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Sammanfattning 

I takt med den ökade uppmärksamheten för miljöfrågor under det senaste årtiondet får 

organisationer högre krav från intressenter om att bli mer miljömedvetna. För att sedan 

organisationer ska kunna uppnå de miljömål som sätt upp är det nödvändigt att ha en 

välfungerande intern miljökommunikation. Den miljökommunikation som sker internt inom 

en organisation grundar sig i dess val av miljömål och miljöstrategi och i 

miljökommunikationsprocessen kan det uppstå både hinder och möjligheter. I denna studie 

används SMHI som verklighetsexempel där upplevelser och erfarenheter från 

intervjupersoner kopplas an till tidigare forskning. Syftet med denna uppsats är således att 

undersöka vilka faktorer det finns som kan påverka intern miljökommunikation.  

 

SMHI står, precis som andra organisationer, inför utmaningen att på bästa sätt kommunicera 

miljöfrågor internt. Cheferna belyser att hur man kommunicerar miljöfrågor är en pedagogisk 

utmaning som de ständigt står inför. Enligt informanterna är de viktigaste aspekterna för en 

välfungerande miljökommunikation att det förs en dialog och att det sker ett samarbete mellan 

nivåerna samt de olika avdelningarna. Engagemang från alla parter inom organisationen till 

att vilja arbeta med och kommunicera miljöfrågor var en mycket viktig aspekt som lyftes fram 

av informanterna själva. Informanterna menar även att valet av kommunikationskanal har en 

stor påverkan på hur miljöfrågorna kommuniceras och även hur väl de mottas. De hinder som 

identifieras är att det tidvis blir för mycket envägskommunikation. Dock med tanke på att 

SMHI är en miljömyndighet med generellt miljöintresserade medarbetare, som ständigt 

strävar efter förbättring, finns det goda möjligheter till en välfungerande intern 

miljökommunikation.  

 

Nyckelord 

Intern miljökommunikation, SMHI, engagemang, miljöfrågor, tvåvägskommunikation, dialog 
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1. Inledning 

Enligt Cox (2013) har miljöfrågor och hur dessa kommuniceras fått mycket uppmärksamhet 

under det senaste årtiondet. Allmänheten har idag obegränsad tillgång till information om 

miljö och har blivit mer uppmärksam och medveten om dessa typer av frågor, och har därmed 

även blivit mer oroad över icke hållbar utveckling (Cox, 2013). Kataria et al (2013) menar att 

på grund av denna ökade medvetenhet hos allmänheten måste organisationer vara 

tillmötesgående för detta och förstå behoven och även den oro som alla intressenter såsom 

klienter, kunder och anställda känner med avseende på hållbarhetsfrågor. En fundamental 

aspekt i att hantera miljöarbete och medarbetares förhållanden inom en organisation är den 

interna kommunikationen. Enligt Ramus (1998) är medarbetares deltagande en viktig faktor 

för att en organisation kunna föra sitt miljöarbete framåt. En fråga ledningen ständigt måste 

ställa sig själva är hur de ska tillvarata medarbetarnas entusiasm och idéer för att nå 

miljöprestationsmål.  

 

Enligt Lauring & Thomsen (2009) är kommunikationen inom en organisation absolut 

nödvändig i utformandet av en miljövänlig identitet. För att kunna upprätthålla en positiv 

extern bild av en miljövänlig organisation är det således viktigt att medarbetarna deltar i 

denna identitetskonstruktion. Medarbetarnas deltagande är även viktigt för att organisationen 

ska kunna övertyga externa målgrupper om trovärdigheten i sina handlingar. De 

miljörelaterade ambitionerna kan vara höga men dessa blir enbart tomma ord om inte 

medarbetarna förstår och även tror på det miljöansvar som organisationen åtar sig. Morsing & 

