppna frågor blandas genom 
att skapa teman med underfrågor, frågor om hur och varför, så att respondenten 
bestämmer hur strukturen ska se ut genom att själv formulera sina svar.54 Det är även 
tillåtet för moderatorn i den kvalitativa intervjun att frångå intervjuguiden eller att ändra 
ordföljden bland frågorna under intervjuns gång, vilket är omöjligt i den kvantitativa 
                                                 
48 Merriam, Sharan B (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, s.184-188. 
49 Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Liber Ekonomi, s.86. 
50 Ryen, Anne (2004). s.73. 
51 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, s.170. 
52 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, s.14. 
53 Trost, Jan (2005). s.20. 
54 Ryen, Anne (2004). s.46 samt Kvale, Steinar (1997). s.121-122. 
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intervjun.55 Enligt Ryen så krävs det en högre grad av strukturering om intervjumaterialet 
ska ligga till grund för en annan undersökning, t.ex. en enkätstudie.56 
 
Den kvalitativa intervjun brukar spelas in på band för att senare transkriberas. Syftet med 
inspelning är att respondentens svar kommer med ordagrant vilket i sin tur är viktigt för 
att kunna utföra den detaljerade analys som eftersträvas. Tanken med öppenhet i 
intervjun, där nya frågor kan tillkomma efterhand, eller där ordningen på frågorna kan 
komma att ändras, kräver en lyhördhet hos moderatorn som kan vara svår att 
åstadkomma om anteckningar ska föras samtidigt.57 Risken finns dock att respondenten 
efter det att bandspelaren slagits av fortsätter eller återupptar en fråga om något som kan 
visa sig viktigt för intervjun. Detta kan enligt bl.a. Bryman58, medföra problem eftersom 
det är svårt att fortsätta inspelning i detta läge, och den information som delges måste 
skrivas ner i efterhand. 

3.4 Genomförande - Intervju 

3.4.1 Intervjuguiden 
En intervjuguide utformades enligt kvalitativ metod efter en modell för en 
halvstrukturerad intervjustudie. Teman/översikt av frågeområden skapades med 
utgångspunkt i metodböcker och kursdokument, samt ett antal underfrågor av skiftande 
typ enligt Kvales modell. Modellen visar på en uppdelning av frågor i olika kategorier 
som hjälp vid skapandet av t.ex. en intervjuguide. Det handlar bland annat om inledande 
frågor, uppföljningsfrågor, specificerade frågor och strukturerade frågor.59 Frågorna utgår 
från de teman och områden som är viktiga för att kunna besvara frågeställningarna i 
undersökningen.60 Guiden har getts fyra huvudteman: bakgrundsfakta, kursnytta, 
kommunikationen från miljöchef till medarbetare och ledning samt omgivningens 
uppfattning. 
 
Frågorna i intervjuguiden har utgått från antagandet att deltagarna har haft ett visst mål 
med sin utbildning, att bli bättre på miljöarbete av något slag. Detta har grundats i mötet 
med kursdeltagarna till den nya omgången av diplomutbildningen som gjordes i mars 
2006, där jag hade möjligheten att i förväg ställa frågan om vad deltagarna tror att kursen 
kan komma att få för betydelse för det fortsatta miljöarbetet i deras företag. Dessa svar 
visar på, trots olika bakgrunder inom miljöområdet, att deltagarna vill utveckla sina 
kunskaper och få en förnyad kunskap inom området miljö. Frågorna grundar sig även på 
de kurshandlingar, vilka till stor del består av föreläsningsmaterial, som föregående kurs 
lämnat efter sig.61 

                                                 
55 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber Ekonomi, s.300-301. 
56 Ryen, Anne (2004). s.45. 
57 Bryman, Alan (2002). s.306. 
58 Bryman, Alan (2002). s.312. 
59 Kvale, Steinar (1997). s.124-125. 
60 Bryman, Alan (2002). s.305. 
61 WSP, Linköping 2005, Diplomerad miljöchef – miljösamordnare 2005, kursdokumentation. 
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3.4.2 Respondenten 
Respondenterna har valts utifrån de deltagarlistor som finns för de två tidigare 
kursomgångarna. En första kontakt med respondenterna togs via telefon, där jag 
presenterade mig och anledningen till att kontakten tagits.62 Därefter informerades om 
intervjun och att den skulle bli ett underlag till en enkät som skulle delas ut på företagen 
där intervjuerna skett. I det här läget informerade jag även om att intervjun skulle spelas 
in på band. 
 
Respondentintervjuer genomfördes med två personer som genomgått utbildningen 
diplomerad miljöchef/miljösamordnare under de senast två åren. De intervjuade har båda 
miljöansvar på sitt företag, och kommer hädanefter i hela undersökningen att benämnas 
miljöansvariga. Valet av respondenter skedde till stor del beroende på geografisk 
lokalisering. Det två företagen kommer att benämnas Företag 1 och Företag 2, där 
Företag 1 är ett mycket stort företag och Företag 2 är något mindre. Båda två faller dock 
inom ramen för vad som brukar kallas mellanstora eller stora företag. 
 
Vid de olika intervjutillfällena besöktes respondenterna på sina respektive arbetsplatser. 
Intervjun startade med allmänt prat och en förklaring av mitt uppdrag och min uppsats. 
Intervjuerna spelades in på band med hjälp av en liten portabel inspelningsbandspelare, 
ståendes på bordet mellan respondenten och moderatorn. Intervjuerna tog mellan 30 och 
50 minuter att genomföra. Intervjuernas olika längd berodde på två olika faktorer, dels att 
rollen som moderator var ovan63, vilket resulterade i en längre andraintervju, samt på 
respondenterna som resonerade olika mycket till varje frågeställning. Intervjuerna skedde 
i rum med glasrutor ut mot korridorer vilket i det ena fallet kan ha verkat en aning 
distraherande för respondenten som satt med möjlighet att se ut i korridoren. Under den 
andra intervjun satt respondenten med ryggen mot glaspartiet vilket var mindre 
distraherande. Vid den första intervjun kom en föranmäld person in i rummet, för att 
ganska snart gå igen, detta kan även ha medverkat till att respondenten hade svårt att 
fullständigt koncentrera sig på uppgiften med intervjun. Före den andra intervjun talade 
respondenten i telefon, men detta samtal verkade vara av vänskaplig karaktär och 
påverkade antagligen inte intervjun negativt. Intervjuguidens ordning följdes i båda fallen 
och inget annat än det redan nämnda verkade vara störande eller upprörande under 
intervjuerna. 

3.5 Analysmetod- intervju 
Jag valde att inte ha någon speciell teori som grund för min intervjuguide, utan lät 
intervjun vara empiristyrd, för att sedan vid analysen av materialet leta efter strukturer 
och teman. I efterhand har analysresultaten knutits till teorier, enligt Glasers och Strauss´ 
Grounded theory.64 Jag har alltså inte haft någon arbetshypotes med mig under arbetes 
gång. 
 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de, dock inte hela intervjuerna utan 
endast de delar som ansågs vara väsentliga för uppsatsens frågeställning. Dock har skratt, 

                                                 
62 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, s.61-62 samt Ryen, Anne (2004). s.76. 
63 Krueger, Richard A (1998). Analyzing & Reporting Focus Group Results. Focus group kit 6. SAGE 
Publications Inc, s.99. 
64 Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L (1967). The discovery of the grounded theory: strategies for 
qualitative research. Aldine de Gruyter, cop. s.2-6. 
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pauser och övrigt som hände under intervjun markerats. Övriga delar har sammanfattats 
kort, för att senare kunna användas efter en transkription om detta visar sig nödvändigt.65 
En total transkribering skulle kanske ge ytterligare dimensioner till materialet, men 
avvägningen gjordes att detta inte skulle tillföra så mycket att det motsvarade den 
tidsåtgång som skulle ha gått åt vid en fullständig transkribering.  
 
Efter transkriberingen skrevs allt intervjumaterial ut på papper, som en gemensam 
löpande text, och lästes igenom noga. Därefter delades texten in i delar, med hjälp av 
färgade linjer. Linjerna placerades i dokumentet där moderatorn eller respondenten 
påbörjade något nytt, där ämnet skiftade eller en ny aspekt kom fram. Detta handlingssätt 
leder till ett tvärrandigt dokument. Efter denna första indelning lästes först hela 
dokumentet igenom igen, för att om nödvändigt göra förändringar eller tillägg, därefter 
lästes varje enskild del igenom och en sammanfattning skrevs om vad detta stycke 
handlade om. På detta sätt gicks hela dokumentet över igen.66 Materialet lades nu åt sidan 
för att på detta sätt få möjlighet att se på intervjuutskrifterna med nya ögon, det är annars 
lätt att fastna i den egna första bedömningen av materialet, vilket kanske inte är den enda 
sanningen. Sammanfattningarna lästes igenom och ord eller fraser, så kallade Teman, 
fick beskriva vad dessa handlade om.67 I detta läge fanns möjligheten att sammanföra de 
delar som benämndes med samma tema. Detta genomfördes genom att alla sidorna med 
textutskrift klipptes itu vid de färgade markeringarna som gjorts tidigare i dokumentet. 
Materialet sorterades efter de teman som tidigare skrivits till varje del. Alla teman blev 
rubriker på ett stort papper, där de små lapparna sedan tejpades fast. Ingen rangordning 
gjordes inom temarubrikerna. Genom detta förfaringssätt minskades arbetsmaterialet från 
17 sidor datorskriven text till de 10 teman som kan sägas representera hela 
intervjumaterialet. Nu skrevs sammanfattningar om varje tema.68 Därefter funderade jag 
över skillnader och likheter i intervjumaterialet och även hur och om detta skulle leda 
vidare eller lämnas därhän med utgångspunkt i min frågeställning.  

