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Sammanfattning 
 

Kommunikation är en viktig funktion i en organisation vilken berör hela verksamheten och 

används för att sprida information samt kunskap. En organisations kommunikation kan vara 

antingen intern eller extern beroende på mot vem som informationen riktar sig mot. Intern 

kommunikation inom organisationer kan innebära informationsöverföring mellan olika nivåer 

och avdelningar och att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för en fungerande 

organisation finns att hitta inom flera vetenskapliga discipliner. 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie studera den interna miljökommunikationen på 

HSB Östergötland. Med kvalitativa och kvantitativa metoder ämnar studien att redogöra för 

kommunikationen av det interna miljöarbetet ur två olika perspektiv, dels genom djupare 

intervjuer med fyra anställda med insyn i och/eller ansvar för miljöarbetet och dels genom 

enkäter för övriga medarbetare. Uppsatsen syftar även till att jämföra resultatet med 

vetenskaplig litteratur.  

 

Resultatet från den kvalitativa och kvantitativa studien visar att miljökommunikationen sker 

på olika sätt, både horisontellt och vertikalt, och anpassas efter mottagaren samt situation. 

Kommunikationsvägarna kan i vissa fall användas mer konsekvent än vad de gör idag och det 

kan även finnas anledning att uppmuntra mer informell kommunikation. Resultatet visar även 

att företaget använder tvåvägskommunikation, och att ledningen har en betydelse för hur 

kommunikationen används. Kommunikationen kan förbättras till exempel genom att relatera 

miljöåtgärder till ekonomiska fördelar samt att relatera medarbetarnas roll till miljöarbetet.  
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Introduktion 
 

Organisationer är skapade av människan för olika syften. De kan arbeta för att vinstmaximera 

eller inte vara vinstdrivande alls, samtidigt som de har varierande syften, mål och befinner sig 

i olika sektorsområden där många människor interagerar med varandra. Det är ett intressant 

forskningsområde, således, för olika forskningsinriktningar och ämnen (Swanson, 2005). 

Kommunikation i en organisation är en viktig funktion som berör verksamhetens samtliga 

områden och används för att sprida information och kunskap bland medarbetare och övriga 

intressenter. För organisationer är kommunikation även en möjlighet till utbyte mellan olika 

nivåer och avdelningar. Kommunikation i en organisation kan separeras i två delar, intern och 

extern, även om gränserna inte alltid är helt givna och de samspelar på olika sätt. Hur mycket 

de är integrerade i varandra kan däremot variera beroende på organisation eller företag. Stödet 

för att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för en fungerande organisation finns 

inom flera vetenskapliga discipliner (Larsson, 2008). Studien avgränsades till att fokusera på 

intern kommunikation, dels för lämplig omfattning av analysen och dels för att företag 

certifierade enligt ISO 14001 måste upprätta rutiner för intern kommunikation (EG-

förordning 1221/2009). Målet med intern kommunikation och kommunikationens 

användningsområden är flera. Att informera och integrera företagets styrdokument, få 

medarbetare delaktiga, informera ledningen om hur arbetet fortlöper och samordning av de 

processer som sker i verksamheten är några exempel på hur kommunikation kan användas. En 

fungerande kommunikation kan dessutom ge möjligheten att öka lönsamheten (Larsson, 

2008). 

 

Företaget som har analyserats i studien tillhör bygg – och fastighetssektorn som har en 

identifierad miljöpåverkan och bidrar med exempelvis växthusgasutsläpp som koldioxid, 

lustgas och metan. Sektorns utsläpp av växthusgaser uppgick 2005 till 20 % av Sveriges totala 

utsläpp och det är huvudsakligen branschens energianvändning som utsläppen uppstår från 

men även kväveoxidutsläpp och avfall är betydande delar (Boverket, 2009). De företag som 

är verksamma i sektorn har således en uppenbar miljöpåverkan vilket ökar relevansen och 

vikten av ett strategiskt miljöarbete, för att bidra till att uppnå de nationella 

miljökvalitetsmålen (Boverket, 2011). Kommunikation är en viktig faktor för ett effektivt 

miljöledningsarbete vilket gör den intressant att studera inom ett företag i den här branschen 

(Borsese et al. 2003). Både ledning och medarbetare innehar viktiga funktioner i den interna 

kommunikationen (Arklan, 2011) och därför kommer båda perspektiven att analyseras i den 

här studien. Avsikten är att studien ska bidra med ett nytt perspektiv om hur medarbetarna 

upplever kommunikationen jämfört med ansvarigas uppfattning. På vilket sätt kommunikation 

bör ske och vilken roll ansvariga har är väl dokumenterat men hur det praktiskt fungerar är 

intressant att analysera. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie studera den interna miljökommunikationen på 

HSB Östergötland. Med kvalitativa och kvantitativa metoder ämnar studien att redogöra för 

kommunikationen av det interna miljöarbetet ur två olika perspektiv. Dels genom djupare 

intervjuer med fyra anställda med insyn i och/eller ansvar för miljöarbetet och dels genom 

enkäter för övriga medarbetare. Frågeställningarna kommer att analyseras både utifrån 

ansvariga för miljöarbetet samt utifrån ett medarbetarperspektiv. 
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 Hur kommuniceras det interna miljöarbetet? 

 Skiljer sig uppfattningen angående den interna miljökommunikationen mellan 

medarbetare och ansvariga? 

 Skiljer sig uppfattningen angående det interna miljöarbetet mellan medarbetare och 

ansvariga? 

 Vad är viktigt för att få en fungerande intern miljökommunikation och vilken 

betydelse har den för miljöarbetet? 

Uppsatsstruktur 
 

Nedan presenteras en bakgrund av företaget som har studerats, de intervjurespondenter som 

medverkat samt kommunikation i organisationer. Därefter följer beskrivning av de teoretiska 

ramar studien har utgått från samt en redogörelse av de metoder som använts. I analysen 

presenteras resultatet tillsammans med reflektioner av företagets miljöarbete och interna 

miljökommunikation och till sist följer en avslutande konklusion. Intervjuguide, 

medarbetarenkät samt figurer och tabeller återfinns i bilaga 1-3.   

Bakgrund  
 

Nedan ges en presentation av företaget som medverkade i studien samt en beskrivning av 

intervjurespondenterna. I bakgrunden återfinns även en redogörelse för kommunikation i 

organisationer och de krav ISO 14001 ställer på ett företags miljökommunikation. 

Val av företag 
HSB Östergötland valdes som undersökningsobjekt utifrån ett flertal kriterier. Eftersom syftet 

var att undersöka hur det interna miljöarbetet kommunicerades var det nödvändigt med ett 

företag eller organisation som aktivt bedrev ett miljöarbete. För att även säkerställa att 

företaget hade en rutin för kommunikationen av miljöarbetet ansågs en certifiering enligt ISO 

14001 vara relevant att utgå från. Det innebär dels att företaget eller organisationen har ett 

strukturerat miljöarbete som utgår från deras betydande miljöaspekter och dels att det måste 

finnas en rutin för hur kommunikationen ska hanteras. Företagets geografiska läge var 

ytterligare ett kriterium då det underlättade besök på huvudkontoret för intervjuer och 

distribution av enkäter. 

Företagsbeskrivning HSB Östergötland 
HSB är en kooperativ organisation som de ungefär 550 000 medlemmarna gemensamt äger. 

Organisationen består av 31 regionala föreningar runt om i Sverige och antalet 

bostadsrättsföreningar uppgår till runt 3 900 (HSB, 2011a). Samtliga regionföreningar är 

självständiga organisationer men är medlemmar i HSB Riksförbund som är nationellt 

samordnande och övergripande i en rad frågor som exempelvis IT, juridik samt ansvarande 

för varumärket (HSB, 2011b; HSB, 2011c). HSB Östergötland bildades 1933 och är beläget i 

västra Östergötland samt en del av Närke (HSB Östergötland, 2010a). Företagets verksamhet 

omfattar erbjudanden av bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samtidigt som uppdraget 

även rymmer ett åtagande om förvaltningstjänster samt att agera som resurs och stöd för 

områdets bostadsrättsföreningar. Även nyproduktion och ombyggnation ingår i 

verksamhetsbeskrivningen. HSB Östergötland har så kallade fullservicekontor i Linköping, 

Mjölby, Motala och Hallsberg (HSB Östergötland, 2010b).  
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Företaget omsatte 150, 8 miljoner kronor 2010 och hade omkring 100 anställda fördelade på 

olika avdelningar och bolag. Antal medlemmar i organisationens bostadsrättsföreningar 

uppgick till 14 313 (HSB Östergötland, 2010b). Företagets avdelningar är administrativ 

service, HSB Boservice, tjänster, HSB Teknikkonsult, hyresfastigheter, internt stöd, marknad 

och information samt en ledningsgrupp där avdelningsansvariga från samtliga avdelningar 

finns representerade tillsammans med VD. HSB Östergötland certifierades enligt ISO 9001 

samt ISO 14001 under 2004 och erhöll 2009 utmärkelsen Svensk Kvalitet. Företagets styrelse 

beslutar om i vilken riktning utvecklingen ska ske och vilka mål som HSB Östergötland 

långsiktigt ska sträva mot. Dessa revideras årligen och affärsplanen sträcker sig över tre år. 

Det strategiska arbetet innebär att bryta ner övergripande mål på olika nivåer samt att följa 

upp efterföljande genomförande (HSB Östergötland, 2010a). 

Internt miljöarbete på HSB Östergötland
1
 

HSB Östergötland är certifierat enligt ISO 14001 och företagets arbete följer en årscykel där 

miljöledningsarbetet ingår. Externrevisioner av ledningssystemen genomförs en gång om året 

av certifieringsorganet och internrevision genomförs två gånger per år. Det som nämndes i en 

av intervjuerna är att den bransch som företaget befinner sig i ger upphov till stora utsläpp och 

att ett aktivt miljöarbete därför är nödvändigt, vilket på HSB Östergötland sker genom ett 

klimatavtal och att nå uppsatta besparingsmål. Det interna miljöarbetet utgörs delvis av att en 

så kallad miljögrupp som har möten kvartalsvis. Där är miljöansvarig sammankallande och 

deltagare är representanter från samtliga avdelningar och bolag som genom mötena får aktuell 

information om företagets miljöarbete och som sedan förmedlar informationen vidare på 

respektive avdelningsmöte. Därutöver finns miljökoordinatorer på plats ute i verksamheten. 

Information förmedlas även via intranätet där medarbetarna bland annat har möjlighet att 

kontakta ansvariga angående det interna miljöarbetet genom funktionen Åsikten i 

ärendehanteringssystemet C2. Miljöfrågor hanteras även inom företagets avdelning för 

nybyggnation. Specifikt för de byggprojekt företaget bedriver upprättas processbeskrivningar 

där miljö är en del av dem. Varje projekt innebär att göra ett miljöprogram som följs under 

arbetets gång och kan exempelvis innebära krav på ljud, kemikalieanvändning och 

utsläppsfrågor som måste beaktas.  

Intervjurespondenternas roll på HSB Östergötland 

Ansvarig Marknad och information 

Respondenten ansvarar för att kommunikationen fungerar på företaget samt för all den 

information som skrivs och/eller distribueras på företaget, både internt och externt. 

Arbetsuppgifterna inkluderar att delta i ledningsgruppen och miljögruppsmöten. Under 

miljögruppsmötena ansvarar personen för att där föra protokoll samt att sedan redovisa 

informationen på avdelningsmöten. I studien kommer ansvarig för marknad och information 

att benämnas ”informationsansvarig”. 

Miljöansvarig  

Miljöansvarig på företaget arbetar som projektledare för energi- och miljöfrågor på 

avdelningen HSB Teknikkonsult vilket bland annat innebär att vara ett stöd till 

bostadsrättsföreningarna och egna hyresfastigheter samt att arbeta med de uppsatta miljö- och 

klimatmålen. I rollen som miljöansvarig ingår det att sammankalla till miljögruppsmöten med 

representanter från samtliga avdelningar och bolag. I arbetsbeskrivningen ingår att arbeta efter 

                                                        
1 Stycket är baserat på personlig kommunikation med miljöansvarig 2011-12-21; 
områdesförvaltare 2011-12-21; marknads- och informationsansvarig 2012-01-04; 
avdelningsansvarig HSB Teknikkonsult 2012-01-04. 
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företagets årscykel med det som krävs enligt ISO-certifieringen samt att ansvara för att 

exempelvis informera om nya lagar till berörda personer. Miljöansvarig redovisar ärenden 

angående företagets miljöarbete till VD som rapporterar till ledningsgrupp och styrelse. I 

studien kommer respondenten att benämnas ”miljöansvarig”. 

Områdesförvaltare 

Områdesförvaltaren arbetar på HSB Boservice AB som är ett helägt dotterbolag till HSB 

Östergötland. Bolaget arbetar med fastighetsförvaltning, tillhandahåller fastighetsskötsel och 

reparationer och områdesförvaltarens uppgift är att organisera arbetet inom sitt område.  

Områdesförvaltaren deltar i miljögruppsmöten och informationen redovisas sedan till en 

avdelningschef som tar beslut. Därefter förmedlas informationen vidare till medarbetarna 

genom bland annat avdelningsmöten där miljö är en stående punkt på dagordningen. 

Områdesförvaltaren kommer i studien att benämnas med den titeln. 

Ansvarig HSB Teknikkonsult 

Respondenten är ansvarig för avdelningen HSB Teknikkonsult, den del av HSB som arbetar 

med nyproduktion samt konsulttjänster till bostadsrättsföreningar. Avdelningen stödjer 

föreningarna genom att bland annat hjälpa till med upphandlingar, bostadsplanering och 

energieffektivisering. Ansvarig HSB Teknikkonsult är ledningens representant i 

kvalitetsarbetet och vid externrevision för ISO 9001 och 14001 samt leder 

internrevisionsgruppen. Respondenten är även övergripande ansvarig för avdelningens 

miljöarbete. Respondenten kommer i studien benämnas ”avdelningsansvarig”. 