Vallentin (2006) menar att risken finns att medarbetare känner sig utanför om organisationen 

inte stödjer aktivt engagemang i en dialog om miljöfrågor utan enbart kommunicerar budskap 

om miljöansvar genom formella policydokument. Detta kommer även bidra till att 

medarbetare inte känner att dessa meddelanden är viktiga för dem. Högström et al (1999) talar 

även om vikten av en välfungerande miljökommunikation och menar att när organisationer 

misslyckas med detta beror det ofta på bristen av feedback och dialog. Brist på effektiva 

möten, relevans i det förmedlade budskapet samt samordning är andra viktiga faktorer som 

kan förklara en misslyckad miljökommunikation. För att undvika misslyckanden och 

samtidigt uppnå ett effektivt miljöarbete menar Christensen & Cheney (2004) att samtliga 

parter på alla nivåer inom en organisation måste vara delaktiga och detta uppnås genom en 

välfungerande intern miljökommunikation. Generellt sett har den interna kommunikationen 

lägre status än den externa. Dock är den interna kommunikationen lika viktig som den externa 
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och dess funktion påverkar även hur den externa kommunikationen fungerar (Christensen & 

Cheney, 2004).    

 

Med tanke på att intern miljökommunikation har en så pass betydande roll för en 

organisations miljöarbete ansåg vi därmed att detta var ett relevant och intressant ämne att 

undersöka. I denna studie används SMHI som ett verklighetsexempel för att undersöka hur 

intern miljökommunikation kan se ut i praktiken jämfört med vad den tidigare forskningen 

säger. Enligt Dhanesh (2012) och även Bolton et al (2011) finns lite forskning kring 

medarbetares roll i organisationers samhällsansvar och interna kommunikation. Detta var 

ytterligare en anledning till valet av ämne till denna studie. Förhoppningen är att studien ska 

komma att vara inspirerande för, och även hjälpa, andra myndigheter och organisationer med 

grön profil som arbetar med intern miljökommunikation.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Intern miljökommunikation har en central roll hos en miljömedveten organisation. För att 

organisationen ska kunna uppnå sina miljömål är det därmed viktigt att den interna 

miljökommunikationen är välfungerande. Syftet med denna uppsats är således att undersöka 

vilka faktorer det finns som kan påverka intern miljökommunikation. Uppsatsen bygger på en 

intervjustudie på SMHI med informanter som har miljöfrågor som ansvarsområde. 

  

För att uppfylla syftet besvarar vi dessa frågeställningar; 

 Hur ser informanterna på intern miljökommunikation? 

 Vilka faktorer upplever informanterna som viktiga för en välfungerande intern 

miljökommunikation och hur förhåller sig dessa till tidigare forskning? 

 Vilka hinder och möjligheter identifierar informanterna?   

1.2 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att enbart fokusera på den interna miljökommunikationen hos 

miljömyndigheten SMHI. Varför vi valde att avgränsa oss till en organisation var för att vi 

ville göra en mer ingående undersökning hos en organisation. Med tanke på 

tidsbegränsningen för denna studie ansåg vi att en jämförande studie mellan flera 

organisationer skulle bli för ytlig. Vi sökte att få en djupare inblick i hur intern 

miljökommunikation kan se ut hos en miljömedveten organisation. Detta kan ge relevanta 

insikter även för andra organisationer som arbetar aktivt med miljöarbete/-kommunikation.  
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Skälet till att SMHI valdes ut till fallstudien var för att de är en miljömyndighet och på grund 

av detta ansåg vi därmed att den interna miljökommunikationen borde vara bra. Därför tyckte 

vi att det skulle vara intressant att göra en intervjustudie hos miljömyndigheten för att se 

huruvida informanternas åsikter stämmer överens med denna bild. Myndigheten är certifierad 

med ISO-standarderna 14001 och 9001 för miljö respektive kvalitet sedan år 2003, vilket 

uttrycker en grön profil och att de har miljön som en viktig del av sin verksamhet. 

 

Studien är även baserad på kvalitativa intervjuer där vi har valt att intervjua sex personer. 