3.6 Enkätstudier 
I enkätstudier kan frågorna vara öppna eller slutna. De öppna frågorna måste efter 
insamlandet av alla enkäter kodas så att de kan tolkas utifrån samma mall. 69 Slutna 
frågor har fördelen att svaren lätt kan bearbetas och att jämförbarheten i svaren ökar.70 
De är dessutom i regel lättare att besvara för respondenten. 71 Ett problem med slutna 
frågor är dock att variationsmöjligheten för svaren är minskad och i viss mån redan 
värderad eftersom det är moderatorn som ställt upp svarsalternativen.72 Detta kan 
mestadels undvikas genom att genomföra en förstudie/pilotstudie där öppna frågor 
används för att utveckla svarsalternativ till enkätstudien.73 En enkät bör vara utformad så 
att respondenten enkelt förstår vad som efterfrågas och bör heller inte vara för lång 
eftersom det kan leda till att respondenten tröttnar och inte avslutar enkäten.  
 
                                                 
65 Trost, Jan (2005). s.128. 
66 Krueger, Richard A (1998). s. 57-59. 
67 Wibeck, Victoria (2002). Genmat i fokus - Analyser av fokusgruppssamtal om genförändrade livsmedel. 
Tema kommunikation, Linköpings Universitet, s.73. 
68 Krueger, Richard A (1998). s.57-59. 
69 Bryman, Alan (2002). s.145-146. 
70 Bryman, Alan (2002). s.158-161. 
71 Bryman, Alan (2002). s.145-146. 
72 Bryman, Alan (2002). s.158-161. 
73 Bryman, Alan (2002). s.162, 170-171. 
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En enkät fylls i regel i av respondenten på egen hand, utan att någon moderator är 
närvarande vilket enligt Bryman kan vara en fördel eftersom moderatorn inte påverkar 
utfallet vilket leder till att intervjuareffekten elimineras. En enkätstudie tar även mindre 
tid att administrera än en intervju.74 Linell anser dock att moderatorn påverkar utfallet 
redan vid konstruktionen av frågorna och svarsalternativen, där respondenten tvingas 
foga sig i de begränsade svarsalternativen.75 En annan svårighet med enkätstudien är att 
ställa frågorna så att de verkligen fångar respondentens intresse och ger svar som 
moderatorn kan använda sig av för att besvara sin frågeställning. En felkälla är att 
respondenten kan se hela sin enkät på en gång vilket kan leda till att frågorna inte 
besvaras i turordning som de kommer på enkäten, och på så sätt ger en påverkan på 
utfallet. Även risken för bortfall är stor vid enkätstudier.76    

3.7 Genomförande - enkät 

3.7.1 Frågorna 
Enkätens frågor skrevs med utgångspunkt i de intervjuer som gjorts, och kopplades 
samtidigt till uppsatsens frågeställning. Frågorna bearbetades med hjälp av bl.a. 
Wärneryds77 bok om frågekonstruktion för att kunna ställa frågorna på relevant och 
intressant sätt samt med hjälp av enkätböcker skrivna av Ejlertsson78 och Trost79 som 
hjälp vid frågekonstruerandet. När enkäten skrivits färdig lämnades den till en oberoende 
testperson som fick till uppgift att kritiskt granska upplägg och innehåll. Därefter skrevs 
en slutlig version som kom att bli en fyrsidig enkät med delvis ja/nej frågor och delvis en 
skattningsskala med tre alternativ längs en linje. Frågorna var slutna på ett sådant sätt att 
respondenterna fick givna svarsalternativ. Enkäten kom att innehålla 30 slutna frågor och 
en öppen där tomma rader förväntades ge ett eget svar från respondenterna. I ett följebrev 
i början av enkäten presenterade jag mig och mitt budskap kortfattat. Enkäten kom sedan 
att distribueras till respondenterna för vidareförmedling till berörda parter, sammanlagt 
29 tjänstemän och ledningsrepresentanter i de intervjuades företag. Valet av 
enkätmottagare skedde i samförstånd mellan mig och den enskilda intervjurespondenten.  

3.7.2 Distributionen 
På det ena företaget föredrog man enkäter på datorn och på det andra företaget i 
pappersform. 
Pappersenkäten distribuerades öga mot öga och dataenkäten skickades via mail. En dags 
försening uppstod i samband med distributionen av dataenkäten då det visade sig att 
kontaktpersonen var på tjänsteresa, vilket i praktiken ledde till att det ena företaget fick 
en dag mindre på sig att svara på enkäten. 

                                                 
74 Bryman, Alan (2002). s.145-146. 
75 Linell, Per (1995). s.14-15. 
76 Bryman, Alan (2002). s.147-148. 
77 Wärneryd, Bo, m.fl. (1993). Att fråga, om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. 
Gotab & Statistiska centralbyrån, s.101-121. 
78 Ejlertsson, Göran (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur, s.51-89. 
79 Trost, Jan (2001). Enkätboken. Studentlitteratur, s.63-91.  
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3.7.3 Svaren 
En kort tidsgräns för besvarande av enkäten sattes, bara en dryg vecka, eftersom min 
egen erfarenhet säger att en längre svarstid inte ger fler eller noggrannare svar utan 
snarare fler bortglömda enkäter. Till varje företag togs även en igentejpad svarslåda med, 
där respondenterna kunde stoppa sina enkätsvar för att på detta sätt ha möjligheten att 
svara anonymt. De som fick enkäten på datorn hade möjligheten att välja om de ville 
svara på enkäten och skicka svaren till mig via mail eller stoppa svaren i svarslådan. 
Företaget som fick sina enkäter i pappersform kunde endast lämna svaren i sin svarslåda.  

3.8 Analysmetod – enkät 
Enkätsvar som fanns i utställda svarslådor hämtades personligen ute på företagen.  
16 stycken svar erhölls inom den ursprungliga tidsramen på en dryg vecka plus tid för 
påminnelser, totalt fem dagar ytterligare. Svarsfrekvensen blev således endast 55 %, men 
tidsramen för uppsatsen medgav inte ytterligare påminnelser.  
 
Enkäterna färgkodades innan fortsatt analys för att jämförelser mellan de olika företagen 
skulle kunna utföras. Därefter sammanställdes svaren genom att räkna antalet svar vid 
varje alternativ och markera antalet med företagets färgkod.  I inledningstexten till 
enkäten presenterades skattningsskalan och att dess tre alternativ. Respondenten 
uppmanades att sätta ett kryss på linjen över det alternativ som passar bäst som svar på 
frågan. Detta gjorde att skalan tolkades som en femgradig skala, där alla respondenter vid 
minst ett tillfälle tydligt markerat ett svarsalternativ mellan de utskrivna 
valmöjligheterna. Detta är en felkälla som jag inte räknat med. I detta läge fick därför 
ytterligare två svarskategorier skapas, så att svaren redovisas enligt en femgradig skala 
där mellankategorierna representeras av en bokstavskombination enligt 
←⎯aa⎯X⎯bb⎯→. Svaren som ligger mellan mitten (här markerat med ett X) och 
vänster får kombinationen aa och svaren som ligger mellan mitten och höger får 
kombinationen bb.  
 
Nu omvandlades antalet svarande personer vid varje alternativ till procent för att kunna 
göra en bättre jämförelse mellan företagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
materialet var litet och inte kan användas för att ge svar gällande alla som arbetar ute i 
företagen. Dessutom har inte alla frågor besvarats av alla respondenter, i några frågor har 
en nyanställd svarat som rimligen inte kan ha någon uppfattning om hur den 
miljöansvarige fungerat innan utbildningen och i vissa fall har ett svar på en fråga 
resulterat i att det i enkäten sagts att vissa frågor ska hoppas över. Resultaten kan ändå 
användas för att se åt vilket håll trender pekar och även ge fingervisningar om hur det 
möjligen ser ut i dessa eller liknande företag.  
 
När antalet respondenter hade omvandlats till procent jämfördes företagens svar med 
varandra för att kunna se eventuella likheter eller skillnader i svaren. Här tittade jag även 
på svaren i förhållande till min frågeställning för att se om det gick att märka någon 
förändring hos den miljöansvarige efter genomgången utbildning. För att kunna redovisa 
resultaten valdes nu teman ut som kunde sägas representera olika delar av enkäten. Dessa 
teman skapades med utgångspunkt i enkätens uppdelning i olika frågeområden, men med 
vissa modifieringar för att kunna göra relevanta jämförelser. Efter denna uppdelning 
valde jag ut de teman som tycktes beröra min frågeställning. Övriga teman lades åt sidan. 
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3.9 Reflektion - metod och litteraturval 
När jag tänker på de metoder som jag använt för min undersökning tycker jag att 
ämnesvalet och valet av frågeställning gjorde metodvalet ganska enkelt. Frågorna i 
intervjuerna och enkäterna hade dock kunnat gå än mer på djupet för att faktiskt få reda 
på hur arbetet och miljöansvarigrollen fungerar ute i företagen. Litteraturen som använts i 
metoddelen fungerade bra när det gällde intervjuerna, även i analysskedet. Enkäterna var 
däremot svårare att handskas med då det i de flesta fall endast talas om enkäter som 
kvantitativa, vilket inte var till så mycket hjälp i den här undersökningen. En avigsida 
med intervjuer är att jag som moderator har stor del i vad som kommer fram under 
intervjun, vilket kan vara en nackdel om jag är ovan som moderator. Att använda sig av 
enkäter som metod är som tidigare nämnt problematiskt eftersom svarsfrekvensen lätt 
blir låg. Så även i detta fall, där jag hade väntat mig en högre svarsfrekvens eftersom jag 
hade reella personer ute i företagen som kunde vara pådrivande och på så sätt bidra till ett 
högre deltagande.  
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4 Resultat och diskussion 
I resultat och diskussion kommer resultaten av intervju – och enkätanalyserna att 
presenteras och kopplas till de teorier som presenterades i kapitel 2. 