Krav enligt ISO 14001 på företags miljökommunikation 
ISO 14001 är en frivillig internationell miljöledningsstandard som grundas på ca 50 

skallkrav men ställer inte några specifika krav på hur miljöarbetet ska bedrivas. Varje 

organisation utformar istället ledningssystemet efter dess egna förutsättningar (Ammenberg, 

2004). I skallkraven för ISO 14001 framgår det att rutiner ska upprättas för ”intern 

kommunikation mellan olika nivåer och funktioner inom organisationen…” (EG-förordning 

1221/2009, s. 28). Mer precist nämns inte intern kommunikation och företagen kan således 

utforma rutiner efter de förutsättningar som finns, givet är dock att de måste utgå från de 

identifierade betydande miljöaspekterna. Företaget måste alltså arbeta för att kommunikation 

ska finnas mellan olika delar och nivåer för verksamheten. (Brorson & Almgren, 2007).  

Kommunikation i organisationer 
Kommunikationen är en viktig del ur ett organisatoriskt perspektiv, och för att bedriva en 

fungerande organisation är den ett betydelsefullt redskap som kan användas på olika sätt. 

Möjlighet finns till såväl intern som extern kommunikation samt verbala som ickeverbala 

kommunikationsformer. Bra kommunikation kan bidra till att medarbetare känner sig 

delaktiga och välinformerade om organisationens vision och arbete (Larsson, 2008). Är den 

bristande kan den istället leda till frustration, minskad motivation och missnöje (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  

 

Hur organisationer väljer att kommunicera och med vilka syften skiljer sig mellan olika 

företag och organisationer. Kommunikation kan både vara formell och informell, det vill säga 

vara strukturerad och planerad eller ske via vanliga samtal mellan personer. Vilka metoder 

som används skiljer sig också, liksom hur väl integrerade kommunikationsfrågor är i 

verksamheten eller om specifika funktioner samordnar denna typ av frågor (Larsson, 2008). 

Vägar för att kommunicera internt kan exempelvis vara utbildning, anslagstavlor, interna 

nyhetsbrev, intranät samt att miljö kan vara en stående punkt på dagordningen vid personal- 

och ledningsmöten (Borsese et al. 2003; Axelsson & Marcus, 2001). 
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Kommunikation är något som ständigt pågår inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) och eftersom de ständigt förändras, genom exempelvis den rådande marknaden, 

varierar även organisationernas kommunikationsprocesser. Kommunikation inom 

organisationer är ett komplext ämne och det finns flera alternativ till hur den kan ske, den kan 

till exempel vara riktad både mot individnivå och mot flera personer samtidigt på ett företag 

(Jones et al. 2004). Organisationen väljer även hur kommunikationen kan användas för att 

tillåta envägs- eller tvåvägskommunikation, det vill säga om det finns möjlighet även för 

medarbetare att kontakta berörda chefer om miljöfrågor eller om kommunikation endast sker 

genom nivåer nedåt från ledningen (Larsson, 2008). Svårigheter med att implementera en 

fungerande kommunikation kan till exempel vara att begrepp får olika uttryck och mening 

beroende på i vilken eller var i en organisation de används. Problem med kommunikationen 

kan till exempel leda till att det som står beskrivet om organisationens miljöarbete i offentliga 

dokument eventuellt inte är helt verklighetsförankrat i verksamheten (Stenberg, 2007).  

Intern miljökommunikation i organisationer med implementerat ledningssystem 
De företag som ser till att medarbetare får information och utbildning om miljöarbetet och 

miljöfrågor kan öka medvetenheten om hur de kan agera för att minska miljöbelastningen. 

Genom att kommunicera miljöarbetet och lära ut om vad företaget arbetar med, leder det till 

ökad kunskap om företagets åtaganden och mål (Sammalisto & Brorson, 2008), Borsese et al. 

(2003, s. 2) menar även att “internal communication within a company is essential for the 

implementation and proper functioning of any ISO-based quality system.” Det är dessutom 

viktigt med kommunikation för att varje medarbetare ska veta vilken roll personen har i 

miljöledningsarbetet. Att redogöra för medarbetarna om vilken miljöpåverkan företaget har 

samt att ett miljöledningssystem ger olika fördelar ökar medvetenheten, kunskapen och i 

förlängningen minskad miljöpåverkan (Sammalisto & Brorson, 2008).  
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Teoretiskt ramverk  
 

Det teoretiska ramverk som används i uppsatsen består av organisationsteoretiska begrepp 

och definitioner. Det här stycket kommer inledningsvis att förklara vad en organisation är och 

hur de kan skilja sig åt, samt förklara organisationsteorins användningsområden och varför 

den uppkommit. Därefter redogörs för kommunikation som en del i organisationers funktion 

och effektivitet utifrån organisationsteorin.  

Vad är en organisation? 
Organisationer kan förklaras som sociala system där människor interagerar i relationer med 

varandra på ett samordnat sätt. Människorna blir representanter för organisationen som i sig 

inte är något möjligt att fysiskt ta på. En organisation, som kan vara ett företag, kan även 

beskrivas ur ett systemperspektiv eftersom det krävs kontakt med omvärlden i form av både 

input och output, det vill säga att tillgodogöra sig resurser för att producera varor eller tjänster 

samt intressenter som betalar för dessa och genererar de intäkter som krävs. Organisationer är 

uppbyggda på det sätt som anses bäst lämpat (effektivt) för att arbeta mot det eller de mål som 

organisationer ämnar nå (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För en fungerande organisation krävs 

bland annat en styrande ledare, arbetsspecifikationer och att medarbetarna har en vilja att 

arbeta mot de mål organisationen har satt upp (Miller, 2009). 

När organisationsteori används 
Det är genom empiriska studier av hur människor, grupper samt organisationer tänker och 

verkar som organisationsteorin tagits fram. Organisationsteorin kan endast ge generella eller 

sannolika svar på hur människor verkar i organisationer och ger inte absoluta sanningar. 

Organisationsteorin syftar till att studera människors beteende och att försöka förstå, förklara 

och förbättra hur organisationer fungerar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Organisationer kan 

alltså ses som sociala institutioner vilka finns för att upprätta och underlätta sociala relationer 

oavsett i vilket sammanhang. För att organisationer ska fungera på ett bra sätt krävs bland 

annat en bra kommunikation (Arklan, 2011). Hur kommunikationen i en organisation sker är 

ett viktigt element att studera eftersom relationen och samarbetet mellan medarbetarna är 

nödvändig. Kommunikation kan studeras för att klargöra vad som bidrar till bra respektive 

dålig kommunikation och genom att arbeta med den på ett bra sätt kan organisationen bland 

annat undvika negativa attityder hos medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

Vad är kommunikation och varför kommunicera? 
En kommunikationsprocess kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) bestå av två aktörer; 

avsändare samt mottagare och sedan av fyra steg. Första steget i processen är att en sändare 

formulerar informationen som ska förmedlas till den som ska motta budskapet. Det andra 

steget är att sändaren måste välja hur kommunikationen ska ske, till exempel genom ett möte 

eller mejl.  Steg tre handlar om att mottagaren tolkar det mottagna budskapet, målet är att 

mottagaren ska tolka meddelandets innebörd på så sätt att avsändarens syfte uppfattas. Den 

avslutande punkten är återkopplingen, vilket sker när mottagaren svarar sändaren. I 

återkopplingen sker samma procedur ännu än gång fast mottagaren och sändaren byter roller 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det gäller alltså att kommunicera så att informationen utbyts på 

det mest effektiva sättet eftersom kommunikation, som tidigare nämnts, är en viktig faktor om 

en organisation vill skapa engagemang och förståelse för miljöarbetet.  

 

Kommunikation behöver inte enbart handla om att växla information utan även om utbyte av 

idéer, attityder och känslor (Axelsson & Marcus, 2001). Kommunikation kan vara ett 

hjälpmedel för att möta praktiska utmaningar som individer möter i organisationer idag och 
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kommunikation kan ha annorlunda innebörd i olika situationer. Kommunikation är viktigt för 

att organisationer ska ha möjligheten att förändras, om kommunikationen istället inte är 

fungerande kan den upplevas som en barriär för att nå det eftersträvade målet. (Post & Altma, 

1994). Organisationsstrukturen bör studeras för att ha möjligheten att avgöra vilken 

organisationsteoretisk kommunikationsprocess som är mest lämpligt för att uppnå 

organisationens mål, samt för att veta vilket sätt som är rätt att kommunicera på i olika 

situationer. Kunskap om vilken potential interna kommunikationsvägar besitter är därför 

viktigt att vara medveten om, då rätt val av kommunikationsvägar kan det generera positiva 

observationer i organisationen. Länken mellan ledarskap och kommunikation i organisationen 

är även viktig att studera. Dels påverkar ledningens beslut hur organisationen kommuniceras, 

men om något inte fungerar måste det också kunna kommuniceras. Att ge uppmärksamhet åt 

kommunikation är således ett viktigt beslut (Arklan, 2011). 

Kommunikation i en komplex organisation 
Organisationers komplexitet kan påverka dels hur betydelsefull kommunikationen är och dels 

risken för kommunikationssvårigheter. Svårigheten att kommunicera nödvändig information 

utan att den påverkas på vägen kan öka beroende på hur verksamheten är utformad (Hatch, 

2002; Larsson, 2008). Kommunikation i organisationer överlag eller i just komplexa 

organisationer kan vara vertikal kommunikation, både uppåtgående och nedåtgående, mellan 

olika nivåer. Även horisontell kommunikation som sker mellan medarbetare på samma enhet 

eller enheter på samma nivå förekommer liksom tvärgående kommunikation mellan både 

enheter och nivåer. Genom att många nivåer måste passeras eller att organisationens 

hierarkiska system begränsar framkomligheten av relevant information, kan det som ska 

kommuniceras dels förändras på vägen eller dels reduceras när det förmedlas till berörda 

medarbetare (Larsson, 2008). När det finns en tydlig hierarkisk uppdelning där ledningen 

fattar beslut och nivåer neråt praktiskt implementerar dem uppstår risk för 

kommunikationsproblem. Det kan ske bland annat genom att mål och strategier misstolkas 

eller att engagemanget hos de som ska genomföra det praktiska arbetet sjunker eftersom de 

inte har fått vara delaktiga i utformningen. Genom att tillåta kommunikation och delaktighet 

även nerifrån och upp kan motivationen hos medarbetarna öka (Hatch, 2002). 
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Metod 
 

I det här avsnittet presenteras de metoder som användes i studien. Först redogörs för 

fallstudien som metod och sedan metodik, genomförande samt analys för intervjuer och 

enkäter.  

Fallstudie som metod 
En fallstudie genomfördes för att undersöka den interna kommunikationen angående 

miljöarbetet på HSB Östergötland. En fallstudie är användbar vid analyser av hur eller varför 

något fungerar som det gör (Yin, 2007) vilket den här studien syftade till. Då studien 

avgränsades till ett företag inom bostadsbranschen medför det att analysen endast 

representerar resultat för en liten del av något större för att försöka beskriva verkligheten, 

därför valdes fallstudien som metod då den ger möjligheten att hållas mer begränsad men 

ändå ge en uppfattning om hur något fungerar eller ser ut. Fallstudier kännetecknas bland 

annat av att det utförs på någon specifik plats, till exempel en organisation och ger en del av 

bilden genom att förklara hur det ser ut där (Ellinger et al. 2005) och därför var det en metod 

som passade den här studiens syfte.  

 

Analysmetoden kommer innebära att resultatet inte kan representera verkligheten fullt ut 

(Ejvegård, 2009), vilket gör att det finns ett försiktigt förhållningssätt till analysens slutsatser 

och begränsningarna kommer även att poängteras i studiens avslutande del. Analysen av 

företaget utfördes med hjälp av flera metoder, både kvalitativa och kvantitativa, då det är 

möjligt i en fallstudie (Ellinger et al. 2005). En kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod förväntades kunna bidra till en bredare bild av företagets kommunikation. Fallstudiens 

slutsatser kan endast ses som antydningar till något, men kan få ett högre värde när fler 

slutsatser från andra forskning stämmer överens med de från fallstudien (Ejvegård, 2009). 

 

Genom att kombinera ett kvalitativt och kvantitativt metodförfarande är det möjligt att se 

resultaten i en bredare kontext även om det kan vara svårt att genomföra på ett bra sätt 

(Silverman, 2006). I den här studien har, för författarna redan kända, verktyg använts vilket 

har minskat risken för att inte kunna analysera resultatet på ett korrekt sätt. En annan 

svårighet kan vara att ämnet inte smalnats av tillräckligt om studien syftar till att få svar ur 

flera perspektiv (Silverman, 2006) men för den här studien var det intressant att använda en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då det kunde ge en helhetsbild av ett företags 

interna miljökommunikation. I analysen finns även en vetenskaplig förankring för att ge 

tyngd åt de resonemang som förs kring studiens resultat. 

Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes på HSB Östergötlands kontor i Linköping och fyra personer med 

insyn i eller med ansvar för det interna miljöarbetet intervjuades eftersom metoden lämpar sig 

bra när respondenten är kunnig inom det aktuella ämnet (Ejvegård, 2009). På så vis kunde 

företagets interna miljökommunikation analyseras utifrån olika perspektiv som tillsammans 

med kvantitativa enkäter antogs ge en helhetsbild över kommunikationens funktion. 

Intervjutiden varierade mellan cirka 20 och 45 minuter. Innan intervjutillfällena utformades 

intervjuguider för att få jämförbar data då samma frågor ställdes till samtliga respondenter 

(bilaga 1). Frågorna strukturerades efter ämnesområde i en bestämd följd med tillhörande 

följdfrågor vilket innebar att intervjuernas upplägg var av semistrukturerad karaktär (Lantz, 

2007). Utformningen av intervjuguiderna bestämdes även utifrån förförståelse, kontextens 

avgränsning och av de på förhand bestämda teoretiska utgångspunkterna (Lantz, 2007), det 

vill säga att kommunikation är en nödvändig faktor för ett effektivt miljöarbete. Följdfrågor 
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användes om svaren inte erhölls genom huvudfrågan. På så vis fanns möjligheten att låta 

respondenten svara brett om så önskades och inte styras från början om vad frågan syftade att 

ta reda på (Ejvegård, 2009).  