Dessa sex personer har relevanta yrkesroller och positioner för denna studie i 

organisationsstrukturen (se figur 2). Samtliga informanter som valdes ut för denna 

undersökning har någon form av ansvar för miljöfrågor. Detta var ett medvetet val då dessa 

informanter därmed har ett ansvar att informera och kommunicera miljöfrågor, och vi antog 

att de därför skulle ha åsikter om den interna miljökommunikationen hos SMHI.  

2. Tidigare forskning 

2.1 Vad är kommunikation? 

Att förstå vad kommunikation är och vad som får den att fungera är viktigt för att arbetet 

inom en organisation ska vara så effektivt som möjligt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

kan organisationers kommunikation beskrivas som en kontinuerlig process, eftersom 

kommunikationen upprätthålls och förändras konstant. Kommunikation sker när personer 

eller grupper utbyter information, exempelvis idéer, känslor och attityder.  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är kommunikationsprocessen inom en organisation som 

ett flöde av handlingar för att föra information mellan en sändare och en mottagare. För att 

kommunikation ska kunna ske krävs två aktörer – en sändare, som vill förmedla information, 

och en mottagare, informationens adressat. Kommunikationsprocessen visar steg för steg vad 

som händer från det att sändaren kommunicerar sitt budskap till mottagaren som tar emot och 

tolkar det. Jacobsen & Thorsvik identifierar kommunikationsprocessens olika steg och ger 

användare förutsättningar till att kartlägga och bestämma roller som individer kan inta när 

man växlar mellan sändare och mottagare. Kommunikationsprocessen börjar med att (1) 

sändare formulerar sitt meddelande genom att koda informationen, exempelvis val av 
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symboler. Nästa steg är att (2) välja kanal för att sprida budskapet – genom skrift eller tal. 

Sedan är det upp till mottagaren att (3) avkoda, tolka, informationen som mottags från 

sändaren. Om mottagaren tolkar informationen som sändaren önskar har ”effektiv 

kommunikation” uppnåtts. Det sista steget i processen är (4) återkoppling. 

Kommunikationsprocessen förändras när mottagaren förmedlar sin uppfattning och känsla av 

budskapet till sändaren – från enkelriktad kommunikation till tvåvägskommunikation. Denna 

process blir mer dynamisk i jämförelse med tidigare och utvecklas med tiden. Vidare förklarar 

Jacobsen & Thorsvik (2008) att tvåvägskommunikation öppnar upp för reflektion angående 

deltagarna i kommunikationen – hur de påverkas med tiden av vad som sker i processen.  

2.2 Vad är miljökommunikation? 

Enligt SIS (2010) har kommunikation om miljö, värderingar, åtgärder och prestanda blivit 

mer centralt inom organisationers verksamhet, i takt med allmänhetens ökade kännedom och 

intresse för miljöfrågor. Runt om i världen krävs det av organisationer att de ska kunna 

presentera och förklara verksamhetens påverkan i miljön, genom produkter och tjänster. Det 

är också viktigt för organisationer att lyssna på intressenters åsikter och krav i 

miljökommunikation och ta hänsyn till det vid förbättring. Syftet med miljökommunikation är 

att sprida information och skapa förtroende, tillförlitlighet, partnerskap och även öka 

medvetenheten om miljö. Val av process och innehåll i organisationens miljökommunikation 

varierar beroende på organisationens övergripande mål och förutsättningar.  

 

Miljökommunikation tar sig många uttryck och har många syften. Miljökommunikationen 

kan vara tillfällig eller planerad. Tillfällig kommunikation kan vara att en platschef har en 

dialog med närsamhället och besvarar frågor som ställs. Planerad kommunikation kan 

omfatta begränsat till fullt deltagande från intressenternas sida genom envägskommunikation 

eller tvåvägskommunikation (SIS, 2010). 