4.1 Intervju 
Analysen baseras på de intervjuer som gjorts och därför inte nödvändigtvis på någon 
renodlad företagspolicy. De teman som valts att diskuteras vidare är de vars 
sammanfattningar har med frågeställningen att göra. Utvalda teman kommer att 
presenteras nedan under egna rubriker. Övriga teman lämnas därhän.  

4.1.1 Rollen som miljöansvarig 
Det finns bara en miljöansvarig på varje företag och detta leder till att arbetet präglas av 
en yrkesmässig ensamhetskänsla vilket kan illustreras med hjälp av följande citat 

”/…/för vi är ju en väldigt liten kår, väldigt, väldigt liten. På ett sånt här stort företag 
finns det en, som jobbar med det och det är ju väldigt lite kan jag säga.”(Företag1) 

Detta kan kännas övermäktigt när en av de viktigaste arbetsuppgifterna som 
miljöansvarig på ett företag är att synliggöra det miljöarbete som finns inom företaget 
och att skapa kommunikationsvägar så att detta arbete kan fortleva och utvecklas. 
Tidsbrist leder till att miljöarbetet inte kan utvecklas fullt ut med den kommunikation 
som gör alla på företaget delaktiga. Anledningen till tidsbristen har olika orsaker, 
antingen att rollen som miljöansvarig endast är en del av arbetsuppgiften eller att 
företagets storlek och därmed antalet projekt man är delaktig i är stort. Lättast är att 
påverka de som arbetar nära inpå så att de i viss mån förändrar sitt tankesätt och 
handlingsmönster men för att detta ska ske krävs att viljan finns att kommunicera den 
kunskap man har. Detta kan kopplas till Dimbleby´s tankar om att en person inte blir bra 
på att utföra ett arbete bara för att man tilldelas en yrkesroll, och där det påpekas att det 
är viktigt att se till den enskilde personens färdigheter i och utanför nämnda roll. 
Tidsbristen kommer i sig inte att bli mindre om Hallgrens modell med frågor för 
förtydligande, fördjupning och ifrågasättande används. Däremot kan kunskapen som 
utvecklas via dessa samtal förankras hos de deltagande och på så sätt ge ett effektivare 
beslutsfattande. 

4.1.2 Moderföretagets inställning till miljö -pengar -utbildning 
Ett dilemma när det gäller att kommunicera miljöarbetet i ett företag är att ledningen inte 
visar det fulla stöd som behövs för att göra ett bra arbete. Ofta anser moderföretaget att 
miljöarbetet inte är det viktigaste, och de miljöansvariga anser att ”/…/högsta ledningen 
ska få upp ögonen på ett annat vis.” (Företag 1) och engagera sig mer i miljöarbetet som 
bedrivs för att en förbättring av företagens miljöarbete ska kunna komma till stånd. Här 
nämns de miljöledningssystem som används inom båda företagen som bra hjälpmedel. 
Företag 1 anser att utvecklingen inom företaget pekar åt rätt håll där ledningen intresserar 
sig mer för dessa frågor. Dimbleby anser att kommunikation mellan berörda parter är ett 
måste för att en organisation ska kunna fungera och för att ha en möjlighet att nå 
organisationens mål. Hallgren et al. påstår dock att det inte är primärt att 
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kommunicerande parter blir överens utan att de får en förståelse för varandra och 
varandras situationer. 
 
De två moderföretagens uppfattningar av kostnader i samband med utbildningar skiljer 
sig åt. Den miljöansvarige i Företag 1 tror att moderföretaget anser att utbildning 
visserligen kostar mycket, men att det samtidigt är en nödvändig investering. I Företag 2 
tror den miljöansvarige att moderföretaget anser att utbildning till största del är en 
kostnad trots att uppenbara vinster kan vara följden av denna utbildning,  

”/…/utbildningar det ses ju i första hand som en kostnad här tyvärr, det gäller oavsett 
vilken typ av utbildning.”(Företag 2) 

Detta synsätt kan föra med sig problem eftersom företagen ofta saknar den kunskap och 
de verktyg som behövs för att bäst lyckas med kommunikation, eftersom 
miljökommunikation är något svårt.80  
 
De miljöansvariga tycker att miljöutbildning är bra eftersom det ger nya synsätt på 
miljöfrågor, och kunskaper som kan förhindra ett handlande som kan vara negativt för 
moderföretagets anseende, kanske inte direkt i anslutning till utbildningen men  

”Långsiktigt kommer den till nytta, dels för att de [moderföretaget] har bättre, högre 
förutsättningar att göra rätt så att vi liksom, inte behöver dels drabbas av sanktioner och 
dels kanske kan höja vår miljöfana några snäpp och då få ett rykte och ett anseende som 

på sikt också hjälper affärerna/…/”(Företag 2) 
Även Hallgren et al. anser att kommunikation kan leda till ett synliggörande av 
miljöproblem som annars ej hade upptäckts och med kommunikationens hjälp kan 
möjligheter att lösa dessa problem skapas. 

4.1.3 Kommunikationskanaler  
För att kunna kommunicera kunskapen om miljöarbetet i företaget krävs det att 
miljöansvarigrollen synliggörs och presenteras så att alla inom företaget vet om att denna 
roll finns och vilket ansvar den miljöansvarige har. För att detta ska vara möjligt måste 
den miljöansvarige vara intresserad av sin arbetsuppgift och ha viljan att kommunicera 
och informera. Under intervjuernas gång framkommer det vid ett flertal tillfällen att 
kommunikation ses som en ren informationskälla och inte som ett tillfälle för samverkan 
och dialog.  
 
En av de anledningar som båda respondenterna nämner är att det krävs resurser från 
företagets håll för att möjliggöra kommunikation. Det kan röra sig om att det bör finnas 
enkla och tydliga informationskanaler för alla berörda som t.ex. tillgång till datorer.  

”Ja det är ju väldigt svårt faktiskt, i och med att vi är så många och alla har ju inte 
tillgång till data vi har på vårat intranät/…/”(Företag1) 

Om tekniska lösningar går att finna så behövs ändå en miljökommunikatör som kan och 
har möjlighet att översätta den vetenskapliga informationen till ett språk som kan förstås 
av övriga berörda och som kan ersätta abstrakt med specifikt. Miljökommunikatören 
behövs även för att ge viktig feedback. Vikten av denna miljökommunikatörsroll betonas 
av Bierbaum.  

                                                 
80 Nielsen, Birgitte B (2001). 8:218. 
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4.1.4 Kommunikation mellan utbildare och företag 
Vissa svårigheter har upplevts i den kommunikation som kommit till stånd mellan 
utbildare och företag. Utbildarna har ett teoretiskt angreppssätt med fina lösningar på hur 
miljöproblem ska behandlas, men detta kan vara svårt att överföra till praktiken.  
”/…/jag menar att komma då från en konsultfirma som ni gör, det är ju ett helt annat sätt 

att tänka på än när man jobbar i en stor organisation.”(Företag 1)  
Företag 1 anser att detta beror på att utbildarna inte finns ute i ”verkligheten” och att 
stora företag har helt andra problemområden än de små (som utbildarna representerar). 
Företag 2 säger att språket måste anpassas till det klimat som råder ute på företagen 
istället för att vara alltför akademiskt, och där kurshandlingar måste vara lättillgängliga 
och lättförståeliga eftersom 
”/…/man läser och nästan förstår och sen så har man kurshandlingarna som referenser 

som man kan gå tillbaka till/…/”(Företag 2) 
Linell hävdar att ord och handling tolkas på olika sätt i olika sammanhang och 
sammanslutningar. Detta kan vara viktigt att beakta, enligt Linell, eftersom tolkningarna 
bara är självklara i de sammanhang där de har uppstått och där välkända ord och uttryck 
kan antas ha vitt skilda betydelser i andra situationer, vilket kan leda till 
förståelseproblem mellan skilda kulturer. Kulturer kan definieras som olika delar av vår 
moderna samhällsstruktur.  
Även Eisenhauer och Nicholson påpekar att den vetenskapliga världen har del i 
miljökommunikationens utformning men att den inte är anpassad till alla som berörs av 
ämnet. Eisenhauer och Nicholson nämner att implementeringen av 
miljökommunikationen måste ske med hänsyn till den kulturella bakgrunden och 
övertygelsen. 

4.1.5 Företagets organisation 
En av vägarna till kommunikation med de anställda är att prata och diskutera när man 
stöter på dem, här och nu i arbetet. I ett av företagen är detta ett problem eftersom man 
inte hinner träffa alla men i det andra, mindre företaget, upplevs det mer naturligt och 
därmed även lättare. För att kunna informera om miljöarbetet deltar båda respondenterna 
i de forum på arbetsplatserna som passar för miljöprat, t.ex. vid veckovisa 
miljövandringar. Det mindre företaget har informationsträffar varje kvartal. Dessa 
informationsträffar innefattar nästan enbart just information, och sällan kommunikation 
med möjlighet till dialog eftersom 

”/…/vi når ut till alla anställda under en dag, tre, fyra 
informationstillfällen/…/”(Företag 2). 

En av anledningarna till att kommunikationen inte anses fungera kan vara att 
informationen som ges kan liknas vid det som Dimbleby kallar gruppkommunikation 
eller till och med masskommunikation, där kommunikation sker med många personer vid 
ett och samma tillfälle. Detta sker ofta på ett ickepersonligt plan och ger inte plats för 
personliga reflektioner från mottagarna. Dimbleby menar att kommunikationen måste 
vara dubbelriktad för att fungera och att feedback är av stor vikt eftersom den ger 
mottagaren nödvändig uppmärksamhet och respons i kommunikationssammanhanget. 
Problem att ge denna feedback finns dock om kommunikation sker med många personer 
vid ett och samma tillfälle, vilket ger små återkopplingsmöjligheter. Linell anser att 
kommunikation inte kan jämföras med informationsöverföring där ett budskap förs 
vidare från en person till en annan utan påverkan på innehållet. Kommunikation handlar 
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istället om ett ömsesidigt givande och tagande av tecken med en för sammanhanget 
speciell betydelse.  