 

Vid intervjutillfällena fördes först en diskussion med respondenten utan påslagen 

inspelningsutrustning som inleddes med en kort sammanfattning av syftet med uppsatsen och 

vad den ämnade undersöka. Därefter diskuterades frågan om anonymitet och 

överenskommelse skedde med samtliga om att använda titel i uppsatsen. Om respondenten 

innan intervjun vet att materialet kommer behandlas konfidentiellt kan det leda till att 

personen öppnar sig mer för intervjuaren (Ejvegård, 2009). I den här studien kan det anses att 

respondenterna inte fullständigt kan räknas som anonyma, dock är det diskuterat och 

accepterat av både författare och intervjupersoner. Det skedde också en överenskommelse om 

att de citat som användes i analysen först skulle godkännas av respondenten. Intervjun 

inleddes med en återgivning av respondentens svar och spelades in, tillsammans med resten 

av intervjun, med hjälp av en diktafon och en dator. För att inte påverka eller värdera 

respondentens svar försökte intervjuaren hålla en neutral och objektiv attityd (Ejvegård, 

2009). Då intervjuer är en kvalitativ metod vilket innebär möjligheten att studera frågor som 

”hur” eller ”vad” och därmed exempelvis kan säga något om hur till exempel en organisation 

är sammansatt och fungerar (Silverman, 2006) var metoden lämplig för att kunna uppfylla 

syftet med studien.  

Bearbetning av intervjumaterialet 
Intervjuerna transkriberades då det är en bra metod att hantera materialet på och för att 

minska risken att missa något som inte först uppmärksammats transkriberades de så detaljrikt 

som möjligt (Silverman, 2006). Den kvalitativa bearbetningen av intervjumaterialet utgick 

från Lantz (2007) som beskriver hur resultatet kan sammanställas. Först reducerades det 

insamlade materialet till det som var av relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Det 

som sedan togs med jämfördes med den transkriberade intervjun för att säkerställa att det 

fortfarande gick att skönja det ursprungliga sammanhanget. Vidare skapades kategorier 

utifrån materialet för att på ett överskådligt sätt dela upp intervjuerna i olika teman. De olika 

kategorierna bestämdes utifrån den teoretiska ansatsen, det vill säga intervjuerna kunde 

analyseras utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Därefter söktes mönster i de olika 

kategorierna för att undersöka om det fanns likheter eller skillnader mellan respondenternas 

slutsatser kunde dras utifrån hur just de här respondenterna svarade (Lantz, 2007).  

 

Den iterativa process som används vid en kvalitativ analys innebär att ständigt gå igenom 

materialet i olika omgångar och ha ett växlande perspektiv mellan det som redan är känt och 

det som kommer fram som ny information. Processen kallas också ”den hermeneutiska 

cirkeln” eller ”den hermeneutiska spiralen” (Hjerm & Lindgren, 2010). Utmaningen när 

kvalitativ data ska bearbetas är att tolka intervjumaterialet på ett sätt som bevarar innebörden i 

respondenternas svar. Respondenternas egna ord ska förstås och representeras i det färdiga 

resultatet och det är viktigt att sträva efter ett objektivt förhållningssätt till materialet för att 

försöka göra en så rättvis bedömning som möjligt (Rouna, 2005).  

 

Citaten som användes i analysen skickades enligt överenskommelse till respondenterna som 

godkände dem. De fick inte ta del av analysen, för att undvika möjligheten att påverka den, 

utan endast citaten med en tillhörande kort förklaring av sammanhanget de användes i. För att 

skapa lättlästa citat utifrån transkriberingarna kunde upprepningar eller uttryckta hummanden 

tas bort för att öka förståelsen av citatets innebörd. Då en längre ordföljd togs bort betonades 

det med tre punkter och vid tillagda ord visas det med ” författarnas anm. ”. Då flera ord 
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tagits bort har det varit för att ta bort text som varit irrelevant för citatets betydande poäng och 

anledningen för tillagda ord var att få mer förståelse för citatet samt för att förbättra dess 

läsvänlighet. 

Enkätmetodik 
Enkätundersökningar kan vara bra för att förklara, beskriva eller jämföra till exempel attityder 

eller beteenden och användes i den här studien för att effektivt nå ut till många personer 

(Ejvegård, 2009). Enkätundersökningar är mindre tidskrävande för insamling av material än 

intervjuer (Silverman, 2006) och materialet var mer hanterbart att bearbeta då svaren redan 

var nedskrivna. Det fanns heller ingen risk att intervjuarna skulle påverka respondenten 

genom sin närvaro (Ejvegård, 2009). I den här studien användes slutna frågor, vilket innebär 

att svarsalternativen är bestämda sedan innan (Fink, 1995). Ett undantag var fråga 16 som 

valdes att ställas som en öppen fråga där respondenten kunde lämna synpunkter för att 

undvika att missa någon viktig aspekt eller synpunkt (Ejvegård, 2009) (se bilaga 2). Stängda 

frågor användes då det kan vara lättare för respondenten att besvara fasta svarsalternativ, även 

om de kan vara svårare att konstruera än öppna. Till skillnad från öppna frågor där 

respondentens egna ord måste tolkas, är de stängda lättare att statistiskt bearbeta direkt och 

kan vara mer trovärdiga då de tydligt visar vad frågan gäller (Fink, 1995).  

 

Enkäten inleddes med en förklarande text som redogjorde för syftet med enkäten och vilka 

som tillhandhöll den, hur den var utformad, hur många frågor den bestod av samt beräknad 

svarstid, att svaren behandlas anonymt, instruktioner för inlämning, definition av ett viktigt 

begrepp och att den färdiga uppsatsen skulle finnas tillgänglig att läsa. Enligt Ejvegård (2009) 

kan förebyggande information bidra till att svarsfrekvensen blir högre än om respondenterna 

exempelvis inte vet om att enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten bestod av 

totalt 16 frågor och inleddes med frågor om kön, avdelning och hur länge personen arbetat i 

företaget för att respondenterna skulle bli bekväma i situationen att svara. Tio frågor var 

utformade som påståenden där bestämda svarsalternativ angavs på en graderad skala 1-5. 

Svarsalternativ 1 innebar att respondenten inte alls höll med påståendet och 5 att respondenten 

helt höll med. Svarsalternativ 3 var neutral och för varje påstående fanns även ett vet ej-

alternativ. 

 

När enkäter som innehåller attitydfrågor konstrueras, vilket var fallet i denna uppsats, var det 

lämpligt att använda udda antal svarsalternativ. Anledningen till att välja en uddastegsskala 

var för att räkna bort mittensvaren, de centraliserade, som ofta är ett resultat av osäkerhet. 

Vidare slogs svarsalternativ 1 och 2 ihop, liksom 4 och 5 där det då gick att säga hur många 

som inte alls höll med eller delvis inte höll med, respektive de som delvis höll med eller helt 

höll med. Utöver skalan 1-5 fanns även ett vet ej-alternativ för att samtliga respondenter 

skulle kunna svara på frågan även om inget av de nämnda alternativen ansågs relevant. Valde 

respondenten inte något alternativ alls räknades svaret som bortfall. Antalet frågor 

begränsades då enkäter inte bör vara för omfattade (Ejvegård, 2009) och utformades delvis 

efter intervjufrågorna för att få större möjlighet att jämföra svaren från de båda studierna.  

Enkätundersökningens genomförande 
Enkäten distribuerades den 11 januari 2012, och av 108 utdelade enkäter besvarades 80. 

Företagets storlek gav förutsättningen att inkludera samtliga medarbetare i enkätstudien med 

undantag för de som tidigare deltagit i en intervju och för reliabiliteten är underlaget och 

representation viktigt (Silverman, 2006). Det innebar att inget urval av respondenter var 

nödvändig och underlaget för den statistiska bearbetningen blev tillräcklig för en tillförlitlig 

analys. Det kan generera ett inkorrekt resultat om endast några anställda valdes ut där en liten 

del får representera det hela, men i det här fallet var det möjligt att göra en totalstudie av 
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företaget (Passmore & Baker, 2005). Det kan däremot finnas anledningar till att vissa 

personer inte besvarade enkäten, möjligtvis på grund av bristande intresse för miljöfrågor. 

 

De enkäter som delades ut var självadministrerande, det vill säga att respondenterna själva 

fyllde i svaren (Fink, 1995) och skickades ut i pappersform i kuvert till medarbetarna som 

efter att besvarat enkäten kunde sända tillbaka den i ett medsänt svarskuvert. Kuverten 

delades ut med hjälp personal på HSB Östergötland och sändes sedan tillbaka med 

internposten till huvudkontoret i Linköping. Enkäterna märktes med nummer mot en 

namnlista på samtliga respondenter vilket innebar att de som besvarade enkäten kunde strykas 

från listan, för att kunna skicka en eventuell påminnelse till resterande. Namnlistan förstördes 

sedan för att inte det skulle finnas någon möjlighet att identifiera personer efter inlämnad 

enkät (Patel & Davidsson, 1994). Enkäterna behandlades anonymt vilket innebär att det inte 

går att utröna enskilda medarbetare i det slutliga resultatet.  

 

Innan enkäten delades ut fick fem studiekamrater besvara enkäten för att undersöka om det 

fanns några förbättringsmöjligheter. Då enkäter kan utgöra en stor del av en studie 

rekommenderas det att göra en testenkät och dela ut den till ett litet antal personer inom 

samma kategori av människor som sedan ska utföra den riktiga undersökningen.  Syftet med 

testenkäter är att avslöja eventuella fel eller oklarheter (Ejvegård, 2009). Testenkäten 

reviderades till den slutgiltiga version som sedan delades ut. Eftersom HSB Östergötland har 

ett begränsat antal medarbetare som alla skulle besvara enkäten valdes studiekamrater för att 

svara på testenkäten. Anledningen var att inte förlora enkätrespondenter på företaget. 

Bearbetning av enkätmaterialet 
Enkätfrågor tillhör olika skalor beroende på hur de är konstruerade och i den här studien 

användes en kombination av två skalor. Nominalskala inkluderar frågor som inte är 

numrerade eller rangordnade vilket användes i den här enkäten när respondenterna skulle 

besvara kön, ålder, antal år på företaget, avdelning samt om de genomgått en miljöutbildning 

eller inte. Ordinalskala innebär att rangordna ett svar och användes i enkäten för att besvara 

påståenden där respondenten svarade på skalan ”håller inte alls med” till ”håller helt med” 

(Fink, 1995).  

 

Då enkäterna omfattade 80 svar var det möjligt och rimligt med en statistisk bearbetning av 

resultatet i datorprogrammet SPSS. Resultatet kan ge ett relativt representativ bild då studien 

har genomförts med totalsvar, urvalet var samtliga möjliga respondenter. Däremot fanns ett 

bortfall, det vill säga de som inte besvarat enkäten, men resultatet kan ge en viss indikation av 

hur det är. Att vissa respondenter inte svarar på enkäten sker i viss mån i de flesta 

enkätundersökningar (Fink, 1995). Det fanns även internt bortfall och det räknas som ett eget 

svarsalternativ. Där inkluderas de som dels inte har svarat alls på frågan men även de som 

svarat neutralt eller vet ej. De har således inte tagit ställning till frågan och presenteras därför 

gemensamt. Genom att använda frekvens var det möjligt att med antal procent beskriva 

svarsfrekvensen i specifika kategorier, exempelvis hur många anställda som tyckte att de fann 

det intressant med företagets interna miljöarbete. För att beskriva statistiken användes således 

stapeldiagram med procentsatser för att studera skillnaden mellan olika svarsalternativ, och 

vid fråga 8 och 12 redovisas varje svarsalternativ i separata diagram. Det är svårt att säga 

något om respondenterna i övrigt och deras beteende, förutom hur de svarar på frågorna i 

studien (Silverman, 2006) vilket gör att de statistiska metoderna begränsas i svårigheten att 

förklara samband och orsaker. Eftersom kvantitativa analyser inte bidrar till samma holistiska 

perspektiv som kvalitativa, kan det vara bra att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

metoder (Hakim, 2000) vilket har skett i den här studien. 
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Analys utifrån intervjuer, enkäter och vetenskaplig litteratur 
 

I analysen presenteras tre övergripande teman med mer detaljerade underrubriker. Först 

redovisas resultatet från intervjuer och enkäter som sedan följs av en reflektion med 

förankring i vetenskaplig litteratur. Figurer återfinns i bilaga 3.   

Kommunikation av miljöarbetet och övrig information  
Nedan analyseras på vilket sätt kommunikationen på HSB Östergötland sker och om 

informationen om miljöarbetet till medarbetarna på något sätt anpassas efter vem som är 

mottagare samt hur företagets övriga information kommuniceras. Med övrig information 

menas de frågor som inte berör miljöarbetet. Dessutom analyseras hur kommunikationen sker 

mellan olika nivåer, till exempel från ansvariga till medarbetare. Här tas även en del av 

enkätresultatet upp; det som berör aktuella kommunikationsvägar, om medarbetarna anser sig 

ha möjlighet att kontakta ansvariga och på vilka sätt det sker. Dessutom redovisas resultat om 

kommunikationen dem emellan fungerar bra samt om medarbetarna anser sig ha möjlighet att 

på egen hand ta reda på mer information om miljöarbetet.  

Kommunikationen av miljöarbetet på HSB Östergötland 

Alla intervjurespondenter har olika roller i kommunikationen av miljöarbetet vilket gör att 

svaren kan skilja sig åt mellan dem. De har olika uppgifter eller information att förmedla på 

olika nivåer och informationen som kommuniceras kan således variera. Miljöansvarig 

kommunicerar en stor del av miljöarbetet genom miljögruppen där de övriga mötesdeltagarna 

förmedlar informationen vidare till respektive avdelning. Informationsansvarig som är 

representant för sin avdelning på företagets miljögruppsmöten menade att ”... det här med en 

grupp med representation, det är ju för att få bättre förankring och förståelse för vad som 

pågår och händer”. Miljöansvarig är även ansvarig för att redovisa företagets miljöarbete till 

VD som sedan rapporterar till styrelsen.  