 

a) Envägskommunikation – när organisationen lämnar ut information, 

exempelvis miljöredovisning utan att ge möjlighet till frågor eller diskussion 

från intressenter. 

b) Tvåvägskommunikation – utbyte av information och idéer mellan 

organisation och intressenter (SIS, 2010). 
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Fortsättningsvis enligt SIS (2010) har organisationer ett behov av att samla in och 

tillhandahålla information, åsikter, handlingsplaner och svara på frågor om miljön. Beroende 

på organisationens geografiska läge och utbredning, storlek och typ av verksamhet påverkas 

kommunikationen av samtliga faktorer. Motiv för att genomföra miljökommunikation kan 

vara att det ligger i organisationens intresse att sprida information om sina miljöaktiviteter 

utåt men också inom verksamheten, föra en diskussion med intressenter – särskilda 

målgrupper och att det är ett lagkrav. 

 

För att miljöarbetet inom en organisation ska vara effektivt så är det, enligt Lauring & 

Thomsen (2009) viktigt att miljöfrågorna integreras och kommuniceras i de vardagliga 

rutinerna. Ambitiösa mål och policies riskeras att bli enbart tomma ord om organisationens 

medarbetare inte integrerar miljöansvaret i vardagen. Genom kommunikation ges möjligheten 

att upprätta en dialog som skapar medvetenhet, förståelse och uppskattning av de strategiska 

målen i organisationen. Många organisationer misslyckas med att uppnå miljömål och 

policies då fokus kommuniceras uppifrån och ner i hierarkiska strukturer utan att ge utrymme 

för dialog. De anställda kan känna sig alienerade från företagets miljöidentitet om de inte 

deltar i miljökommunikationsprocessen.  

2.3 Intern kommunikation 

Enligt Ammenberg (2012) innefattar den interna kommunikationen all den kommunikation 

som behövs för att ett organisationssystem ska fungera som avsett. Det generella målet med 

den interna kommunikationen är att personalen ska veta vad som är viktigt och varför, även 

hur man ska arbeta och vad man ska göra. I praktiken är det dock vanligt att personalen inte 

hinner ta del av informationen, delta i informationsmöten eller har andra skäl/anledningar att 

bortse från informationen. Betydelsen av den interna kommunikationen har, enligt Kataria et 

al. (2013), under senare år blivit uppmärksammad inom forskning. Dock menar Larsson 

(2008) att det är problematiskt att se medarbetarna som en homogen grupp då målgruppen är 

lika mångkulturellt som hos externa publiker. Larsson refererar sedan till Banks (2000) som 

menar att det förmodligen är omöjligt att skapa en image som ligger i linje med samtliga av 

medarbetarnas värderingar. Därmed måste informationsarbetet uppmärksamma detta både på 

idé- och verksamhetsplanet. 

 

Larsson (2008) menar att det finns ett flertal kriterier som måste bli uppfyllda för en effektiv 

intern kommunikation. Några av de vanligaste är saklighet, trovärdighet och 
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aktualitet/snabbhet. Sett till hur många det är som deltar så sker kommunikation på flera olika 

nivåer. Larsson menar att man kan föreställa sig fyra storleksnivåer om man bortser från att 

formerna på dessa kan skilja sig mellan olika enheter samt mellan hierarkiska nivåer. Dessa 

fyra storleksnivåer innefattar;  

 Intrapersonell nivå 

 Interpersonell nivå 

 Smågruppsnivå 

 Stor- och flergruppsnivå 

 

Larsson (2008) menar att på den intrapersonella nivån utgår man från sig själv, tolkar, 

resonerar och skapar information, denna nivå innehåller även en kodning och 

avkodningsprocess. Den interpersonella nivån sker ansikte mot ansikte men sker även via 

tekniska kanaler. Antalet deltagare som ingår i smågrupper, på smågruppsnivå, påverkar hur 

kontakterna och kommunikationen ser ut. En grupp på 4 personer kan ge 28 relationer medan 

en grupp på 8 kan ge tusen möjliga sammansättningar. På en stor- och flergruppsnivå är det är 

svårt att få en symmetrisk kommunikation på grund av dess storlek.   