4.1.6 Erfarenhetsutbyte 
Genom att utbyta erfarenheter med andra under utbildningens gång, skapades nya 
kontaktnät som stöd i yrkesrollen. Utbytet ger även en bättre självinsikt och förståelse. 
Erfarenhetsutbytet gör att vikten av kommunikation lättare förstås, likväl som betydelsen 
av att delge information.  

”/…/det var bra att ha en som var den där kommunikationsexperten, man kunde se att 
det finns hur mycket potential som helst/…/” (Företag 2) 

Hallgren et al. påstår att även om verkligheten ses ur många olika perspektiv så har de 
alla samma grad av sanning, trots att olika delar uppmärksammas. Kommunikation 
bygger på en ömsesidighet där det är av stor vikt att både kunna lyssna och förstå, tala 
och göra sig förstådd, allt detta som sker mellan människor och inte bara från en person 
till en annan. Förståelse beskrivs enligt Linell som en förutsättning för en fungerande 
kommunikation. 

4.2 Enkät 
Totalt delades 29 enkäter ut, 12 stycken i Företag 1 och 17 stycken i Företag 2. av dessa 
återficks totalt 16 enkäter vilket ger en svarsfrekvensen på 50 % för Företag 1 och 59 % 
för Företag 2. Efter varje procenttal kommer antalet personer som svarat att anges inom 
parentes. 
 
För att tydliggöra analysen av enkäterna har en uppdelning i olika teman gjorts. Varje 
tema som bidrar till att närma sig ett svar på frågeställningen har fått en egen rubrik. 
Övriga teman väljs bort. Enkäten visar främst på trender och inte direkta resultat, detta är 
viktigt att komma ihåg och gör att de resultat som framkommit kan fungera som 
tongivande även om antalet deltagande är litet.  

4.2.1 Förändringar hos den miljöansvarige 
Alla redovisade svar i detta kapitel kan även läsas i tabellform i bilaga 3, tabell 1. 
I Företag 1 har en av de personer som svarat anställts under år 2006. Denne person kan 
omöjligt svara på om miljösamordnaren/miljökoordinatorn har förändrat sitt 
handlingssätt efter genomgången utbildning jämfört med handlingssättet innan 
utbildningen eftersom den genomgåtts åren 2004 eller 2005. Denne persons svar räknas 
därför bort i frågor som direkt berörs av detta (nummer 9, 10 och 11).  
 
94 % av de som svarat vet vem som är miljöansvarig i det egna företaget men 6 % 
svarade att de inte visste vem det är. I Företag 1 visste 83 % av de som svarat på enkäten 
om att den miljöansvarige i företaget gått en ettårig diplomutbildning för miljöchefer och 
miljösamordnare/miljökoordinatorer. I Företag 2 var det 89 % av de som svarat att de 
visste vem som är miljöansvarig i det egna företaget som inte kände till detta faktum.  
 
I Företag 1 svarar 80 % av de som arbetat tillsammans med den miljöansvarige innan 
utbildningens start, att den miljöansvarige är lika engagerad i sitt sätt att prata om miljö 
efter utbildningen som innan. Även på frågorna om sättet som fakta läggs fram kring 
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miljöfrågor och att uppmärksamma miljöproblem som orsakats av företaget svarar 80 % 
från Företag 1 att den miljöansvarige är lika engagerad som förut. Dock ses en förändring 
i sättet att informera om lagar och andra krav inom miljöområdet där 60 % har svarat att 
den miljöansvarige är mer engagerade än förut eller alternativ aa, som ligger mellan lika 
engagerad som förut och mer engagerad än förut.  
I Företag 2 anser 33% av de svarande att den miljöansvarige är mer engagerad i sitt sätt 
att tala om miljö efter genomgången utbildning. 56% som svarat för Företag 2 anser att 
den miljöansvarige är mer engagerad än förut i sitt sätt att informera om lagar och andra 
krav. Den miljöansvariges sätt att lägga fram fakta kring miljöfrågor kan i Företag 2 
delas i lika delar mellan lika engagerad, mer engagerad och alternativ aa som ligger mitt 
emellan dessa . 45 % av de svarande i Företag 2 anser att den miljöansvarige 
uppmärksammar miljöproblem som orsakats av företaget lika engagerat som förut.  
 
På frågan om den miljöansvarige tycks ha förändrat sitt handlingssätt när det gäller 
miljöarbetet på företaget efter genomgången utbildning svarade 80 % i Företag 1 att de 
kunde se en positiv förändring där Företag 2 hade en svarsfrekvens på 55 %. 
I Företag 1 ansåg 60% att ingen förändring skett i sätt att svara på frågor om miljö efter 
jämfört med innan utbildning. Motsvarande siffra för Företag 2 var 33 %, där 45 % ansåg 
att alternativ aa (mellan ingen förändring och till det bättre) var mest träffande i frågan. 
 
För att verkligen kunna se till den miljöansvariges upplevda förändrade 
handlingsmönster rörande miljöarbetet i företagen så måste informationsöverföring 
skiljas från kommunikation.81 Informationsöverföring är enligt Linell när ett budskap 
överförs från en person till en annan utan påverkan på det ursprungliga budskapet, vilket 
kräver att mottagaren vet exakt vad ord och handlingar betyder i det specifika 
sammanhanget.  Kommunikationsprocessens växelverkan mellan olika individer däremot 
påverkar alla budskap och innebörder som passerar, och i och med denna 
direktkommunikation så kan ett samförstånd uppnås. Ett större engagemang för 
information om lagar och andra krav kan ge företaget fördelar om engagemanget leder 
till att kommunikationen mellan olika personer/grupper i företaget synliggör eller löser 
eventuella miljöproblem enligt Hallgren et al. Kommunikationen måste dock vara 
effektiv om den ska leda till att dessa uppsatta mål nås påstår Dimbleby.  

4.2.2 Företagets miljöarbete 
Alla redovisade svar i detta kapitel kan även läsas i tabellform i bilaga 3, tabell 2. 
 
Gemensamt kan sägas att alla respondenter vet något om det egna företagets miljöarbete. 
Däremot ansåg 33 % i Företag 1 och hälften av de svarande i Företag 2 att det var svårt 
att ta reda på vilket miljöarbete som bedrivs i företaget. Trots detta anser 67 % i Företag 
1 att de alltid får tillräckligt med miljöinformation från företaget för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter utan att strida mot företagets miljöpolicy eller begå miljölagbrott, där 40 
% i Företag 2 anser att alternativ aa (mellan ibland och alltid) är mest träffande.  
 
Av de som svarat på enkäten tror hälften i Företag 1 att de flesta inom företaget vet var 
man kan finna relevant miljöinformation och i Företag 2 har hälften svarat alternativ bb 
(mellan de flesta vet och ingen vet).   

                                                 
81 Linell, Per (1982). s.5-6. 
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På frågan om det går att få reda på om någonting nytt händer inom miljöområdet i 
tillräckligt god tid för att kunna genomföra ett projekt utan förseningar är svaren väldigt 
spridda. 17 % i Företag 1 har inte svarat och motsvarande 22 % i Företag 2. Företag 1 
representerar alla 4 svarsalternativ förutom bb (mellan ibland och nej aldrig). I Företag 2 
hamnar alla svaren på frågan inom intervallet aa (mellan ibland och ja alltid) och ibland.  
 
Förseningar anses bero på alternativen mig själv och annan person i samma utsträckning i 
Företag 1. I Företag 2 anser 45 % att det beror på annan person och 22 % på den 
miljöansvarige. Båda grupperna hade i denna fråga ett bortfall på 33 %. Gemensamt kan 
sägas att det anses viktigt att få veta vad som händer på miljöområdet i det egna företaget 
där ja-alternativet representeras av 83 % i Företag 1 och 80 % i Företag 2. 
 
För att lyckas med miljökommunikationen, påstår Nielsen, behövs både kunskap och 
verktyg vilket företagen ofta saknar. Kommunikationens möjlighet att bli effektiv beror 
även på varje enskild person, där det krävs mer av den miljöansvarige än bara en tilldelad 
yrkesroll enligt Dimbleby. Hallgren et al. anger att det viktigaste vid kommunikation inte 
är att bli överens med varandra utan att få en förståelse för den andres situation. Detta 
kan jämföras med företagen och medarbetarna, där de sistnämnda inte delar åsikt med 
företaget om nivån på miljöarbetet. Den miljöansvarige har enligt Hallgren ett ansvar att 
ta detta på allvar och inte förlöjliga eller åsidosätta åsikter, utan istället arbeta för att 
vända motkrafter till medkrafter. 

4.2.3 Nyttan med utbildning 
Dessa svar kan kopplas till frågeställningen med speciell anknytning till utbildning och 
nyttan med den. Utbildningen kan vara grunden till den kunskap som de miljöansvariga 
har att vidareförmedla. Alla redovisade svar i detta kapitel kan även läsas i tabellform i 
bilaga 3, tabell 3. 
 
I Företag 1 anser 83 % av de svarande att det egna företaget kan ha stor nytta av att den 
miljöansvarige gått på utbildning. I Företag 2 svarar 70 % alternativ aa (mellan varken 
eller och stor nytta) på samma fråga. Nyttan för den enskilde medarbetaren, dvs. 
respondenten, av att den miljöansvarige gått på utbildning anges i Företag 1 som stor 
nytta av hälften av de svarande och i Företag 2 som 30 % där man istället anser att nyttan 
för den enskilde varken eller är mest träffande med 40 %. I Företag 1 anser 83 % av de 
svarande att miljöutbildning kan ge fler personer än den som gick utbildningen kunskap 
och 67 % anser att miljöutbildning ger ett förändrat synsätt rörande miljöarbete. Alla som 
svarat för Företag 2 tror att en miljöutbildning kan ge den miljöansvarige ändrat synsätt. 
De tror även att andra personer än den miljöansvarige kan få del av kunskapen efter att 
denne har utbildat sig. Gemensamt för alla respondenter i de båda företagen är att de tror 
att miljöutbildning för den miljöansvarige leder till att fler brister upptäcks i företagets 
sätt att arbeta med miljöfrågor. 67 % av de svarande i Företag 1 anser att kunskap från 
miljöutbildning i hög grad kan föras vidare till andra personer men i Företag 2 anser 
flertalet att denna kunskap bara delvis eller alternativ aa (mellan delvis och ja i hög grad) 
kan föras vidare. 
 