 

Avdelningsansvarig är inte deltagare i miljögruppen men hanterar miljöfrågor i pågående 

byggprojekt och kommunicerar miljöaspekterna till berörda projektdeltagare. Liksom annan 

information kommuniceras detaljer i arbetsgruppen och övergripande till hela företaget vid 

större händelser eller om det finns nyheter inom ett byggprojekt. Samtliga respondenter 

nämnde möten som en regelbunden kommunikationsväg för miljöinformation men även 

intranätet var en gemensam beröringspunkt. Intranätet har alla tillgång till vilket gör att alla 

medarbetarna kan ta del av samtlig miljöinformation. Det som framgår från intervjuerna med 

informationsansvarig och avdelningsansvarig är att det dock också krävs ett intresse och att 

viljan finns att uppsöka informationen som kommuniceras på intranätet. På grund av att 

personer är olika krävs det att informationsflödet hanteras på ett bra sätt för att alla ska kunna 

känna sig nöjda. Möten kan enligt områdesförvaltaren vara bra för att fånga upp de 

medarbetare som inte så ofta sitter vid en dator och informationsansvarig sa att "... sen har vi 

ju en struktur på företaget med regelbundna möten på alla avdelningar som [sker; författarnas 

anm.] månadsvis så att egentligen ska inte någon missa något men de händer ju i alla fall." 

Det här visar komplexiteten av kommunikation då även en bestämd och regelbunden struktur 

kan innebära att alla inte tar till sig informationen.  

 

Andra tillvägagångssätt som nämndes av miljöansvarig var lösbladsinformation, Facebook, 

mejl och genom marknadsavdelningen, vilket skulle kunna motiveras av informationsansvarig 

som sa att "...  ju fler forum och flera perspektiv som du levererar ditt budskap [på; 

författarnas anm.], ju större är chansen att du som mottagare förstår det." I 

enkätundersökningen som riktades till företagets medarbetare fick de fylla i det eller de 



 17 

alternativ som stämde in på hur de ansåg sig få information om det interna miljöarbetet (se 

figur 1-5, bilaga 3). Enligt intervjuerna är målet att använda intranätet till att kommunicera så 

mycket som möjligt av miljöarbetet och i enkäten uppgav 75 % av medarbetarna att de får 

information via den kommunikationsvägen. I intervjuerna framkom det att mejl i första hand 

inte ska användas då de vill öka användningen av intranätet och resultatet från enkäten visar 

att 23,8 % av medarbetarna får information via mejl. Det är således en skillnad mellan det 

som eftersträvas och den kommunikationsväg som inte föredras men det var ändå knappt en 

fjärdedel som uppgav att de får information via mejl. Vad gäller möten som 

kommunikationsväg uppgav 65 % av medarbetarna att de får information på det sättet medan 

intervjurespondenterna sa att miljö ska vara en stående punkt på dagordningen vid samtliga 

avdelningsmöten. Medarbetarna kunde ange om de fick information på något annat sätt än 

genom de förslag som gavs och 1,3 % svarade vid fikabordet, vilket är en mer informell 

kanal. Resultatet från enkätundersökningen visar att 8,8 % inte vet hur de får information om 

företagets interna miljöarbete.  

Kommunikation av företagets övriga information 

De kommunikationsvägar som medarbetarna uppgav att de får miljöinformation genom skiljer 

sig antagligen inte från övrig intern information då samtliga intervjurespondenter nämnde att 

företaget inte skiljer dem åt. De tog upp Åsikten (genom ärendehanteringssystemet på 

intranätet), muntlig kontakt (exempelvis möten) och mejl som tillvägagångssätt. 

Informationsansvarig uttryckte sig som följer: 

 
... vi behandlar [miljöfrågorna; författarnas anm.] på samma sätt som andra 

informationsfrågor... och rent kommunikativt så tror inte jag att jag kan se någon direkt 

skillnad, skillnaderna ligger ju mer i ISO-systemet, där miljödelen är lite mera tvingande men 

rent kommunikativt tror jag inte att det skiljer sig faktiskt. Vi har ett system för 

kommunikation och det följer vi nog på ett likartat sätt skulle jag säga. 

 

Enligt standarden för ISO 14001 ska det finnas en rutin för intern kommunikation vilket kan 

vara det respondenten menar med kommentaren att miljökommunikationen är mer tvingande. 

Att anpassa information efter mottagaren 

Den miljöinformation som förmedlas anpassas efter mottagaren enligt tre av 

intervjurespondenterna men inte av den fjärde. Deras svar skiljer sig på så sätt att 

miljöansvarig, informationsansvarig och avdelningsansvarig var överens om att informationen 

anpassas medan områdesförvaltaren inte funderat på frågan tidigare. Områdesförvaltaren sa 

angående hur informationen sprids vidare att ”det jag får med mig, det är väl det som kommer 

vidare sen”. De delade meningarna kan antagligen bero på vilken arbetsroll respondenterna 

innehar. 

 

Information anpassas i olika situationer vilket är något som respondenternas svar redogör för. 

Informationsansvarig som liksom områdesförvaltaren är representant för en avdelning på 

företagets miljögruppsmöten påpekade att exempelvis detaljer försvinner vid 

minnesanteckningar vilket innebär att informationen på ett sätt anpassas redan där. Hur 

informationen anpassas på de efterföljande avdelningsmötena är något som inte miljöansvarig 

ansvarar för och inte heller är medveten om så sker och påpekade:  

 
Jag sitter med på våra avdelningsmöten och då blir det ju jag som drar det där ofta men jag 

vet faktiskt inte hur det går till rent praktiskt på de andra avdelningsmötena så att säga, hur 

det tas upp helt enkelt. 
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Både miljöansvarig och avdelningsansvarig tog upp att informationen anpassas på så sätt att 

facktermer exkluderas när informationen ska kommuniceras till olika medarbetare på 

företaget. Informationen måste anpassas till olika professioner och förenklas i många fall via 

informationsavdelningen. Miljöansvarig sa att 

 
... jag skriver ju ofta kanske på ett visst sätt som jag kanske [förstår: författarnas anm.], 

framförallt blir det lite teknikfrågor och hur man ska jobba med det. Då går det ju alltid via 

vår informationsavdelning som kanske ser det på ett lite annat sätt, så det blir ju som ett 

filter innan det kommer ut...  

 

Dessutom menade ett par intervjurespondenter att möten i olika led bidrar till att 

informationen blir mindre detaljerad ju fler nivåer som passeras. Det som förmedlas på 

miljögruppsmötena redovisas tillräckligt detaljerat för att kunna sprida det vidare i 

organisationen och detaljer försvinner sedan längs vägen. Informationsansvarig utvecklade 

resonemanget och menade dels att även om inte alla detaljer måste förmedlas kan det ändå 

finnas en vilja att göra det för att minska risken att ge fel information. Vad gäller 

medarbetarna kan det dock räcka med att de vet var informationen finns i sin helhet vilket gör 

att alla detaljer inte måste redovisas muntligt för dem. Svaren från enkäterna (figur 6, bilaga 

3) visar att 86,3 % anser att de kan ta reda på mer om miljöarbetet om de skulle vilja, vilket 

tyder på att de vet om vad den typen av information finns. Ingen svarade uttryckligen att de 

inte anser att de kan ta reda på mer, medan 13,8 % föll inom det interna bortfallet.  

Kommunikation mellan olika nivåer på HSB Östergötland 

Utöver möjligheten för medarbetarna att själva ta reda på mer om företagets miljöarbete kan 

de även på andra sätt komma i kontakt med chefer eller miljöansvariga angående just 

miljöfrågor. Intervjurespondenterna gav exempel på hur kommunikationen kan ske nerifrån 

och upp på företaget, det vill säga från medarbetare till chefer. Däremot används 

möjligheterna i varierande grad. Alla menade att ärendehanteringssystemet C2, med 

funktionen Åsikten, kan användas för att registrera synpunkter. Informationsansvarig 

påpekade även att möjligheten finns på hemsidan där medarbetaren, eller någon utifrån, kan 

lämna åsikter anonymt vilket inte är möjligt i C2.  Miljöansvarig, informationsansvarig och 

avdelningsansvarig sa att med ärendehanteringssystemet kan medarbetare som skapar ett 

ärende hela tiden se hur långt det har kommit och därmed, sa avdelningsansvarig, undviks 

risken för mejl som försvinner och inte följs upp. Andra möjligheter som finns för 

medarbetarna är felanmälan via telefon, direktkontakt med ansvariga via mejl och telefon, 

genom regelbundna möten eller muntlig direktkontakt med ledningen. Det finns en önskan 

om att medarbetarna ska använda C2 mer men anledningen till att det inte sker kan bero på att 

just det här ärendehanteringssystemet endast funnits sedan i somras och att alla inte vet hur 

det kan användas. Områdesförvaltaren menade, vilket även kan tolkas som en anledning till 

att medarbetare inte tar kontakt, att ”miljö känner jag inte är så, bland de som jobbar ute är det 

väl inte kanske alltid det som de upplever som viktigast.” Det här kan visa att det finns flera 

anledningar till att återkoppling inte sker i önskad utsträckning. 

 

Anledningen till att ha en möjlighet för medarbetarna att kontakta ansvariga menade 

miljöansvarig dels är för att hela tiden kunna förbättras men även för att strukturera ärenden i 

det interna systemet genom C2. Resultat från enkätundersökningen angående vilken möjlighet 

medarbetarna anser sig ha att kontakta chefer eller miljöansvarig om det interna miljöarbetet, 

visar att 86,3 % helt eller delvis helt svarade att de har den möjligheten. De medarbetare som 

föll inom det interna bortfallet var 13,8 % (figur 7, bilaga 3). På frågan angående vilka 

kommunikationsvägar medarbetarna använder vid kontakt med ansvariga kunde de ange ett 

eller flera alternativ (figur 8-12, bilaga 3). Det eller de tillvägagångssätt som medarbetarna 
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angav att de använder för att kontakta ansvariga är i största utsträckning genom mejl, 76,3 % 

svarar att de använder den kommunikationsvägen. Möten svarar 70 % av medarbetarna att de 

använder och 47,5 % nyttjar intranätet. Resultatet bekräftar intervjurespondenternas 

resonemang om att intranätet inte används i lika stor utsträckning som andra alternativ, vilket 

som sagt kan bero på flera orsaker. Av medarbetarna är det 7,5 % som uppgav annat 

kommunikationssätt och angav telefon eller direktkontakt som andra alternativ. 3,8 % av 

medarbetarna svarade vet ej på frågan.  

Vad visar intervju- och enkätundersökningen? 

Det skiljer sig åt mellan hur mycket olika kommunikationsvägar används för 

miljöinformation enligt medarbetarna. Intranätet, som 75 % uppgav att de får information 

genom, fick antagligen högst frekvens på grund av att företaget enligt intervjurespondenterna 

i första hand vill använda den kommunikationsvägen. Däremot borde det kunna vara fler som 

uppger intranätet som informationskälla men det kan finnas olika anledningar till att intranätet 

inte har fler användare. Det kan till exempel vara att medarbetarna anser att de får tillräckligt 

med information genom andra alternativ, till exempel möten, och därmed inte har något 

behov eller att det inte finns tillräckligt med intresse eller tid. Mejl ansåg 23,8 % av 

medarbetarna vara en väg de fick information från, ett alternativ som dock bör undvikas enligt 

intervjuerna. Eftersom det var en knapp fjärdedel som svarade mejl borde det finnas 

möjligheter att minska användandet, även om viss information kan vara riktad till individer 

och därmed vara svår att minska.  

 

Då miljöfrågor ska tas upp på avdelningsmöten och vara en stående punkt på dagordningen, 

borde rimligtvis möten ha en högre svarsfrekvens, eftersom samtliga medarbetare ska komma 

i kontakt med miljöfrågor via möten. Dessutom svarade 8,8 % vet ej, vilket visar att det kan 

finnas förbättringspotential för miljökommunikationen då alla ska få information om 

företagets miljöarbete. Att kommunikationen här sker genom formella kontakter måste inte 

avspegla hur all information förmedlas. Kommunikation inom organisationer kan skilja i 

tillvägagångssätt, den kan till exempel både vara formell och informell (Larsson, 2008). De 

1,3 % som nämnde fikabordet som källa till information om miljöarbetet visar att det även 

finns en informell miljökommunikation på HSB Östergötland. Antagligen skulle fler 

medarbetare kunna ange fikabordet som en plattform för utbyte av miljöinformation men när 

det är en informell kontakt kan den antas vara omedveten. Det gör den inte alls betydelselös 

utan kan vara till stor tillgång och en bra plats för medarbetare att diskutera miljöfrågor (Uusi-

Rauva & Nurkka, 2010).  

 

Hur väl miljökommunikationen fungerar beror inte bara på vilka kommunikationsvägar som 

används utan även varför och på vilket sätt HSB Östergötland förmedlar informationen. Om 

miljöfrågorna får samma kommunikationsväg som övrig information innebär det en större 

chans till att medarbetarna uppmärksammar även den informationen på ett optimalt sätt, då 

redan beprövade metoder använts (Axelsson & Marcus, 2001). På HSB Östergötland får 

medarbetarna miljöinformationen på samma sätt som annan, då de inte gör någon skillnad på 

miljöfrågor och annan information. Detta ökar således chansen för medarbetarna att kunna ta 

till sig sådant som rör det interna miljöarbetet. Som informationsansvarig nämnde finns det 

även krav från ISO 14001 att hantera intern kommunikation vilket ställer mer krav på att det 

faktiskt ska ske. Standarden nämner däremot inte specifikt hur det går till utan det är upp till 

varje enskilt företag. På HSB Östergötland har inte nya metoder utformats utan de använder 

redan befintliga kommunikationsvägar.  