 

Kataria et al. (2013) menar att för att en organisation ska få ett välfungerande hållbart 

utvecklingsarbete krävs det gemensamma ansträngningar av varje medlem, vilket är möjligt 

genom en effektiv intern kommunikation. Larsson (2008) menar att en välfungerande intern 

kommunikation utgör en stark potential för en organisation. Den kan lyfta en verksamhet som 

helhet men fungerar inte kommunikationen så kan det orsaka problem. Den samlade känslan 

av delaktighet som medarbetarna känner är en motivationshöjande drivkraft som även har en 

stor betydelse för resultatet. Om medarbetarna är positivt inställda samt även insatta i 

organisationens uppgifter och mål så finns det förutsättningar för att den externa 

kommunikationen fungerar bra. 

2.4 Formell och informell kommunikation 

Enligt Falkheimer & Heide (2007) förekommer både formell och informell kommunikationen 

i en organisation, dock är det vanligt att skilja mellan dessa. Den formella kommunikationen 

kan exempelvis vara möten, telefonkonferenser och även andra liknande kommunikativa 

medel som krävs i en organisation. All kommunikation som inte är formell är informell och 

denna leder ofta, enligt Jacobsen & Thorsvik (2008), till ryktesspridning i organisationen. 
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Enligt Falkheimer & Heide (2007) bestäms och styrs utformningen av den formella 

kommunikationen och dess utförande mer eller mindre av organisationens struktur. Innehållet 

i den formella dialogen är ofta begränsad och styrd i sitt tillvägagångssätt. Jacobsen & 

Thorsvik (2008) menar att formell kommunikation ofta är relaterad till organisationens 

hierarkiska styrsystem, och styrs därmed ofta i form av instruktioner från ledare och 

återrapportering från underordnande. Det är även relaterat till det etablerade 

samarbetsarrangemang och den koordinering som finns mellan medarbetare eller mindre 

grupper av medarbetare. Larsson (2008) menar att ledningen i en organisation förväntar sig 

och förutsätter att det som förmedlas med den formella kommunikationen ska följas och bli 

utfört. Den anordnade kommunikationen har dock troligtvis mindre betydelse än 

underliggande kontaktmönster och symbolhandlingar. Den formella tillfredsställer sällan 

medarbetarnas behov av information. Larsson menar även att den informella och den formella 

kommunikationen hör samman. Om den formella inte är utförlig och inte tillfredsställer 

medarbetarnas behov så ökar den informella kommunikationen. Detta gäller även i motsatt 

riktning, där bra och relevant formell kommunikation leder till ett minskat behov av informell 

kommunikation.  

 

Den informella kommunikationen är, enligt Falkheimer & Heide (2007), fri och 

okontrollerad, till skillnad från formell kommunikation och definieras vanligtvis som samtal 

mellan medarbetare. Dessa samtal kan ske spontant överallt och är inte beroende av tid och 

rum, och är på så sätt inte styrda. På senare tid har den informella kommunikationen fått en 

mer betydande roll och forskning inom området visar att det är den volymmässigt största 

kommunikationsformen i en organisation. Larsson (2008) menar att detta är en mycket stark 

kraft som är svår att minimera och spridningsformen är även snabb och effektiv då deltagarna 

är intresserade av innehållet. Ledningen i en organisation kan utnyttja den informella 

kommunikationen genom att skapa nära relationer med informella ledare. Larsson menar att 

det finns få sådana exempel då ledningar som har en välfungerande ordinarie kanal inte 

behöver dessa nära relationer.  
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2.5 Horisontell och vertikal kommunikation 