Kommunikation kan ses som utveckling, för lärande och beslutsfattade, där 
kommunikationen är en ömsesidig dialog mellan människor, med förståelse, lyssnande 
och talande som viktiga delar. Linell visar på skillnaden mellan tankesätt hos 
monologism och dialogism när det gäller inlärning, där dialogismen anser att inlärning 
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sker när förmågan att lösa problem i samförstånd med den psykosociala miljön ökar. 
Enligt Hallgren et al. är kommunikation ingenting som man lär sig fullt ut genom att läsa 
om den, utan man måste iaktta och reflektera över vad man själv och andra gör och se 
vad som händer då, det är först då som förståelsen för andras situation infinner sig. 
Eisenhauer et al. anser att miljökommunikation ofta antas påverka de som redan är 
intresserade av ämnet och därför inte är så effektiv som den skulle kunna vara om arbetet 
över de sociala gruppgränserna utvecklas mer. Förståelsen är en av de viktigaste 
ingredienserna i en fungerande kommunikation, för att en förändring och ett ändrat 
synsätt ska kunna komma till stånd enligt Hallgren et al. För att 
utbildning/kommunikation ska kunna ge resultat krävs det förståelse, både mellan 
utbildare och miljöansvarig och mellan miljöansvarig och medarbetare. 
Kommunikationen kan dock ha många betydelser enligt Dimbleby. Betydelsen är inte 
nödvändigtvis densamma för alla inblandade, där frågan som Watson ställer om vi 
någonsin kan vara säkra på att budskapet vi förmedlar eller hör är detsamma som avsågs, 
är mycket central. 

4.2.4 Kunskapsförmedling och kommunikation 
Alla redovisade svar i detta kapitel kan även läsas i tabellform i bilaga 3, tabell 4. 
 
Information från den miljöansvarige brukar 83 % av de svarande på frågan i Företag 1 
och 88 % av de svarande i Företag 2 ta del av. Den miljöansvarige brukar inte informera 
om företagets miljöarbete enligt hälften av de svarande i Företag 1 och av 22 %  av de 
svarande i Företag 2, där 11 %  valde att inte svara på frågan. Kommunikation mellan 
den enskilde respondenten och den miljöansvarige på företaget ansågs av 83 % i Företag 
1 vara mycket bra och alternativ aa (mellan har ingen uppfattning och mycket bra) 
tillsammans med mycket bra av 70 % i Företag 2. 
 
Alla som svarat i Företag 1 hade det senaste året frågat den miljöansvarige något 
gällande företagets miljöpåverkan eller miljöarbete. I Företag 2 var resultatet på samma 
fråga 70 %. Alla som svarat att de frågat sin miljöansvarige tyckte sig ha fått ett svar som 
presenterades på så sätt att det gick bra att förstå och att svaret gick att använda sig av. I 
Företag 1 anser 67 % att informationen som ges alltid går bra att förstå och 70 % av de 
svarande i Företag 2 anser att informationen som ges förstås enligt alternativ aa (mellan 
ibland och alltid).  
 
Med tanke på en miljösamordnare/miljökoordinators yrkesroll, ansåg 67 % av de 
tillfrågade i Företag 1 att kunskap alltid kan vidareförmedlas. Företag 2 däremot var lite 
mer tvekande med 60 % som ansåg att kunskap kan föras vidare enligt alternativ aa 
(mellan ibland och alltid).  
 
Förståelse är en av de viktigaste bitarna för en fungerande kommunikation enligt Linell. 
För att underlätta vid kommunikation mellan den miljöansvarige och 
medarbetarna/ledningen kan det vara bra att använda sig av frågor för att förklara, 
fördjupa och förtydliga allt enligt Hallgren et al. Här kan Bierbaums syn på forskarnas 
sätt att använda ett svårförståeligt språk, som inte förstås av alla berörda och påverkar 
användbarheten i informationen för den enskilde, jämföras med den miljöansvariges roll. 
Den miljöansvarige måste översätta informationen som ska gå vidare ut till medarbetarna 
i företagen. Här kan kunskapen enligt Bierbaum även föras vidare då den miljöansvarige 
översätter information så att berörda personer kan lära sig det som behövs för att sålla 
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bland inkommande information och känna igen jämförande statistik och ohållbara 
trender. 
 
Enkätens sista fråga var öppen och som svar på den frågan gavs förslag på hur företaget 
skulle kunna jobba med kommunikation på ett bra sätt för att tydliggöra miljöarbetet. 
Svarsfrekvensen för den här frågan var totalt 38%, med likvärdig uppdelning från 
Företag 1 och Företag 2. Ledorden för en fungerande miljökommunikation är enkelhet, 
tydlighet och lättåtkomlighet. Respondenterna efterlyste en tydligare kommunikation 
med både kunder och alla medarbetare för att synliggöra miljöarbetet i företaget i de 
dagliga projektarbetena, eftersom detta ansågs leda till mer engagerad personal och högre 
avkastning där   

”Kommunikation är helt avgörande för hur du lyckas med miljöarbetet.” (Företag 2) 
Dimbleby påstår att dialog är viktigt i det dagliga arbetet, med möjlighet till dubbelriktad 
kommunikation för direkt feedback i den lilla gruppen. Feedback ger mottagaren en 
möjlighet att uppmärksammas och en direkt respons på budskapet som lämnats. 
Kommunikation handlar alltså både om att lyssna och att göra sig förstådd. 
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5 Slutsatser och avslutande reflektion  
I detta kapitel kommer mina egna slutsatser och reflektioner om undersökningen att 
presenteras, med utgångspunkt i de resultat och teorier som presenterats tidigare. 
 
För att kunna ge ett svar på min frågeställning måste först ett antal begrepp diskuteras, så 
jag börjar med att resonera om eventuella skillnader mellan kommunikation och 
information. 

5.1 Kommunikation eller information?  
En av de avgörande frågorna i denna uppsats verkar vara en definitionsfråga. Hur 
definierar olika personer och yrkesroller ordet miljökommunikation? Är det den 
monologiska synen som står för en enkelriktad informationsöverföring som gäller, eller 
är det ett dialogiskt synsätt där förståelse och ömsesidigt utbyte mellan människor som 
ger en god kommunikation? Detta bör alla som arbetar med miljöfrågor fundera över, för 
synsättet på kommunikation/information avgör vilket förhållningssätt som bör antas när 
målen för kommunikationen i verksamheten ska planeras. Skillnaderna kan bli stora om 
företagets miljöarbete informeras eller kommuniceras. Informationen ger inte utrymme 
för den feedback, t.ex. i form av resultat, som jag tror är viktig för att skapa det intresse 
som i sin tur kan leda till engagemang och motivation för arbete med miljöfrågor hos 
medarbetarna i företaget.  
 
Tittar vi närmare på de tillfrågade företagen tror jag att de, för att nå ut till medarbetare 
och anställda, måste hitta kanaler för dialogisk kommunikation eftersom min 
undersökning visar att många i de berörda företagen likställer informationsöverföring 
med kommunikation. 
Särskilt viktigt tror jag att det är med kommunikation för att kunna överbrygga de 
kulturella gränserna som Linell talar om, där tolkningar av ord och handlingar blir olika 
beroende på vem som lyssnar och i vilket sammanhang. I undersökningen tycker de 
miljöansvariga att kommunikationen med medarbetarna är bra, och medarbetarna tycker 
även de att kommunikationen med de miljöansvariga är bra. Funderingar på vad som 
menas med ”bra kommunikation” dyker upp i mitt huvud, är det att få tillräckligt med 
miljöinformation eller är det att ha en dialog där miljöarbetet kan diskuteras och där 
berörda personer och frågor kan forma en gemensam sanning och förståelse och på så 
sätt utvecklas vidare? Jag tror även att det är viktigt, som ett enkätsvar angav, att 
miljökommunikation ska vara något som naturligt finns med i det dagliga arbetet, vilket 
kan vara svårt att lösa med dagens organisationsformer med tanke på den tidsbrist som 
upplevs.  
Vilken roll har då engagemanget i konsten att lyckas med kommunikationen? Har 
kommunikation och engagemang några kopplingar till varandra? Är engagemang en 
förutsättning för en bra kommunikation på så sätt att man hellre och oftare talar om något 
som man är intresserad av än om annat?  

5.2 Kommunikation och engagemang 
I ett av de undersökta företagen upplever medarbetarna som deltagit i min undersökning 
att den miljöansvarige är lika engagerad före som efter sin utbildning, medan det andra 
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företaget anser att engagemanget har ökat inom flera områden. Jag tror att en förändring i 
engagemangsnivå kan kopplas till den enskilde miljöansvariges utveckling och förståelse 
för miljöfrågor och kommunikation i och med utbildningen. Gemensamt för de båda 
företagen är att de miljöansvariga ses som mer engagerade efter utbildningen när det talas 
om lagar och andra krav än innan utbildningen. Vad beror denna upplevda 
engagemangshöjning på? Beror den på att intresse har väckts hos den miljöansvarige till 
följd av en lyckad kommunikation med utbildaren? Jag tror i alla fall att engagemanget, 
vilken än anledningen till det är, gör att mer kunskap och information kommuniceras till 
medarbetare och företag, och det kommer på sikt att leda till företagsvinster i form av 
minskade straffavgifter samt projekt som inte behöver startas om därför att 
miljöaspekterna inte har varit medräknade från början.  
 