 

Beroende på kommunikationsväg, vem som förmedlar informationen och vem som mottar 

den, anpassas informationen på olika sätt. Till exempel har intervjurespondenterna olika 
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arbetsuppgifter vilket gör att de förmedlar information i olika kontexter och med olika 

mottagare. Det leder då till att de anpassar informationen medvetet eller omedvetet till den 

situation de befinner sig i. I vissa fall sker en medveten anpassning för att till exempel bli 

mindre detaljrik och därmed lättare att ta till sig för andra medarbetare, medan det ibland sker 

helt omedvetet genom att mötesdeltagare för minnesanteckningar och automatiskt sållar bort 

information. Det finns dock alltid möjlighet för detaljerad information på intranätet och en 

övervägande majoritet av medarbetarna vet enligt enkätundersökningen hur de själva kan ta 

reda på mer information om miljöarbetet. En effektiv kommunikation förmedlar 

informationen på olika sätt beroende på situation, där innehållet och kommunikationsvägen 

anpassas (Arklan, 2011). Studien visar att HSB Östergötland kan anpassa information efter 

situation, exempelvis formuleras informationen efter mottagaren samtidigt som viss 

information endast riktas till en specifik grupp eller till samtliga medarbetare. 

 

Att lyckosamt förmedla information om företagets arbete, till exempel aktuella miljöfrågor, 

underlättas om den anpassas efter mottagaren. Den eller de personer som informationen berör 

får lättare att ta till sig den om innehållet anpassas och således ökar möjligheterna till ett 

effektivt arbete (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). När medarbetarna är medvetna om företagets 

arbete kan delaktigheten öka (Larsson, 2008) och det är viktigt att de tolkar informationen på 

rätt sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Huvudsaken är att alla medarbetare ska få information 

som de kan ta till sig för att vara medvetna om företagets miljöarbete, och det ska också nå ut 

till samtliga anställda på ett lämpligt sätt. Som Uusi-Rauva och Nurkka (2010) visar kan det 

vara lämpligt att det för medarbetarna finns uppgifter för hur just deras roll ska hantera 

miljöfrågorna. HSB Östergötland har valt olika strategier för att få medarbetarna medvetna 

om miljöarbetet och anpassar den på flera sätt för att öka förståelsen. Genom att de skalar ner 

på detaljerna blir informationen lättare att ta till sig, samtidigt som de själva kan söka reda på 

mer information om de skulle vilja. Det gör att konkret information i första hand når 

medarbetarna, och förhoppningsvis med uppgifter om sådant som de själva berörs av och kan 

vara med och påverka. Att anpassa informationen kan, enligt Uusi-Rauva och Nurkka (2010) 

göra medarbetarna mer delaktiga då olika personer med olika arbetsuppgifter kan använda 

den på olika sätt. Det kan till exempel vara att relatera medarbetarnas arbetsuppgifter till 

företagets miljöarbete.      

 

Om anställda inte känner att miljöfrågor är viktiga för dem personligen kan deras motivation 

att kommunicera med miljöansvariga i organisationen vara lägre. Då organisationer genomför 

miljömässiga förändringar vilket ofta även innebär ekonomiska fördelar, är det fördelaktigt att 

få anställda att ta hänsyn till miljön i deras eget arbete (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). I 

intervjuerna framkom det att ansvariga kan uppleva att det kan finnas ett visst motstånd och 

ointresse i organisationen för miljöåtgärder, eller att miljöfrågor inte anses vara en prioriterad 

fråga för vissa, vilket skulle kunna minska kommunikationspotentialen mellan anställda och 

ansvariga (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Däremot visar enkätundersökningen att en majoritet 

av medarbetarna tycker att kommunikationen fungerar bra och att de flesta vet hur de kan 

kontakta chefer och ansvariga. Det som kan konstateras är att det krävs motivation från 

medarbetarnas sida för att en kommunikation nerifrån och upp ska fungera och att det är 

fördelaktigt för hela organisationen om så är fallet. Som Arklan (2011) belyser måste 

medarbetarna kunna kontakta ansvariga om organisationen vill arbeta progressivt och 

utvecklas genom att ledningen kan agera både källa och mottagare som uppmuntrar feedback. 

Genom ärendehanteringssystemet på HSB Östergötland kan medarbetarna få en typ av 

återkoppling då statusen på ärenden som skapats hela tiden kan följas.  
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Det är som tidigare nämnt viktigt med att kommunikationsmöjligheterna finns för att 

förmedla den information som önskas. En av respondenterna nämnde även snabb information 

som en framgångsfaktor, vilket Larsson (2008, s. 84) identifierat och menar att ”saklighet, 

trovärdighet och aktualitet/snabbhet…” är nödvändigt för effektiv intern kommunikation. 

Miljö ska vara en stående punkt på möten men det kräver också att det finns något att 

förmedla. Tydliga, snabba och konkreta exempel kan vara bra där. 

 

Det är viktigt att det finns möjlighet till både formella och informella möten för att 

kommunicera. Situationen kan vara sådan att anställda inte vill ge förslag eller diskutera 

miljöfrågor då de exempelvis inte vill stöta sig med andra medarbetare (Uusi-Rauva & 

Nurkka, 2010). Både enkät- och intervjustudien visar att det finns olika vägar för medarbetare 

att ta kontakt med ansvariga om de vill vara anonyma för medarbetare eller inte. Skillnaden 

på de som valde att kontakta genom möten och/eller genom mejl var inga större skillnader 

vilket kan visa på att klimatet mellan medarbetarna kan vara bra. Medarbetare som inte 

upplever att de kan kontakta ansvariga med synpunkter och förbättringsförslag gör det ofta för 

att inte anses klagande och riskera värdefulla relationer (Milliken et al. 2003). Organisationer 

kan även välja om kommunikationen ska vara en envägs- eller tvåvägskommunikation 

(Larsson, 2008). På HSB Östergötland var samtliga respondenter överens om att en 

fungerande tvåvägskommunikation är att föredra, med de fördelar som det innebär. Som de 

nämnde använder inte medarbetarna möjligheten till intranätet som de skulle kunna göra och 

här finns en möjlighet att utvecklas. Medarbetarna är relativt nöjda med hur 

kommunikationen fungerar, men givetvis finns det möjligheter till förbättringar.   

 

Det här avsnittet har visat hur kommunikationen sker på HSB Östergötland och hur väl 

fungerande den anses vara av intervjurespondenterna och företagets medarbetare som deltog i 

enkätstudien. Det har även belyst om och hur informationen anpassas efter mottagaren, hur 

övrig information kommuniceras och hur kommunikationen mellan olika nivåer sker. I flera 

sammanhang går det att relatera intervjurespondenternas svar med vad som framkom i 

enkäten men även till den vetenskapliga förankringen på området.  

Betydelsen av kommunikationens roll i en organisation  
I den här delen analyseras vilken betydelse kommunikationen har för miljöarbetet enligt 

intervjurespondenterna och vad de anser är det viktigaste med att kommunicera det samt vad 

som fungerar bra respektive mindre bra. Dessutom analyseras svårigheter med att 

kommunicera miljöfrågor och vad medarbetarna på företaget bör vara medvetna om angående 

miljöarbetet. Enkätsvaren som visar om medarbetarna anser miljö allmänt är ett föremål för 

diskussion på arbetsplatsen, om medarbetarna anser det är viktigt med företagets interna 

miljöarbete och om de tycker det är intressant redovisas också. Till sist presenteras och 

analyseras resultat från enkätfrågorna om medarbetarna anser sig vara medvetna om 

företagets miljöarbete, får tillräckligt med information om det samt om de genomgått en 

miljöutbildning.  

Vilken betydelse kommunikationen har för miljöarbetet 

Intervjurespondenterna tyckte att kommunikationen har en viktig betydelse, eller kanske till 

och med är den viktigaste delen för det interna miljöarbetet, bland annat för att få 

medarbetarna att börja ta del av miljöfrågorna. Som avdelningsansvarig uttryckte sig: ”… när 

medarbetare och människor känner delaktighet, det är då man så att säga själv börjar tänka på 

ett annat sätt.” Det fördes flera resonemang om vad som krävs för att medarbetarna ska bli 

delaktiga i det som händer och att om det sker en regelbunden kommunikation med aktuell 

information hålls intresset uppe. Genom att alla blir medvetna om vad som sker, är 

förhoppningen att fler ska bli intresserade och engagerade. Informationsansvarig sa att:  
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Kommunikation är ju roligt på det sättet att om du pratar och berättar och om du gör som 

du säger att du ska göra, då får du en tillit från den som är din åhörare, nästan oavsett i 

vilket sammanhang som helst. Och om du då förvaltar den på ett bra sätt kan man ju 

faktiskt få till stånd en god dialog och hittar du den så får du säkert också idéerna, alltså hur 

ska vi göra här för att spara på miljön. Så jag tror att kommunikation är ett otroligt viktigt 

verktyg.  

 

Enligt enkätundersökningen är miljöfrågor dessutom något som diskuteras på arbetsplatsen 

även mellan medarbetare. Drygt hälften, 51,3 %, av medarbetarna upplevde delvis helt eller 

helt att miljöfrågor diskuteras, medan en knapp fjärdedel, 22,5 %, sa att de delvis inte eller 

inte alls höll med om det. 26,3 % räknades till det interna bortfallet (figur 13, bilaga 3).  

Det viktigaste med att kommunicera det interna miljöarbetet 

Intervjurespondenterna identifierade även vad de ansåg vara det viktigaste med att 

kommunicera det interna miljöarbetet. Det viktigaste enligt miljöansvarig, vilket även 

organisationslitteraturen påpekar, är att få alla engagerade och sa att:  

 
Det är att få alla engagerade, det är det ju givetvis. Att få med alla, det är ju det som är 

meningen med vår miljögrupp, att sprida ut det i organisationen och även till 

fastighetsskötarna. Det är ju jättejätteviktigt.   

 

Miljöansvarig sa även att kommunikationen inte får stanna av då miljön är ett känsligt ämne, 

informationen ska vara lättförståelig, och att det är bra att förmedla vad miljöarbetet genererar 

i ekonomiska termer och hur miljön påverkas. Att frågorna presenteras på en vardaglig nivå 

helt enkelt. Områdesförvaltaren svarade att det är viktigt att kommunikationen sker frekvent 

för att inte intresset ska försvinna och att det därför inte får dröja för länge mellan 

uppföljningstillfällena:  

 
I alla fall tycker jag att vi ska kunna ha nya uppgifter till varje månad till våra möten till 

exempel, att det ska komma uppifrån hur vi ligger till just nu. Då; författarnas anm.  kan 

man hålla den punkten lite mer aktuell på våra möten istället för att man säger att det är 

samma som förra månaden.  

 

Enligt informationsansvarig är det viktigaste med kommunikation för miljöarbetet att få upp 

känslan och värdet för att arbeta med miljöfrågor, det kan exempelvis vara att förmedla 

orsaker till handlingar och att alla ska kunna stå upp för dem utåt. Avdelningsansvarig 

påpekade att det viktigaste är att få en förståelse för vad som händer och vad som sker i de 

olika projekten. Respondenten sa att kommunikation mest handlar om delaktighet och att ju 

mer information som mottas, desto högre delaktighet upplevs.  

 

När enkätrespondenterna fick frågan om de anser det vara viktigt med företagets interna 

miljöarbete var det ingen som valde alternativen inte alls eller delvis inte. Istället var det 83,8 

% som delvis helt eller helt ansåg att det var viktigt. 16,3 % svarade vet ej, neutralt eller inte 

alls och räknades således till det interna bortfallet (figur 14, bilaga 3). Relaterat till den 

föregående frågan fick respondenterna svara på frågan om de tyckte det var intressant med 

företagets interna miljöarbete. 68,8 % av medarbetarna höll helt eller delvis helt med om att 

det är intressant med företagets interna miljöarbete. 8,8 % svarade att de inte alls eller delvis 

inte höll med och 22,5 % räknades till det interna bortfallet (figur 15, bilaga 3).  
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Resultatet ovan visar bland annat hur kommunikationen sker på HSB Östergötland men det är 

även viktigt att ta upp om respondenterna anser den fungera på ett bra sätt, vilket den enligt 

informationsansvarig gör. Miljöansvarig menade även att kommunikationen har förbättrats, 

bland annat att miljöfrågor har tilldelats en person, istället för att någon tidigare haft 

miljöarbetet vid sidan av den ordinarie arbetsbeskrivningen. De företeelser som gör att 

avdelningsansvarig tyckte att kommunikationen fungerar är informationens tillgänglighet och 

snabbhet då den finns att nå för alla, alltid. 67,7 % av medarbetarna höll delvis helt eller helt 

med påståendet att kommunikationen mellan dem och ansvariga fungerar bra medan endast 

1,3 % delvis inte eller inte höll med. Av medarbetarna räknades 31,3 % till det interna 

bortfallet (figur 16, bilaga 3).  

Svårigheter med den interna miljökommunikationen  

Intervjurespondenterna identifierade olika svårigheter angående kommunikationen av det 

interna miljöarbetet. Områdesförvaltaren och avdelningsansvarig sa att det inte fanns några 

direkta svårigheter att kommunicera men områdesförvaltaren påpekade att det är lättare att 

kommunicera pengar istället för koldioxid då människor kanske inte har samma referensramar 

till koldioxid som till pengar. En typ av svårighet som avdelningsansvarig ändå nämnde var 

att  

 
… alla har ju i och för sig tillgång till datorer, men man kanske ofta tittar på sin handdator, 

och … rent tekniskt kan det vara svårare [att; författarnas anm.] uppfånga kommunikationen 

på handdatorn än om man sitter framför en PC… 

 

Det handlar enligt respondenten om att alla ska sätta sig framför datorn och ta del av 

informationen, ibland menar medarbetare att de inte har tid med det.  Svårigheter som 

miljöansvarig tog upp var att det fortfarande finns ett motstånd och att det upplevs som 

besvärligt då personer kanske inte riktigt ser helheten. Respondenten uttryckte att ”… man 

ska se på det på ett annat sätt, mycket längre fram än vad man gör idag”. Miljöansvarig tror 

att det kan vara lätt att hoppa över punkten miljö på möten då respondenten sa ”… och om det 

verkligen fanns miljö på alla agendor på varje möte, det är ju inte säkert att det gör. Det 

brukar ju kunna slinka iväg … och så hoppar man över miljöpunkten; författarnas anm.  ”. 