2.5.1 Vertikal kommunikation 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är den vertikala kommunikationen den kommunikation 

som sker vertikalt i organisationen, från överordnad till underordnad och tvärtom. Den 

vertikala kommunikationen beskriver den formella auktoritetsstrukturen och de formella 

kommunikationskanalerna som sker uppifrån och nerifrån. Jacobsen & Thorsvik refererar 

sedan till Kahn & Katz (1978) som menar att kommunikationen från underordnad till ledare 

kan indelas i 4 typer; 

1. Information om medarbetaren och dess arbete 

2. Information om andra och deras arbete 

3. Information om organisationens procedurer och praxis, hur saker och ting fungerar 

generellt 

4. Information om vad man anser bör göras 

 

kommunikationen mellan ledare till underordnade indelas i 5 typer efter informationens 

innehåll; 

1. Instruktioner för arbete 

2. Motivet för arbete 

3. Information om de procedurer och praxis som finns i organisationen 

4. Respons på medarbetares arbete 

5. Information om organisationens ideologi 

2.5.2 Vertikal kommunikation nedåt 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att det kan uppstå problem då information som 

kommuniceras nedåt i hierarkin passerar flera nivåer. Den kan då förvrängas, beroende på hur 

mottagaren tolkar den. Ibland kan negativ information filtreras bort från meddelanden 

omedvetet, men detta kan även ske medvetet. Mellanchefers värderingar och 

situationsuppfattning beror ofta på deras formella plats i organisationsstrukturen, vilket kan 

leda till att de medvetet undanhåller information, som exempelvis dåliga nyheter, från 

underordnade.   
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2.5.3 Vertikal kommunikation uppåt 

Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver att det grundläggande problemet med vertikal 

kommunikation uppåt är att den hierarkiska strukturen kan minska kommunikationen och 

även påverka relationen mellan under- och överordnande. Enlig Falkheimer & Heide (2007) 

kan det även vara svårt att upprätta dialog och tillhandahålla feedback i en hierarkiskt 

strukturerad organisation. Detta kan vara speciellt svårt hos stora organisationer då 

kommunikationen ofta går långsamt och att informationen även kan fastna på vägen.     

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att en hierarkisk struktur kan begränsa en organisations 

kapacitet att behandla information. Det finns färre personer på högre auktoritetsnivåer som 

ska ta hand om all information, vilket påverkar den mängd information som kan 

kommuniceras uppåt i en organisation. Chefer får mängder av information från medarbetare 

och måste därmed sålla för att kunna hantera informationen. För att inte chefer ska drunkna i 

information skapas kriterier för vilken typ av information som anses viktigast och som 

önskas.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att antalet nivåer hos en hierarkisk strukturerad 

organisation påverkar även den vertikala kommunikationen där informationen förändras och 

filtreras på vägen ju fler hierarkiska nivåer som finns. Detta behöver dock inte vara negativt, 

men om viktig information inte når fram eller tar för lång tid att nå fram till relevanta 

beslutsfattare så blir det negativt. Det kan även vara svårt för överordnande att få säker 

information om det arbete som de underordnade utför, även om de försöker skapa gynnsamma 

villkor för återrapportering. Återrapporteringen kan vara otillräcklig och opålitlig då det inte 

är ovanligt att underordnande inte delar med sig av negativ information utan istället försöker 

lyfta fram det positiva. Detta menar Jacobsen & Thorsvik beror på statusskillnaderna, och 

som därmed kan påverka informationsinnehållet. Ett annat vanligt problem är att ledare kan 

ha svårt för att lyssna, och likaså kan underordnande även ha svårt att peka på fel och 

svagheter hos överordnande av respekt för auktoriteter och denna respekt kan även påverka 

deras beteenden. 

2.5.4 Horisontell kommunikation 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) visar den horisontella kommunikationen hur uppgifter 

fördelas och hur kommunikationen ser ut mellan olika enheter på samma nivå. Enligt dem är 

kommunikationen bättre inom än mellan formella enheter i en organisation. Denna åsikt delas 
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av Strid (1999) som även menar att svårigheter i kommunikationen mellan enheter speciellt 

förekommer i större organisationer. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att orsakerna är 

många till varför det är så. Medarbetare har vanligtvis mest kontakt med personer på samma 

hierarkiska nivå och liknande status, och som även utför liknande uppgifter i en organisation. 