Vem är det då som har ansvaret för denna kommunikation? Vilken roll spelar den 
miljöansvarige för att kommunikationen ska fungera och leda till förbättring? För att 
komma vidare i diskussionen mot frågeställningen måste först en diskussion ske om  

5.3 Miljöansvarsrollen 
Till att börja med anser jag att det krävs att den miljöansvariges roll och även företagets 
miljöarbete synliggörs för alla i företaget så att en eventuell kommunikation kan komma 
till stånd. Om denna grundläggande ömsesidiga kontakt mellan människor inte finns, tror 
jag att det är svårt att etablera en fungerande miljökommunikation. 
 
Min undersökning visar att den information som de miljöansvariga säger sig ge om 
företagets miljöarbete inte alltid ses av medarbetarna. Här tror jag att det är viktigt som 
miljöansvarig att vara tydlig i sin presentation och tänka på de olika kulturerna igen, där 
det är av allra största vikt att prata det språk som gäller för sammanhanget och att hålla 
en dialogisk kommunikation istället för att bara lämna information. Annars är det lätt att 
förståelseproblemen förändrar budskapet till något helt annat än det som var menat. I 
dessa sammanhang anser jag också att det är mycket viktigt att ge feedback för att kunna 
hålla intresset för miljöfrågorna vid liv. Detta bekräftas till viss del av att de frågor som 
ställs direkt till den miljöansvarige ger svar som är tydliga och enkla att förstå, där 
dialogen i den interpersonella kommunikationen (kommunikation öga mot öga) har 
utrymme för direkt feedback. 
 
Nu är det då dags att komma till frågeställningen och kanske även att få ett svar på den. 

5.4 Fråga och svar 
Den ursprungliga frågeställningen löd, kan den miljökunskap som finns hos en person 
kommuniceras vidare så att den får miljöarbetet i ett företag att förbättras?  
 
Kan detta verkligen ske? Ja, det tror jag, men det finns ett flertal viktiga synpunkter att ta 
hänsyn till i detta läge. Först och främst måste företaget fundera på vilka mål de har med 
miljöarbete och miljökommunikation. Om man från företagets sida vill ha en 
personalstyrka som är delaktig och intresserad av miljöfrågor så bör satsningen ske på 
kommunikation, som i och för sig är både tids - och resurskrävande. Anser man däremot 
från företagets håll att det räcker med en person som bryr sig om eller vet något om 
miljöarbetet i företaget så räcker det med vanlig envägsinformation. Om det förstnämnda 
alternativet väljs krävs det att företaget satsar, på kommunikation och på miljö.  
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Jag tror i likhet med många i min undersökning att kunskap om miljön kan leda till att 
fler brister i företagens arbete identifieras som på sikt kommer att leda till att minska ett 
negativt handlande och att detta ger företaget vinster i form av lägre avgifter och straff. 
Men om kunskapen ska vidareförmedlas kräver det mycket av den miljöansvarige. Denne 
person måste veta vad kommunikation är och hur den fungerar. Jag anser även att den 
miljöansvarige måste vara duktig på att konkretisera, förenkla och använda ett språk som 
de berörda förstår, i alla led. Den miljöansvarige bör för bästa resultat även använda sig 
av feedback i någon form, där det finns utrymme för den enskilde individen att via en 
dialog reflektera och diskutera. Om detta inte sker kan det få stora konsekvenser när den 
miljöansvarige anser att kommunikation sker men mottagaren inte tar emot. Med dessa 
synpunkter i åtanke så är jag övertygad om att kunskap kan vidareförmedlas så att 
miljöarbetet i ett företag förbättras genom att kommunicera.  

5.5 Vad kan utbildare lära av detta? 
Jag anser att det är av största vikt att utbildare tar ställning till vad utbildningen ska ge 
deltagarna, att det finns definierade mål även med denna verksamhet. Är det vad man gör 
eller hur man gör som är det viktigaste? Inte för att det ena bör utesluta det andra, men 
jag är övertygad om att miljökommunikation är ett ämne som bör användas i ännu högre 
grad, inte bara som en enskild del i en utbildning, utan övergripande i allt arbete som 
görs. Jag tror att det är lätt att fastna i den teoretiska världen, där ord och uttryck kan ha 
en annan innebörd eller viktighetsgrad än i den mer praktiska världen ute i företagen. Jag 
tänker här speciellt på ett av citaten från en av de intervjuer jag gjort som talar om olika 
tankesätt hos konsulter och de som arbetar i ute i företagen. Det är viktigt att använda rätt 
språk, så att inte förståelseproblem uppstår. Det kan naturligtvis vara svårt eftersom 
mycket av t.ex. lagar och krav är skrivna med ett akademiskt språk, men då kan den 
dialogiska kommunikationen vara ett sätt att gå vidare.  
 
Om ett av målen med att hålla en utbildning är att deltagarnas företag faktiskt ska bli 
bättre på sitt miljöarbete och på att hantera miljöproblem så bör skillnader mellan 
kommunikation och information diskuteras, så att de miljöansvariga kan få en förståelse 
för kommunikationens betydelse för att på det mest effektiva sättet driva företagets 
miljöarbete vidare.  
 
Min undersökning visar på att de miljöansvariga känner ensamhet och frustration i sin 
yrkesroll, vilket skulle kunna minskas med hjälp av uppföljning t.ex. i form av återträffar 
med de andra kursdeltagarna. De miljöansvariga anser det svårt att nå ut till alla berörda 
med miljöarbetet och samtidigt framkom det i undersökningen att medarbetarna i viss 
mån hade problem att förstå den miljöansvariges språk. Det finns uppenbara 
kommunikationsproblem som skulle behöva lösas och ett sätt kan vara att alltid använda 
feedback i samband med företagets miljöarbete.  
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5.6 Avslutande reflektion 
Kunskap om miljö går att kommunicera så att miljöarbetet kan förbättras om företagen, 
och även utbildare, tar hänsyn till ett antal faktorer. 

 Kommunikation eller information? Beroende på vad företagen vill uppnå med sitt 
miljöarbete så väljs envägskommunikation och information, eller kommunikation 
och dialog . Ett ömsesidigt utbyte via dialog förväntas ge större vinster, framför 
allt på sikt. 

 Både företag och utbildare måste ta ställning till vilket mål respektive verksamhet 
har med miljöarbete eller utbildning, för att kunna välja vilken typ av 
kommunikation som ska användas.  

 Miljöansvarigrollen måste tydliggöras i företagen. Det är svårare att ha en 
fungerande kommunikation kring miljö och miljöarbete om den miljöansvariga 
inte är känd. 

 Vikten av engagemang. En engagerad miljöansvarig/utbildare vidareförmedlar 
mer och kan på så sätt bidra till en ökad vinst för sitt företag. 

 Miljöarbetet och miljökommunikationen bör präglas av tydlighet, enkelhet och 
lättåtkomlighet. 

 Språkbruk. Det är av största vikt att språket anpassas till den som det berör och 
aktuellt sammanhang. 

 Medveten personal. Detta är viktigt men inte alltid prioriterat eftersom det är både 
tidskrävande och resurskrävande. Kan dock åstadkommas genom dialog och 
feedback. 

 Utbildning förväntas ge den miljöansvarige nya synsätt som på sikt kan leda till 
företagsvinster.  

5.7 Fortsatta studier  
Det vore intressant att utvidga undersökningen till att omfatta de som arbetar ”på golvet” 
i företagen, och undersöka deras syn på kommunikation kontra information och koppla 
detta till upplevelser av företagets miljöarbete. Detta rymdes dock inte inom ramen för 
den här uppsatsen. Om fokus flyttas lite skulle det även vara intressant att se till 
samhällets och de styrandes syn på miljökommunikation. Vilket synsätt på 
miljökommunikation är rådande när det gäller att implementera de lagar och förordningar 
som kommer från t.ex. EU? Hur kan miljökommunikation leda till en bättre miljö?  
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Intervjuguide  Bilaga 1 sida 1(1) 

 
 

MILJÖKOMMUNIKATION  
Med utgångspunkt i utbildningen till diplomerad 

miljöchef/miljösamordnare i WSP Environmentals regi 
  

Teman och frågor 
Intervjuguide 20060402 

Bakgrundsfakta 
 Vilken befattning har du i ditt företag/vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? 
 Hur länge har du haft den befattning du har idag? 
 Berätta om dina förkunskaper i ämnet miljö (innan du började din utbildning). Vilken 

utbildning har du i botten? 
  Vilket är skälet till att du gått den här utbildningen? (För vems skull, din, företagets, de 

anställdas?) 
 
Kursnytta 
 Tror du att din miljöchefsutbildning kan ge ditt företag en vinst eller komma företaget till 

nytta? I så fall på vilket sätt/ varför inte? 
 Tror du att dina medarbetare har nytta av att du har fått en miljöutbildning? På vilket 

sätt?/Varför då? 
 
Kommunikationen från miljöchef till medarbetare, ledning 
 Vad är viktigt när det gäller att kommunicera företagets miljöarbete till de anställda? 
 Hur arbetar du för att nå ut med information om företagets miljöarbete till dina 

medarbetare/ de anställda på företaget?  
 Ser du några skillnader i hur du når ut med ditt budskap till olika grupper (ledning, 

medarbetare, anställda)? 
 Hur har du gjort för att förmedla dina kurskunskaper till dina medarbetare/ledningen? 

Finns det några speciella hinder eller möjligheter som du tänker på? 
 Vad anser du om din roll när det gäller att kommunicera det miljöarbete som förekommer 

i företaget?  
 Har du något mål med miljökommunikationen i företaget? Varför? 
 Hur gör du för att nå detta mål? 