Informationsansvarig tog upp ifrågasättande, attityd och inställning som svårigheter. 

Respondenten menar att personer kan ifrågasätta insatser som exempelvis deras nymonterade 

solceller och om det verkligen är värt det.  För att personer ska kunna ta till sig den insatsen sa 

respondenten att personer måste också har lite annan information än just det att de har 

monterats upp. Respondenten tog även upp att ”… ja det finns ju motkrafter mot satsningar 

för det finns inte en miljösatsning som inte också innebär en investering på ett eller annat 

sätt”. Även områdesförvaltaren påpekade något liknande då respondenten tog upp att det är 

svårt att miljömål står i konflikt med till exempel ekonomiska mål och att saker idag inte är 

prissatta efter miljökostnad. Informationsansvarig sa att attityden och inställningen är viktiga 

att nå fram till och att det kan vara nödvändigt då det enligt respondenten finns mycket 

fördomar och tyckande om miljö:   

 
Det finns ju så mycket tyckande [från medarbetarna; författarnas anm.] runt miljö; är det 

verkligen påverkan på miljön som gör att det inte snöar? Hur ser det ut hundra år tillbaka, 

vi har väl haft gröna vintrar då också? Är det viktigt att jag sopsorterar det här, vad gör 

Tekniska verken med det här sen? Jag har hört att de slänger det i samma påse… 
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Av medarbetarna var det 68,8 % som delvis helt eller helt håller med om att de får tillräckligt 

med information angående det interna miljöarbetet. 6,3 % svarade att de inte alls eller delvis 

inte håller med om det, samtidigt som 25 % räknades till det interna bortfallet (figur 17, bilaga 

3).  

Vad medarbetarna bör vara medvetna om vad gäller företagets miljöarbete  

Syftet med att kommunicera är givetvis att medarbetarna ska bli medvetna om företagets 

miljöarbete där de till exempel kan bli delaktiga i vilka beslut som fattats och vad som 

kommer att genomföras och hur. Samtliga respondenter utom informationsansvarig, det vill 

säga miljöansvarig, områdesförvaltare och avdelningsansvarig, nämnde olika konkreta 

exempel på vad medarbetarna borde vara medvetna om enligt dem. Det som uttrycktes var att 

veta om miljömålen och hur de låg till enligt vad som var uppsatt, vilket områdesförvaltare 

svarade, och avdelningsansvarig svarade att vara medvetna om företagets miljöpolicy och hur 

företaget hanterar miljöfrågor. Miljöansvarig nämnde klimatmålen och hur företaget ligger till 

för att nå dem, vilket kan hittas på intranätet. Informationsansvarig hade ett annat perspektiv 

och menade att medarbetarna främst bör vara medvetna om att företaget bedriver ett 

miljöarbete och arbetar med miljöfrågor i den utsträckning som är möjligt. Medarbetarna bör 

ha en ambition enligt informationsansvarig men inte kunna detaljkunskap om miljöarbetet. 

Däremot krävs att de får tillgång till företagets miljöinformation om de skulle behöva eller 

vilja det och att de vet att det finns.  

Medvetenhet om miljöarbetet hos företagets medarbetare 

Det kan vara så att ledningen tror att medarbetarna kan mer än vad de egentligen gör, då de 

anser att de kommunicerar på ett bra sätt. Det var därför intressant att undersöka 

medarbetarnas åsikt i den frågan, vilket visade att de ansåg sig vara relativt medvetna.       

Samtliga respondenter trodde att det finns en bra medvetenhet hos företagets medarbetare om 

att företaget bedriver ett miljöarbete. Miljöansvarig och informationsansvarig nämnde att 

medvetenheten kan vara bra eftersom företaget dels bedrivit aktiviteter som samlat alla 

anställda kring klimatfrågan (miljöansvarig) samt att miljö generellt diskuteras en del på 

arbetsplatsen mellan medarbetarna (informationsansvarig). Det är skrivet en del i 

dagstidningar som bidrar till att den generella frågan om miljö även avhandlas på raster och 

samtidigt sker förändringar inom företaget, bland annat vad gäller drivmedel i tjänstebilarna 

vilket lyfts i samtal. Att det hela tiden påminns lyftes också i intervjuerna.   

 

Förutom att företagets miljöarbete eller den övergripande miljöproblematiken diskuteras 

bland medarbetarna tror ett par av respondenterna att medvetenheten är bra tack vare den 

ständiga påminnelse de får om det. Områdesförvaltaren sa till exempel att informationen 

förmedlas så tätt som möjligt och att miljö är en stående punkt på avdelningsmöten. Att 

medvetenheten är bra tror de beror på ständiga möten och bra information som regelbundet 

når ut till medarbetarna. Dessutom visar enkätundersökningen att många av medarbetarna är 

medvetna, det vill säga i alla fall vet om det. Både miljöansvarig och informationsansvarig tog 

upp miljöfrågan som en del i det vardagliga arbetet men på lite olika sätt. Miljöansvarig 

upplevde att miljö fortfarande är något som hamnar vid sidan av och inte är helt integrerat i 

medarbetarnas vardagliga arbete. Respondenten sa till exempel att ”… jag tror, så är det 

fortfarande, att miljön är lite fortfarande det här lite avfallstänket, inte så mycket långsiktigt”. 

Informationsansvarig menade å andra sidan att:  
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Om man skulle fråga medarbetare så tror jag att de flesta skulle svara att de vet en del kring 

det här. Både nära, i form av diskussioner kring hantering av sopor eller den aspekten. Men 

sen beroende på var man jobbar någonstans, kommer man ut i fastighetsskötargruppen till 

exempel, där är ju miljön väldigt påtaglig. Alltså, vad du får använda när du rensar ogräs 

och hur du ska hantera olika saker. Där är det ju otroligt påtagligt. 

 

En av de intressanta aspekterna var att studera hur medvetna medarbetarna på företaget ansåg 

sig vara om det interna miljöarbetet. 78,8 % ansåg att de delvis eller helt håller med 

påståendet att de är medvetna om företagets interna miljöarbete att jämföra med 2,5 % som 

svarade inte alls eller delvis inte. 18,8 % räknades till det interna bortfallet (figur 18, bilaga 

3). Här kan också nämnas att de som fått en miljöutbildning på företaget, där svarsalternativen 

var ja, nej samt vet ej, visade att 81,3 % av respondenterna svarade att de genomgått en 

miljöutbildning, 15 % att de inte gjort det och 3,8 % föll inom det interna bortfallet (figur 19, 

bilaga 3). Frågan aktualiserades under intervjuerna där det framkom att medarbetare med fast 

anställning skulle genomgå en miljöutbildning.  

Vad visar intervju- och enkätundersökningen?  

Kommunikation för ett företags arbete generellt är viktigt för en fungerande organisation som 

vill nå uppsatta mål (Arklan, 2011). Att miljöarbetet kommuniceras på ett bra sätt är en viktig 

komponent, det är en del av företagets arbete. Det är således av stor vikt att de anställda med 

ansvar för, som i det här fallet miljöledningsarbetet, är medvetna om att det krävs (Arklan, 

2011) och de menar också i intervjuerna att de tar det på allvar. När medarbetarna själva 

kommunicerar internt blir det en mer horisontell kommunikation än vertikal, och även mer 

informell sådan. Här kan det ske värdefulla utbyten och bör således uppmuntras (Uusi-Rauva 

& Nurkka, 2010; Knowles and Espinosa, 2009). Att informationen når samtliga medarbetare 

samt att det kan finnas en tvåvägskommunikation mellan olika nivåer såväl som informell 

kommunikation vid fikabordet, bidrar till ökat engagemang och förståelse. Det viktiga är 

således inte att endast informera personalen vad som händer, det måste också ske på mest 

lämpliga sätt (Arklan, 2011) och med syftet att det ska kunna bidra till att uppnå företagens 

uppsatta mål (Anaeto, 2010). Situationen på HSB Östergötland är sådan att de arbetar aktivt 

med att kommunicera miljöarbetet och använder olika metoder och kanaler för att nå ut till 

medarbetarna. Ett ansvarstagande från de ansvariga att kommunicera det interna miljöarbetet 

har även lett till att en stor del av företagets medarbetare ansåg sig medvetna om det. 

 

Att ingen av medarbetarna uttryckligen inte tyckte det var viktigt med företagets interna 

miljöarbete är positivt. Genom engagemang och delaktighet kan arbetet i en organisation 

förbättras (Knowles & Espinosa, 2009) vilket bland annat kan användas genom att 

medarbetare med olika perspektiv kan lyfta sina åsikter då de dagligen kommer i kontakt med 

exempelvis miljöfrågor och därmed kan ge värdefulla inblickar i hur miljöarbetet kan 

förbättras (Matthews et al. 2004). Om kommunikationen är bra kan det även leda till att 

medarbetare känner sig delaktiga och insatta i organisationens visioner och arbete (Larsson, 

2008). Många medarbetare ansåg det vara viktigt att företaget arbetar med miljöfrågor, och 

det kan då vara en möjlighet för företaget att använda deras engagemang till att utveckla 

miljöarbetet, och att uppmuntra dem till att delta genom att tillfråga dem om hur arbetet ska 

utformas. 

 

I det stora hela ansåg intervjurespondenterna att kommunikationen fungerar bra, bland annat 

för att miljö har blivit en större arbetsuppgift. Om de får tillräckligt med information eller inte 

kan vara svårt att analysera eftersom många svarade neutralt. Om de inte anser sig få 

tillräckligt med information måste det innebära att de vill ha mer och är intresserade, men det 

kan också vara svårt att veta vad som är tillräckligt och inte.  
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Det finns flera svårigheter med att kommunicera och få medarbetarna intresserade av det 

interna miljöarbetet menar intervjurespondenterna, då det ibland finns ett motstånd mot 

investeringar för olika miljöåtgärder. För det här finns dock åtgärder och möjligheter att 

hantera problemen, att som tidigare nämnts exempelvis relatera deras yrkesroll till 

miljöarbetet. Däremot är det viktigt att det från ledningens sida ses som en prioriterad fråga 

med miljö och som Anaeto (2010) menar att det är nödvändigt att utbilda medarbetarna vid 

förändring för att de ska ta till sig den och att informationsflödet ska reflektera företagets 

kultur. Det finns ingen mening med att genomföra åtgärder om de inte kommuniceras ut till 

intressenterna och en effektiv, målinriktad kommunikation kan öka en organisations 

produktivitet (Anaeto, 2010). Det är således viktigt att poängtera orsakerna till satsningar och 

utveckling av miljöarbetet.  

  

Respondenterna nämnde olika delar av miljöarbetet som medarbetarna bör vara medvetna om 

och uppfattningen skiljde sig åt mellan dem. Det skulle till exempel kunna vara nödvändigt 

med någon form av checklista som alla gemensamt är med och utformar eftersom Uusi-Rauva 

och Nurkka (2010) tar upp att medarbetarna bör få konkret information om vad de ska göra 

och hur deras roll relaterar till miljöarbetet. Den kan då innehålla den nödvändiga 

informationen och vara en del i den vardagliga kontakten med miljöfrågor. I enkätstudien fick 

medarbetarna svara på om de var medvetna om det interna miljöarbetet, men det ger endast en 

inblick i just den övergripande frågan och inte specifikt vad de kan. Respondenterna sa alltså 

att de tror det finns en god medvetenhet tack vare de aktiviteter och ständiga påminnelser som 

medarbetarna konstant får. Dock är frågan om samtliga medarbetare bör vara mer medvetna 

om miljö i sitt vardagliga arbete, inte bara fastighetsskötare eller andra som ständigt är i 

kontakt med de direkta miljöaspekterna. Även om det kan vara så att de med direktkontakt 

med miljöarbetet lättare kan relatera till miljöfrågorna (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010) bör alla 

veta hur deras roll påverkar miljön. Medvetenheten kan även bero på vilka som har fått en 

miljöutbildning eller inte. Då 82 % av medarbetarna svarade att de fått en miljöutbildning 

borde det motsvara antalet fast anställda eftersom de ska genomgå en sådan utbildning. Om 

det däremot är fler än 82 % av medarbetarna som är fast anställda och som har arbetat på 

företaget längre än ett år kan det vara bra att följa upp vilka som inte genomgått utbildningen.  

 

Att medarbetarna är medvetna skulle kunna bero på att de ansvariga för miljöarbetet har 

kommunicerat ut det på ett bra sätt där medarbetarna tagit del av informationen. För att 

miljöarbetet ska fungera är ett steg att kommunicera ut den på ett bra och lämpligt sätt, på 

samma sätt som övrig information kommuniceras. Att det finns en fungerande 

kommunikation är inte heller endast nödvändigt just för miljöarbetet, utan för hela företagets 

fungerande och effektivitet. Att kommunikationen i det här fallet fungerar kan också ge en 

indikation på hur övrig information distribueras och att även det fungerar väl.  

 

Kommunikationen har en väldigt betydande roll i en organisation och i det här stycket har 

intervju- och enkätsvaren analyserats för att ta reda på hur den betraktas på HSB 

Östergötland. Vilken betydelse kommunikationen har för miljöarbetet, hur den upplevs 

fungera samt vilka svårigheter som finns har tagits upp. Eftersom det är viktigt att företagets 

medarbetare är medvetna om miljöarbetet har även det behandlats, liksom vilken syn 

intervjurespondenterna har på vad medarbetarna bör kunna.  
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Vad de aktuella kommunikationssätten kan medföra och hur de kan förbättras 
I det här avsnittet redovisas för- och nackdelar med de olika kommunikationsvägarna och 

även vilka förbättringsmöjligheter som finns vad gäller den interna miljökommunikationen på 

HSB Östergötland. Här relateras även förbättringsmöjligheter till de enkätfrågor som ställts 

angående hur väl medarbetarna anser kommunikationen fungerar.  

Fördelar och nackdelar med de kommunikationssätt som används på HSB Östergötland  

De fördelar som miljöansvarig och områdesförvaltaren tog upp var sådant som berörde 

intranätet. Miljöansvarig tog upp att med det digitala systemet hamnar allt på samma plats och 

områdesförvaltaren sa att intranätet är en bra kommunikationsväg för att alla får samma 

information. Avdelningsansvarig som kommunicerar miljöarbetet i olika byggprojekt menade 

att det är bra att hålla viss miljöinformation till den aktuella gruppen då det är de 

medarbetarna som har behov av den. Om det finns några större nyheter kan de kommuniceras 

ut till samtliga på företaget.  

 

När det gäller vilka nackdelar respondenterna identifierade tog de upp olika aspekter om de 

kommunikationssätt företaget valt att kommunicera genom. Miljöansvarig nämnde 

 
... att [när; författarnas anm.] man har [informationen; författarnas anm.] på flera ställen 

kan ju bli en nackdel … vi har blad och [lösbladsinformation; författarnas anm.] och det 

blir ju inaktuellt väldigt fort, och internet ska ju också uppdateras … ibland kan det ju bli 

risk att det blir olika information på olika ställen. 

 

När information ska förmedlas till medarbetare ute på områdena kunde det enligt 

områdesförvaltaren vara en nackdel att budskapet kan se olika ut beroende på vem som 

förmedlar det, att det kan vara så att personer tar upp saker som de själva tycker är viktigt 

eller att de kan missa säga något och att informationen därför inte blir likadan. Dock sa 

områdesförvaltaren att även om informationen kan förändras innehåller den i grunden samma 

sak. Informationsansvarig menade att ”... när det är många som ska sprida ut informationen i 

organisationen kan det ske vid olika tidpunkter och informationen kan se lite olika ut då 

informationsöverförarna tolkat den första informationen på olika sätt” vilket visar på ett 

liknande resonemang. 

Kommunikativa förbättringsmöjligheter 

Då svårigheter och aspekter identifierats under intervjuerna kunde även 

förbättringsmöjligheter för kommunikationen av HSB Östergötlands interna miljöarbete 

diskuteras. Två av respondenterna identifierade kommunikativa förbättringsmöjligheter för 

intranätet och två stycken för de möten som sker kontinuerligt. Utöver åtgärderna för de 

kommunikationsvägarna kom även andra skilda förbättringsmöjligheter upp under 

intervjuerna. Gällande möten svarade områdesförvaltaren att miljögruppen borde träffas 

oftare än fyra gånger per år, då det idag leder till att det inte alltid finns något nytt att 

förmedla kring företagets miljöarbete på avdelningsmötena som istället sker en gång i 

månaden. På så sätt skulle den stående punkten på dagordningen angående miljö enligt 

respondenten bli lite mer aktuell då det inte skulle bli samma information som 

kommunicerades som på föregående möte.  

 

Miljöansvarig sa att en förbättringsmöjlighet var att utöka antalet möten med anställda och 

även anordna fler miljöutbildningar. Angående förbättringsmöjligheter för intranätet nämnde 

informationsansvarig och avdelningsansvarig att de vill försöka öka användningen av 

intranätet och informationsansvarig sa att "för det första så ska man konsekvent och alltid 

använda den kanalen, där är vi inte hundraprocentigt konsekventa, och får du det allra 
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viktigaste via din e-post inkorg då blir intresset av att titta på intranätet något mindre." Det 

visar att det finns möjligheter till en mer effektiv användning av företagets 

kommunikationsvägar.  

 

Informationsansvarig tog även upp att det finns förbättringsmöjligheter för informationen som 

ska förmedlas. Respondenten sa att det går att bli bättre på att lyfta fram saker på ett lite 

annorlunda sätt, att informationen måste innehålla det som är lite roligt och sådant som är 

väldigt viktigt ur företagssynpunkt samt att de kan bli bättre på relevansen av det som är värt 

att berätta. En ytterligare förbättring som avdelningsansvarig nämnde är få ut informationen 

över hela verksamhetsområdet då det nu är mestadels Linköpingcentrerat. Respondenten sa att 

det här inte enbart gäller information angående miljö utan att man i allmänhet ska bli bättre på 

att lyfta information från de andra verksamhetsplatserna.  

 

Under samtliga intervjuer kom respondenterna någon gång in på ämnet miljö och ekonomi 

där olika uppfattningar kan urskiljas. Ämnet togs inte upp i kontext med förbättringsförslag 

men skulle kunna användas för att förbättra miljökommunikationen. Miljöansvarig sa att 

miljö är ett tacksamt ämne att arbeta med då företaget ofta när de arbetar med miljö sparar 

energi och därmed pengar. Avdelningsansvarig tog upp att när medarbetare ser att företaget 

investerar pengar på konkreta saker, vilket mycket miljöarbete enligt respondenten handlar 

om, kan de få en förståelse för att företaget tycker att de små frågorna är viktiga som 

exempelvis sophantering. Respondenten sa också att det ökar delaktighet och tankesätt på 

företaget. Som tidigare nämnt påpekade informationsansvarig under sin intervju att det alltid 

innebär en typ av investering vid en miljösatsning och områdesförvaltaren uttryckte att det 

kan vara svårt att kombinera miljö med ekonomi samt att det i samhället i stort är så att ”... 

ska man ta ett miljöansvar så får man göra det ur egen plånbok.” Det senare visar att det finns 

ett tankesätt om att miljösatsningar inte alltid är helt förenligt med ekonomiska mål.  

 

Ett par genomförda förbättringar som togs upp i ett par av intervjuerna var att företaget 

relativt nyligen anställt en ny miljösamordnare och att företaget har en engagerad VD. 

Avdelningsansvarig nämnde att det blivit ett bättre driv i miljöarbetet sedan den nuvarande 

miljösamordnaren började på företaget. Informationsansvarig påpekade att det blev en nystart 

i miljöarbetet när den nye miljösamordnaren anställdes samt att ”... vi har lyft oss 

miljömässigt i den rekrytering vi gjorde med miljöansvarig. Det har betytt väldigt mycket för 

oss som företag...”. Miljöansvarig påpekade att ”... vår VD har ju inte heller varit så 

jättelänge, det är han som har infört det här med Svensk Kvalitet”, vilket sågs som en positiv 

utveckling av företagets kvalitetsarbete. 

 

Vad visar intervju- och enkätundersökningen? 
Tre av respondenterna tog upp fördelar om intranätet som kommunikationsväg vilket kan visa 

på hur betydelsefull den kan anses vara för informationsutbyte. Ett par av respondenterna sa 

även att företaget vill få upp användandet kommunikationsvägen hos medarbetarna. HSB 

Östergötland vill att företaget främst ska använda intranätet samt möten för förmedling av 

information och vill därmed undvika löspappersblad som snabbt blir utdaterade eller mejl som 

innehåller det av vikt för specifika personer. 

 

Viss information riktas enbart till specifika grupper och kommuniceras inte till samtliga på 

företaget enligt en av respondenterna. Av en annan respondent fördes ett resonemang om att 

flera kommunikationsvägar är bra vid förmedling av information, för att få så många som 

möjligt ska har möjligheten att nå den. Det kan vara bra då innehållet och 

kommunikationsvägen bör anpassas efter situationen där både envägs- och 
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tvåvägskommunikation samt vertikal och horisontell sådan kan vara lämplig (Arklan, 2011). 

Då det är mycket information som ska kommuniceras krävs ett mer direkt tillvägagångssätt 

som exempelvis möten än en snävare kommunikationsform som mejl (Te’eni et.al, 2001). Att 

företaget idag använder sig av möten i stor utsträckning är således ett bra initiativ men det är 

då också viktigt att miljö regelbundet tas upp på dem.  

 

Då företaget använder olika kommunikationsvägar att förmedla sin information genom 

medför det också att det hamnar på olika platser, vilket enligt en respondent kan leda till att 

olika information kan förmedlas då exempelvis informationsblad är svårare att uppdatera. 

Informationen kan även se olika ut när den förmedlas under avdelningsmöten vilket 

påpekades av två respondenter. Då företaget vill öka användningen av intranätet och minska 

användningen av informationsblad kan således svårigheten med att förmedla samma 

information minska. Svårigheten att sprida samma information från mun till mun genom olika 

informationsbärare kan vara svårare att förbättra då det alltid sker olika tolkningar. Då 

företaget lägger upp anteckningar från samtliga mötet, vilket informationsansvarig nämner 

kan informanter använda sig av dem för att se vad som sas på miljömötet och se vad som är 

intressant att informera vidare. Det här kan visa på att HSB Östergötland har en idé om hur de 

ska minska risken att olika information sprids. 

 

Åsikterna skiljer sig angående förhållandet mellan miljö och pengar. Antingen sågs miljö och 

pengar som motpoler där miljö var en kostnad, eller att miljö istället innebar ekonomiska 

besparingar. Om företaget väljer att kommunicera vilka ekonomiska fördelar miljöarbetet kan 

generera, kan det medföra att medarbetarna blir mer motiverade att arbeta med miljöfrågor på 

arbetsplatsen (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010) och det kan därför vara givande att skapa en mer 

samlad bild av hur miljöarbetet förhåller sig till företagets ekonomi på ett positivt sätt. 

 

HSB Östergötland verkar ha en drivande ledning då respondenter exempelvis tagit upp att VD 

har varit drivande inför utmärkelsen Svensk Kvalitet. Ansvaret för miljöarbetet har 

koncentrerats till en tjänst vilket kan visa att ledningen prioriterar miljö, men däremot finns 

ingen miljöansvarig med i ledningsgruppen även om miljö tas upp på ledningsmöten. Det är 

viktigt att ledningen prioretrar miljöarbetet för att företaget ska få ett betydande miljöarbete. 

Det är även viktigt att ledningen i en organisation ser kommunikationen som en viktig faktor, 

då de dels beslutar om hur kommunikationen ska se ut, men även då det leder till vilka 

synpunkter som kan föras fram (Arklan, 2011). En effektiv, målinriktad kommunikation kan 

öka en organisations produktivitet (Anaeto, 2010).  

 

De befintliga kommunikationsvägarna på HSB Östergötland har i det här avsnittet med hjälp 

av intervju och enkätresultat visat sig ha både för och nackdelar samt att det finns 

förbättringsmöjligheter. Ledningens roll och företagets syn på förhållandet mellan miljö och 

pengar har även lyfts fram.  
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Avslutande konklusion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka och analysera kommunikationen av det interna 

miljöarbetet på HSB Östergötland för att öka förståelsen ur två olika perspektiv. Studien 

genomfördes både med kvalitativa och kvantitativa metoder för att dels få en bild av 

kommunikationen från medarbetare med insyn i och ansvar för miljöarbetet och dels studera 

vad medarbetarna på företaget generellt ansåg om kommunikationen samt det interna 

miljöarbetet. Resultatet från både intervju- och enkätrespondenter visar att 

miljökommunikationen på HSB Östergötland ur många aspekter fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Det finns dock delar att reflektera och diskutera över, utifrån vad som 

framkommit i analysen. Nedan sammanfattas slutsatser om hur det interna miljöarbetet 

kommuniceras, om uppfattningen skiljer sig mellan medarbetare och ansvariga angående 

miljökommunikationen samt miljöarbetet, och till sist vad som är viktigt för en fungerande 

kommunikation. Slutsatser som även kan vara intressanta för andra företag med liknande 

organisationsstruktur, och till viss del organisationer i allmänhet, redovisas också. 

 

HSB Östergötland använder flera kommunikationsvägar beroende på innehåll och situation 

för att nå ut till medarbetarna då olika personer tar till sig information på olika sätt. Det kan 

medföra att medarbetare blir medvetna om miljöarbetet då den kommuniceras på ett flertal vis 

och som Miller (2009) tar upp underlättas kommunikationen om flera vägar finns att tillgå. 

Då det framkom från intervjuerna att företaget vill satsa på att öka användandet av intranätet 

för miljöarbetet är det viktigt att det även innefattar övrig information för att det ska 

förmedlas på samma sätt och att kommunikationen ska bli så effektiv som möjlig. Givetvis 

ska informationen anpassas efter mottagare och situation (Arklan, 2011) men det är viktigt att 

fortsätta använda samma kommunikationsvägar för miljö och övrig information (Axelsson & 

Marcus, 2001). För de medarbetare som inte spenderar mycket tid vid en dator kan möten 

vara en enklare och mer effektiv väg för information och kommunikation angående 

miljöarbetet. Idag sker miljögruppsmötena på HSB Östergötland kvartalsvis och 

avdelningsmötena sker månadsvis där information från miljömötena ska presenteras. Det här 

innebär således att ny information angående miljöarbetet inte framkommer på samtliga 

avdelningsmöten vilket kan medföra antingen att samma information förmedlas eller att det 

inte tas upp alls.  Eftersom miljö ska vara en stående punkt på samtliga avdelningsmöten 

borde det vara fler medarbetare som svarat att de får information angående det interna 

miljöarbetet via den här vägen. Då intervjurespondenterna påpekade att möten är en bra 

kommunikationsform i kombination med andra, måste de också ske kontinuerligt för att vara 

effektiva. Genom att vara konsekventa med miljöpunkten på varje avdelningsmöte ökar 

möjligheten att nå ut regelbundet till medarbetarna och därför borde miljögruppsmötena 

eventuellt ske oftare för att öka frekvensen av miljöinformation. Det kan vara viktigt att 

behålla och utveckla mötesstrukturen även om användningen av intranätet ökar för att nå 

samtliga medarbetare. 

 

I intervjuerna togs det upp att det interna miljöarbetet diskuteras en hel del på företaget bland 

medarbetarna, vilket är en form av informell kommunikation. Resultatet från enkäterna visar 

dock att endast ungefär hälften av medarbetarna helt eller delvis höll med om att så är fallet. 