 
Omgivningens uppfattning 
 Tror du att din omgivning anser att du eller ditt arbete har förändrats efter genomgången 

utbildning? Varför i så fall? 
 Hur tror du att ditt företag (ledningen) ser på din utbildning? 
 Varför tror du att de ser på den så? 
 Hur tror du att ditt företag ser på de pengar och resurser som lagts ner på din utbildning?  
 Kan du berätta om ledningens/medarbetarnas inställning till ditt arbete efter din 

diplomutbildning? (Har det förändrats?) 
 Hur kan utbildning (miljö) leda till förändring? Vad är viktigt att tänka på? 

 
Något övrigt att tillägga
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EN ENKÄT OM MILJÖKOMMUNIKATION 
 
Det är bra om du svarar på enkäten enskilt och besvarar frågorna i den ordning som de ställs. 
Mitt syfte är inte att kontrollera företagets och de anställdas resultat utan att se på 
miljökommunikation i företag i allmänhet, och därför ber jag dig att svara så sanningsenligt 
som möjligt, utan försköning. 
I en del frågor används begreppet miljö. Med miljö menas t.ex. företagets miljöarbete, 
miljöaspekter och de miljöproblem som finns/orsakas av företaget. Det berör alltså inte ämnet 
arbetsmiljö. 
I vissa frågor finns det en skattningsskala med tre alternativ. Här vill jag att du sätter ett kryss 
på linjen över det alternativ som du tycker passar bäst.  
Likadana enkäter kommer att delas ut även i andra företag än det du arbetar i, därför används 
både benämningen miljösamordnare och miljökoordinator.  
 
Först kommer några frågor om dig och din arbetsplats. Dessa behöver jag för att få lite 
bakgrund om ditt företag. 
 

1. Är du    a) tjänsteman?                           (   ) 
             b) ledningsrepresentant?           (   ) 

 
2. Vilket år började du arbeta i företaget? ……...…………………………… 
 
3. Hur nöjd/missnöjd är du med hur ditt företag prioriterar miljöarbetet?        

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                nöjd         varken nöjd       missnöjd 

                         eller missnöjd 
 

4. Vet du om att det finns en miljösamordnare/miljökoordinator på ditt företag?  
 Ja     (   ) 

Nej   (   )  
 

5. Vet du ungefär vilka uppgifter en miljösamordnare/miljökoordinator på ditt företag 
har?               ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                               jag vet       jag har en aning         jag vet 
                            mycket väl                                      inte alls 

 
6. Vet du om miljösamordnaren/miljökoordinatorn på ditt företag har gått någon 

kompetenshöjande utbildning under det senaste året?    Ja    (   ) 
Nej  (   ) 

 
7. Vet du vem som är miljösamordnare/miljökoordinator på ditt företag?             

 Ja    (   ) 
Nej  (   ) om du svarar nej gå till fråga 16 

 
De frågor som kommer härnäst är av intresse eftersom jag vill veta om du märkt någon 
förändring hos din miljösamordnare/miljökoordinator under det senaste året.  
 

8. Under föregående år har miljösamordnaren/miljökoordinatorn på ditt företag deltagit i 
en ettårig diplomutbildning för miljöchefer och miljösamordnare/miljökoordinatorer. 
Visste du om detta?    Ja   (   ) 

   Nej (   ) 
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9. Har du under det senaste året märkt någon förändring i din 
miljösamordnares/miljökoordinators sätt 

 
a) att prata om miljö?                ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

                                                                           mer engagerad       lika engagerad       mindre engagerad 
                                                                                 än förut                 som förut                 än förut 
 

b) att lägga fram fakta kring miljöfrågor?  ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                                                                                                   mer engagerad       lika engagerad       mindre engagerad 
                                                                                                               än förut                 som förut                 än förut 

 
c) att informera om lagar och andra krav som gäller inom miljöområdet?       

                

  ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                      mer engagerad       lika engagerad       mindre engagerad 
                             än förut                 som förut                 än förut 

  
d) att uppmärksamma miljöproblem som orsakats av företaget?  

                      ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                      mer engagerad       lika engagerad       mindre engagerad 
                             än förut                 som förut                 än förut 

      
 

      e) att förhålla sig till dig och dina arbetsuppgifter?            ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                                                                                                                                        mer engagerad       lika engagerad       mindre engagerad 
                                                                                                                                              än förut                 som förut                 än förut 
  

10. Tycker du att din miljösamordnare/miljökoordinator har förändrat sitt handlingssätt 
när det gäller miljöarbetet på företaget efter att han/hon har genomgått sin utbildning? 

            ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
               ja till det          ingen                ja till det 
                   bättre            förändring              sämre 

     
11. Kan du se någon förändring i sättet som din miljösamordnare/miljökoordinator svarar 

på frågor om miljö idag mot för ungefär ett år sedan?                    
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

                till det             ingen                    till det 
                bättre            förändring               sämre 

     
12. Har du ändrat din inställning till din miljösamordnare/miljökoordinator och dennes 

arbete när du fått veta att denne har genomgått en miljöutbildning?             
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

         är mer positivt          ingen            är mer negativt 
                inställd                skillnad              inställd 
 
Kommunikation är en viktig förutsättning för att arbetet med miljöfrågor ska fungera. Jag vill 
därför veta lite om hur det ser ut i ditt företag när det gäller kommunikation och information.  
 

13. Brukar du ta del av information från din miljösamordnare/miljökoordinator? 
 Ja    (   ) 

 Nej  (   ) 
 
14. Brukar din miljösamordnare/miljökoordinator informera om företagets miljöarbete? 

 Ja    (   ) 
 Nej  (   ) 
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15. a) Tycker du att du får veta om det händer någonting nytt på miljöområdet i ditt 
företag?         ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

                                         ja alltid            ibland           nej aldrig 
 
b) Får du veta om det händer någonting nytt på miljöområdet i tillräckligt god tid för att         
kunna genomföra ditt projekt utan förseningar?         ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

                                                                                            ja alltid            ibland           nej aldrig    
 
           c) Vem beror oftast eventuella förseningar på?   
 Mig själv   (   ) 
 Miljösamordnaren/Miljökoordinatorn(   ) 
 Annan person (   ) 
    

16. Tycker du att det är viktigt att få information om vad som händer på miljöområdet 
inom ditt företag?          ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

                                                             ja          spelar ingen roll                nej          
    

17. Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan dig och din 
miljösamordnare/miljökoordinator?  

   ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
              mycket bra          har ingen           mycket dåligt        
                                            uppfattning 
 
18. Har du frågat din miljösamordnare/miljökoordinator om någonting som gäller 

företagets miljöpåverkan eller miljöarbete under det senaste året? 
a) Ja    (   ) 
 Nej  (   ) om du svarar nej gå vidare till fråga 19 

 
b) Tycker du att du fick ett svar som du kunde använda dig av?  Ja    (   ) 
       Nej  (   ) 
 
c) Tycker du att svaret på din fråga presenterades så att det gick bra att förstå?     Ja    (   ) 
            Nej  (   ) 
 
19. Tycker du att du förstår informationen som din miljösamordnare/miljökoordinator 

ger?    ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
alltid               ibland                 aldrig         

 
20. Kan du med tanke på en miljösamordnares/miljökoordinators roll i ett företag säga att 

kunskap kan vidareförmedlas?    ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                                                                                   alltid               ibland                 aldrig         

 
Miljöarbete i företag ser väldigt olika ut. Nu är jag intresserad av ditt företag och vad du anser 
om ditt företags miljöarbete. 

 
21. Hur känt är det inom ditt företag var man kan finna den miljöinformation som behövs 

i arbetet?      ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                                             alla vet            de flesta          ingen vet 

                                                  vet                                                                                                                            
 

22. Vet du något om det miljöarbete som bedrivs i ditt företag?    Ja    (   ) 
       Nej  (   ) 
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23. Är det enkelt att ta reda på vilket miljöarbete som bedrivs i ditt företag?  Ja    (   ) 
       Nej  (   ) 
 
24. Får du tillräckligt med miljöinformation från ditt företag för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter utan att strida mot företagets miljöpolicy eller begå miljölagbrott? 
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
alltid               ibland                 aldrig         

 
I de sista frågorna är jag intresserad av att veta lite om utbildning och nyttan med utbildning. 
Detta för att se om utbildning för en person kan komma fler personer till nytta. 
  

25. I vilken utsträckning anser du att ditt företag kan ha nytta av att din 
miljösamordnare/miljökoordinator har gått på utbildning?                        
←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

            stor nytta            varken eller         liten nytta                              
 

26. Anser du att du kan ha nytta av att din miljösamordnare/miljökoordinator har gått på 
utbildning?  

  ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
           stor nytta          varken eller          liten nytta            

 
27. Anser du att miljöutbildning för miljösamordnare/miljökoordinatorer kan ge någon 

annan person kunskap än miljösamordnaren/miljökoordinatorn?   Ja    (   ) 
      Nej  (   ) 
 
28. Tror du att en miljöutbildning ger din miljösamordnare/miljökoordinator ett annat 

synsätt rörande miljöarbete?   Ja    (   ) 
   Nej  (   ) 
 
29. Tror du att miljöutbildning för miljösamordnaren/miljökoordinatorn leder till att fler 

brister upptäcks i företagets sätt att arbeta med miljöfrågor?   Ja    (   ) 
       Nej  (   ) 
 
30. Tror du att kunskap som fås genom miljöutbildning kan föras vidare till andra 

personer?  ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
                                           ja i hög grad          delvis            nej inte alls            

 
31.  En allra sista fråga, tror du att det finns bra sätt att jobba med kommunikation inom 

ett företag när det gäller miljöarbete? ....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Övriga kommentarer……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Kom ihåg att lämna in din enkät på anvisad plats senast onsdag den 3/5!
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Tabell 1.  
Enkätresultat. Förändringar hos den miljöansvarige. 
Samma frågor, i samma ordning presenteras som i kapitel 4.2.1. 
Svarsalternativ aa och bb förhåller sig enligt ←⎯aa⎯X⎯bb⎯→, där X visar på det givna mittenalternativet. 
Antal personer som är aktuella i varje fråga anges inom parentes efter varje procenttal. 
 
Fråga 

Förändringar hos den 
miljöansvarige 

Företag 
1 

Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

Företag 
2 

Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

 
7 

Vet du vem som är 
miljösamordnare/miljökoordin
ator på ditt företag? 

100%  
(6 
personer) 

Ja  90% (9 
personer 
av 10) 

Ja  

 
8 

Under föregående år har 
miljösamordnaren/miljökoordi
natorn på ditt företag deltagit i 
en ettårig diplomutbildning 
för miljöchefer och 
miljösamordnare/miljökoordin
atorer. Visste du om detta? 

83% (5 
personer 
av 6) 

Ja  89% (8 
personer 
av 9) 

Nej  

 
9a 

Har du under det senaste året 
märkt någon förändring i din 
miljösamordnares/miljökoordi
nators sätt att prata om miljö?    

80% (4 
personer 
av 5)  

Lika 
engagerad 
som förut 

 33% (3 
personer 
av 9) 

Mer 
engagerad 
än förut 

 

9b att lägga fram fakta kring 
miljöfrågor? 

80% (4 
personer 
av 5) 

Lika 
engagerad 
som förut 

 33% (3 
av 9) till 
vardera 

Lika 
engagerad  
+ mer 
engagerad  
+ aa (mellan 
mer 
engagerad än 
förut och lika 
engagerad 
som förut) 

 

9c att informera om lagar och 
andra krav som gäller inom 
miljöområdet?       

60% (3 
personer 
av 5) 

Mer 
engagerad 
än förut +  
aa (mellan 
mer 
engagerad än 
förut och lika 
engagerad 
som förut) 

 56% (5 
personer 
av 9) 

Mer 
engagerad  
än förut 

 

 
10 

Tycker du att din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator har förändrat sitt 
handlingssätt när det gäller 
miljöarbetet på företaget efter 
att han/hon har genomgått sin 
utbildning? 
 

80% (4 
personer 
av 5) 

Positiv 
förändring. 
(aa =60%, 
Ja till det 
bättre 
=20%) 
(aa= mellan 
ja till det 
bättre och 
ingen 
förändring) 

 55% (5 
personer 
av 9) 

Positiv 
förändring. 
(aa =33%,  
Ja till det 
bättre 
=22%) 
(aa= mellan 
ja till det 
bättre och 
ingen 
förändring) 

 

11 Kan du se någon förändring i 
sättet som din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator svarar på frågor om miljö 
idag mot för ungefär ett år 
sedan?                     

60% (3 
personer 
av 5) 

Ingen 
förändring 

 33% (3 
personer 
av 9) 
 
45% (4 
personer 
av 9) 

Ingen 
förändring 
 
 
aa (mellan 
till det bättre 
och ingen 
förändring)   
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Tabell 2.  
Enkätresultat. Företagets miljöarbete. 
Samma frågor, i samma ordning presenteras som i kapitel 4.2.2. 
Svarsalternativ aa och bb förhåller sig enligt ←⎯aa⎯X⎯bb⎯→, där X visar på det givna mittenalternativet. 
Antal personer som är aktuella i varje fråga anges inom parentes efter varje procenttal. 
 
Fråga 

Företagets miljöarbete Företag 
1 

Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

Företag 
2 

Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

22 Vet du något om det 
miljöarbete som bedrivs i ditt 
företag?    

100% (6 
personer) 

Ja  100% 
(10 
personer
) 

Ja  

23 Är det enkelt att ta reda på 
vilket miljöarbete som bedrivs 
i ditt företag 

33% (2 
personer 
av 6) 

Nej  50% (5 
personer 
av 10) 

Nej  

24 Får du tillräckligt med 
miljöinformation från ditt 
företag för att kunna utföra 
dina arbetsuppgifter utan att 
strida mot företagets 
miljöpolicy eller begå 
miljölagbrott? 

67% (4 
personer 
av 6) 

Alltid  40% (4 
personer 
av 10) 

aa (mellan 
alltid och 
ibland) 

 

21 Hur känt är det inom ditt 
företag var man kan finna den 
miljöinformation som behövs 
i arbetet?       

50% (3 
personer 
av 6) 

De flesta 
vet 

 50% (5 
personer 
av 10) 

bb (mellan de 
flesta vet och 
ingen vet) 

 

15b Får du veta om det händer 
någonting nytt på 
miljöområdet i tillräckligt god 
tid för att kunna genomföra 
ditt projekt utan förseningar?     

83% (5 
personer 
av 6) 

Ja alltid + 
aa + ibland 
+ nej aldrig 
(aa= mellan 
ja alltid och 
ibland) 

17% 
(1 
perso
n) 

88% (7 
personer 
av 9) 

 Ibland + aa 
(mellan ja 
alltid och 
ibland) 

22% 
(2 
perso
ner) 

15c Vem beror oftast eventuella 
förseningar på?   

33% 
vardera 
(2 
personer 
av 6) 

Mig själv + 
annan 
person 

33% 
(2 
perso
ner av 
6) 

45% (4 
personer 
av 9) 
 
22% (2 
personer 
av 9) 

Annan 
person 
 
 
Miljösam. 
och 
miljökoord. 

33% 
(3 
perso
ner av 
9) 

16 Tycker du att det är viktigt att 
få information om vad som 
händer på miljöområdet inom 
ditt företag?           

83% (5 
personer 
av 6) 

Ja  80% (8 
personer 
av 10) 

Ja  
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Tabell 3.  
Enkätresultat. Nyttan med utbildning. 
Samma frågor, i samma ordning presenteras som i kapitel 4.2.3. 
Svarsalternativ aa och bb förhåller sig enligt ←⎯aa⎯X⎯bb⎯→, där X visar på det givna mittenalternativet. 
Antal personer som är aktuella i varje fråga anges inom parentes efter varje procenttal. 
Fråga Nyttan med utbildning Företag 

1 
Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

Företag 
2 

Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

25 I vilken utsträckning anser du 
att ditt företag kan ha nytta av 
att din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator har gått på utbildning?        

83% (5 
personer 
av 6) 

Stor nytta  70% (7 
personer 
av 10) 

aa (mellan 
stor nytta och 
varken eller) 

 

26 Anser du att du kan ha nytta 
av att din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator har gått på utbildning?  
 

50% (3 
personer 
av 6) 

Stor nytta  30% (3 
personer 
av 10) 
 
40% (4 
personer 
av 10) 

Stor nytta 
 
 
Varken eller 

 

27 Anser du att miljöutbildning 
för 
miljösamordnare/miljökoordin
atorer kan ge någon annan 
person kunskap än 
miljösamordnaren/miljökoordi
natorn?   

83% (5 
personer 
av 6) 

Ja  100% 
(10 
personer
) 

Ja  

28 Tror du att en miljöutbildning 
ger din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator ett annat synsätt rörande 
miljöarbete?   

67% (4 
personer 
av 6) 

Ja  100% 
(10 
personer
) 

Ja  

29 Tror du att miljöutbildning för 
miljösamordnaren/miljökoordi
natorn leder till att fler brister 
upptäcks i företagets sätt att 
arbeta med miljöfrågor?  

100% (6 
personer) 

Ja  100% 
(10 
personer
) 

Ja  

30 Tror du att kunskap som fås 
genom miljöutbildning kan 
föras vidare till andra 
personer? 

67% (4 
personer 
av 6) 

Ja i hög 
grad 

 90% (9 
personer 
av 10) 

Delvis + aa 
(mellan ja i 
hög grad och 
delvis) 
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Tabell 4.  
Enkätresultat. Kunskapsförmedling och kommunikation. 
Samma frågor, i samma ordning presenteras som i kapitel 4.2.4. 
Svarsalternativ aa och bb förhåller sig enligt ←⎯aa⎯X⎯bb⎯→, där X visar på det givna mittenalternativet. 
Antal personer som är aktuella i varje fråga anges inom parentes efter varje procenttal. 
Fråga Kunskapsförmedling 

och kommunikation 
Företag 

1 
Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

Företag 
2 

Svars-
alternativ 

Inget 
svar 

13 Brukar du ta del av 
information från din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator? 

83% (5 
personer 
av 6) 

Ja  88% (8 
personer 
av 9) 

Ja  

14 Brukar din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator informera om företagets 
miljöarbete? 

50% (3 
personer 
av 6) 

Nej  22% (2 
personer 
av 9) 

Nej 11% 
(1 
perso
n) 

17 Hur tycker du att 
kommunikationen fungerar 
mellan dig och din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator?  
 

83% (5 
personer 
av 6) 

Mycket bra  70% (7 
personer 
av 10) 

Mycket bra 
+ aa (mellan 
mycket bra 
och har ingen 
uppfattning) 

 

18a Har du frågat din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator om någonting som gäller 
företagets miljöpåverkan eller 
miljöarbete under det senaste 
året? 
 

100% (6 
personer) 

Ja  70% (7 
personer 
av 10) 

Ja  

18c Tycker du att svaret på din 
fråga presenterades så att det 
gick bra att förstå?      

100% (6 
personer) 

Ja  100% (7 
personer
) 

Ja  

18b Tycker du att du fick ett svar 
som du kunde använda dig 
av? 

100% (6 
personer) 

Ja  100% (7 
personer
) 

Ja  

19 Tycker du att du förstår 
informationen som din 
miljösamordnare/miljökoordin
ator ger?   

67% (4 
personer 
av 6) 

Alltid  70% (7 
personer 
av 10) 

aa (mellan 
alltid och 
ibland) 

 

20 Kan du med tanke på en 
miljösamordnares/miljökoordi
nators roll i ett företag säga att 
kunskap kan vidareförmedlas? 

67% (4 
personer 
av 6) 

Alltid  60% (6 
personer 
av 10) 

aa (mellan 
alltid och 
ibland) 

 

 
 
 

 