Det kan därför finnas anledning att uppmuntra den informella miljökommunikationen mer då 

det kan leda till ett mer effektivt miljöledningsarbete (Knowles & Espinosa, 2009). På grund 

av att företaget har olika avdelningar och verksamhetsområden kan diskussionen om det 

interna miljöarbetet bero på arbetsplats. I de arbetsroller där miljöfrågor är en del i det 

vardagliga arbetet kan miljöarbetet bli ett mer naturligt inslag. Även om ämnet kanske inte 

diskuteras mer än på andra avdelningar, kan ändå förståelsen och engagemanget för företagets 
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miljöarbete vara större då de konkret berörs av det i sin arbetsuppgift (Uusi-Rauva & Nurrka, 

2010). Genom att informera om varför åtgärder och satsningar genomförs kan 

förhoppningsvis ifrågasättandet minska och det är även enligt Hatch (2002) viktigt att 

kommunikationen kan ske nerifrån och upp för att öka engagemanget hos medarbetare genom 

att de då blir mer delaktiga, vilket som tidigare nämnts är möjligt på HSB Östergötland. En 

stor andel av medarbetarna svarade att miljöarbetet var intressant och viktigt även om det 

dock fanns de som inte ansåg det. Miller (2009) poängterar vikten av medarbetarnas positiva 

attityd mot organisationens mål, som i det är fallet gäller miljöarbetet, vilket kommunikation 

kan bidra till (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

I analysen framkom att det finns olika syn på vad medarbetarna ska vara medvetna om 

gällande det interna miljöarbetet. Finns det en samlad åsikt om vad medarbetarna bör vara 

medvetna om skulle det kunna innebära en gemensam uppfattning angående vad som ska 

förmedlas ut från miljögruppsmötena till kommande avdelningsmöten. Det är lättare för 

medarbetare att förstå vad miljöarbetet innebär och det ökar förståelsen för åtgärder om 

miljösatsningar relateras med ekonomiska termer då det kan vara ett exempel på en 

referensram som samtliga kan relatera till. Medarbetare på ett företag kan bli mer engagerade 

om de är medvetna om hur de åtgärder de genomför kan ge företaget ekonomisk vinning 

(Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Från intervjuerna framkom det att ansvariga tror att 

medvetenheten hos medarbetarna är bra vilket också enkätsvaren visade. Många av 

medarbetarna svarade även att de anser att de får tillräckligt med information vilket kan ge en 

indikation att kommunikation samt informationsmängden idag är tillfredsställande för många, 

även om det är svårt att veta bakomliggande orsaker till svarsfrekvensen. Analysen av HSB 

Östergötland visar att kommunikationen sker som Larsson (2008) beskriver, både horisontellt 

och vertikalt. Svaren från medarbetare och ansvariga visar att det finns en viss skillnad i hur 

de anser att kommunikationen sker, både nerifrån och upp, och det går att bli mer konsekvent 

i användandet av de kommunikationsvägar som föredras. Även om det finns fungerande 

kommunikationsvägar på ett företag krävs det att båda parterna använder dem för en effektiv 

tvåvägskommunikation. Exempelvis kan återkoppling från medarbetare och en mottaglig 

ledning ge en kontinuerlig förbättring av miljöarbetet. Kommunikation är en väldigt viktig del 

i en organisations arbete för att den ständigt ska kunna förändras (Post & Altma, 1994). 

Därför är kommunikation alltid en aspekt att arbeta med och därmed även ett viktigt och 

intressant forskningsområde.  

 

Eftersom undersökningen genomförts i form av en fallstudie innebär det att den endast visar 

situationen på det studerade företaget, men resultatet kan ändå vara en indikation på hur viktig 

kommunikation kan vara för miljöarbetet även på andra företag. Företag med miljöpåverkan 

kan genom kommunikation förbättra medvetenheten och delaktigheten i alla väsentliga delar 

av miljöarbetet. Det resultat studien visar och som kan vara givande för andra organisationer 

är vikten av ett medarbetarperspektiv, då det kan finnas en skillnad mellan hur ansvariga 

resonerar och hur medarbetare svarar angående miljökommunikationen och miljöarbetet. 

Därför kan det vara lämpligt att regelbundet stämma av hur medarbetarna upplever att 

kommunikationen fungerar. Företag bör även fundera över hur de kan anpassa informationen 

och vilka vägar som är mest effektiva att använda för att kontinuerligt kommunicera och 

förmedla information. Andra betydelsefulla åtgärder kan vara att uppmuntra informell 

kommunikation, att ansvariga har en samlad bild av vad medarbetarna bör vara medvetna om 

och att medarbetarna kan relatera miljöåtgärder till kända referensramar. Den här studien 

bidrar till att poängtera vikten av ett medarbetarperspektiv i organisationers 

miljökommunikation, både för HSB Östergötland, andra organisationer och inom 

vetenskaplig forskning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

Intervju med (namn) på HSB Östergötland.  

 

Vi har tidigare diskuterat behandling av citat och anonymitet där (allas namn) har kommit 

överens om att… (se separat papper). Är det något du skulle vilja tillägga när det gäller detta?  

 

Bakgrund 

 

1. Kan du berätta lite om din roll på företaget? 

 

2. Hur ser ert interna miljöarbete ut? (Vad bedriver ni för internt miljöarbete) 

Följdfråga: Vad har du för roll i miljöarbetet? 

 

Kommunikation 

 

3. Hur kommuniceras det interna miljöarbetet och varför har ni valt just detta/dessa 

tillvägagångssätt? 

Följdfråga: Vad av miljöarbetet kommuniceras? (Exempel) 

Följdfråga: Varför har ni valt att kommunicera på flera sätt och inte bara på ett (eller 

tvärtom)? 

Följdfråga: Kan du se några fördelar med det/de kommunikationssätt ni använder?  

Följdfråga: Kan du se några nackdelar med det/de kommunikationssätt ni använder?  

 

4. Vad anser du är det viktigaste med att kommunicera det interna miljöarbetet? 

 

5. Hur upplever du att miljökommunikationen fungerar på företaget och varför? 

Följdfråga: Finns det några svårigheter med att kommunicera miljöarbetet?  

Följdfråga: Vilka i sådana fall? 

 

6. Anpassar ni på något sätt informationen efter mottagaren? (Får alla samma information?) 

Följdfråga: Varför och på vilket sätt i sådana fall? 

Följdfråga: Varför inte? 

 

7. Finns det möjlighet för medarbetare att kommunicera med chefer eller miljöansvarig om 

miljöarbetet?  

Följdfråga: Om ja, på vilket eller vilka sätt kan den kommunikationen ske? 

Följdfråga: Om ja, använder medarbetarna möjligheten? 

Följdfråga: Om nej, vore det bra om de kunde det? 

Följdfråga: Varför finns/varför finns inte möjligheten? 

 

8. Vilket eller vilka tillvägagångssätt används för att kommunicera övrig intern information?  

Följdfråga: Om det är annorlunda än hur miljöarbetet kommuniceras, varför? 

 

9. Vilken medvetenhet om det interna miljöarbetet tror du finns hos medarbetarna?  

Följdfråga: Varför tror du det/varför tror du inte det?  

Följdfråga: Vilken medvetenhet bör medarbetarna ha om det?  

Följdfråga: Om du inte tror att de finns en medvetenhet hos medarbetarna, vad tror du det 

kan bero på att de inte är medvetna? 
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10. Vilken betydelse anser du/ni kommunikation har för ert miljöarbete?  

Följdfråga: På vilka sätt tror du/ni att kommunikationen kan förbättras?  

Följdfråga: Vad är bra kommunikation för er? 

 

Avslutning 

 

11. Till sist, är det något mer du skulle vilja tillägga?  

 

Tack så mycket! 
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Bilaga 2. Medarbetarenkät 
 

Denna enkät är en del av ett examensarbete som genomförs för att studera kommunikationen 

av det interna miljöarbetet på HSB Östergötland. Vi två som utför studien går sista året på 

Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet. Enkätens syfte är att undersöka 

medarbetarnas perspektiv vad gäller det interna miljöarbetet och hur det kommuniceras. Med 

”internt” menas i detta fall sådant som sker inom organisationen och alltså inte ut mot kunder 

eller andra. Genom att svara får du möjlighet att framföra dina åsikter samtidigt som en hög 

svarsfrekvens bidrar till att resultatet av examensarbetet får en större tillförlitlighet. Uppsatsen 

blir klar under våren och kommer efter det finnas tillgänglig i Linköpings universitets 

bibliotekskatalog, om du önskar ta del av den. 

  

Enkäten består av femton frågor och tar ca fem minuter att besvara. Svaren kommer att 

behandlas anonymt. 

 

Enkäten inleds med fem frågor och följs av ett antal påståenden. Välj ett alternativ på varje 

ställd fråga eller påstående om inget annat anges. Varje påstående, från och med fråga 6, har 

fem olika svarsalternativ. Svarsalternativen är indelade från 1-5 där en lägre siffra indikerar 

att du inte håller med och en högre siffra antyder att du är mer benägen att hålla med 

påståendet. Undantagna är fråga 8 och 12 där du har möjlighet att välja flera alternativ. 

 

När du svarat på enkäten lägg ditt svar i bifogade kuvert. Kuvertet ska du sedan lämna/skicka 

till kundtjänst i Linköping som samlar in svaren. OBS! Vi vill ha ditt svar senast onsdagen 

25 januari 2012.  
 

1. Kön 

Man   

Kvinna  

 

2. Ålder 

<25  

25-35   

35-45   

45- 55  

55<  
 

3. Hur många år har du varit anställd? 

<1  

 1-5   

6-10   

11-15  

15<  
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4. Vilken avdelning arbetar du på? 

      
 

5. Har du fått någon miljöutbildning av företaget? 

Ja  

Nej  

 

Vet ej  

 

6. Jag anser att det är intressant att företaget har ett internt 

miljöarbete. 

 
(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej 

 

7. Jag anser att det är viktigt att företaget har ett internt miljöarbete. 

 

(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej   

 

8. Jag får information om företagets interna miljöarbete på följande 

sätt. 

Välj ett eller flera alternativ. 

 

Intranät   

Mejl   

Möten   

Annat:        

 Vet ej   
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9. Jag anser att jag får tillräckligt med information angående 

miljöarbetet inom företaget. 

 
(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej   

 

10. Jag anser mig vara medveten om företagets interna miljöarbete. 

 
(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej   

 

11. Jag anser att jag har möjlighet att kontakta chefer eller 

miljöansvarig gällande ärenden som berör det interna miljöarbetet. 

 
(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej   

 

12. Jag kan kontakta chefer eller miljöansvarig gällande det interna 

miljöarbetet på följande sätt. Välj ett eller flera alternativ. 

Intranät   

Mejl   

Möten   

Annat:       

Har ej möjlighet  

 

Vet ej   
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13. Jag anser att kommunikationen gällande det interna miljöarbetet 

mellan mig och chefer eller miljöansvarig fungerar bra. 

 
(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej   

 

14. Jag kan på egen hand ta reda på mer om det interna miljöarbetet om 

jag skulle vilja. 

 

Ja   

Nej   

Vet ej      

 

15. Jag upplever att företagets miljöarbete diskuteras på arbetsplatsen 

mellan medarbetare. 

 
(1) Håller inte alls med  

(2) Håller delvis inte med  

(3) Neutral   

(4) Håller delvis med   

(5) Håller helt med  

 

 Vet ej   

 

16. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 
      

 

 

 

 

 

Tack för er tid! 

Med vänliga hälsningar Emilie Carlsson och Linn Grundtman. 

Miljövetarprogrammet  

Linköpings universitet 
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Bilaga 3. Figurer  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Andel medarbetare som ansåg att de får information om 
miljöarbetet via intranätet. 

Figur 2. Andel medarbetare som ansåg att de får information 
om miljöarbetet via mejl. 
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Figur 3. Andel medarbetare som ansåg att de får 
information om miljöarbetet via möten. 

Figur 4. Andel medarbetare som ansåg att de får 
information om miljöarbetet på annat sätt. 
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Figur 5. Andel medarbetare som svarade vet ej. 

Figur 6. Andel medarbetare som ansåg att de på egen hand kan ta 
reda på mer om det interna miljöarbetet.  
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Figur 7. Andel medarbetare som ansåg att de har möjlighet att kontakta 
chefer eller miljöansvarig angående det interna miljöarbetet. 

Figur 8. Andel medarbetare som ansåg att de har möjlighet att kontakta 
chefer eller miljöansvarig angående det interna miljöarbetet via 
intranätet. 
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Figur 9. Andel medarbetare som ansåg att de har möjlighet att 
kontakta chefer eller miljöansvarig angående det interna miljöarbetet 
via mejl. 

Figur 10. Andel medarbetare som ansåg att de har möjlighet att 
kontakta chefer eller miljöansvarig angående det interna miljöarbetet 
via möten. 
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Figur 11. Andel medarbetare som ansåg att de har möjlighet att 
kontakta chefer eller miljöansvarig angående det interna 
miljöarbetet via andra tillvägagångssätt. 

Figur 12. Andel medarbetare som svarade vet ej angående 
tillvägagångssätt för att kontakta chefer eller miljöansvarig 
gällande det interna miljöarbetet. 
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Figur 13. Andel medarbetare som upplevde att företagets miljöarbete 
diskuteras på arbetsplatsen mellan medarbetare. 

Figur 14. Andel medarbetare som ansåg att det är viktigt med 
företagets interna miljöarbete. 
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Figur 15. Andel medarbetare som ansåg att det var intressant med 
företagets interna miljöarbete. 

Figur 16. Andel medarbetare som ansåg att kommunikationen mellan dem 
och chefer eller miljöansvarig fungerar bra. 
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Figur 17. Andel medarbetare som ansåg att de får tillräckligt med information 
angående det interna miljöarbetet.  

Figur 18. Andel medarbetare som ansågs sig medvetna om det interna 
miljöarbetet.  
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Figur 19. Andel medarbetare som sa att de genomgått en miljöutbildning på 
företaget.  