Kommunikationsmängden minskar när formella organisationsgränser korsas som skiljer 

avdelningar åt. En anledning till detta är att medarbetare inom samma enhet har liknande 

erfarenheter och intressen då de arbetar med liknande arbetsuppgifter. Det blir lättare att tala 

med medarbetare som har liknande arbetsuppgifter och ofta har de även liknande kompetens 

och utbildning, vilket i sin tur ger dem ett gemensamt språk och gemensamma symboler. Med 

ett gemensamt språk blir det även lättare att kommunicera med varandra med mindre risk för 

missförstånd. Personer inom samma enhet är ofta fysiskt samlade och är därmed i direkt 

kontakt med varandra, vilket gör att de kan utveckla ett förtroende för varandra.  

2.6 Kommunikationskanaler 

Enligt Strid (1999) finns det både direkta och indirekta kommunikationskanaler. Chefer, 

medarbetare och informationsmöten är exempel på direkta kommunikationskanaler och det är 

viktigt att informationen som chefen delar med sig är trovärdig och korrekt för att skapa 

förtroende hos medarbetarna. Generellt är det en utmaning att få en god uppslutning till 

informationsmöten och därför är det viktigt att syftet klargörs och att antalet deltagare inte är 

för många för att alla ska kunna delta aktivt. De indirekta kommunikationskanalerna är 

exempelvis IT (mail och intern hemsida). IT används flitigt idag för att nå ut med 

organisationers information och det finns fördelar som till exempel snabbhet, rumsoberoende 

och smidighet. Dock menar även Strid (1999) att en vanlig brist från ledningen inom en 

organisation är att de har en övertro på den skriftliga informationen via indirekta 

kommunikationskanaler. Ofta glömmer man då bort att denna information måste tolkas och 

sättas in i ett sammanhang av mottagaren. Det går heller inte att ursäkta sig om att den 

skriftliga informationen innehåller ett viktigt meddelande om man inte har informerat 

medarbetarna om att det finns där. Vidare menar han att inga skriftliga meddelanden kan 

ersätta den direkta kommunikationen utan enbart komplettera den (Strid, 1999). Ett vanligt 

problem med mediekommunikation med kanaler som mail och andra indirekta kanaler är, 

enligt Balle (2008), att dessa kan skapa ett överflöd av information. Dessa kanaler kräver att 

medarbetarna måste lägga mycket tid på att hantera denna information. För bästa chans att 

påverka medarbetarna inom en organisation är genom horisontella kanaler såsom 

utvecklingssamtal (Balle, 2008). 
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Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver att det finns flera olika kommunikationskanaler som man 

kan använda sig av för att sprida meddelanden. Skriftlig kommunikation kan exempelvis vara 

rapporter, textmeddelanden, tidningar och internet. Nackdelen med skriftlig kommunikation 

är att mängden information begränsas. Fördelen med muntlig kommunikation är att man kan 

överföra rik information till mottagare eftersom att de också kan observera kroppsspråket hos 

sändaren under kommunikationen. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) visar 

kommunikationsstudier inom organisationer på att anställda väljer kommunikationskanal 

utifrån vilket budskap de vill förmedla. Skriftlig kommunikation används när det är 

opersonliga budskap som exempelvis jobbrelaterade meddelanden som ska skickas till alla 

inom organisationen. Ifall budskapet skulle vara komplext, svårtolkat eller på annat sätt kunna 

missuppfattas föredras muntlig kommunikation i första hand. Dock menar Balle (2008) att de 

kommunikationskanaler som den anställde själv måste uppsöka inte är de mest optimala då 

risken finns att den anställde inte söker upp denna information. Om den anställde struntar i att 

söka upp denna information så kan personen gå miste om ett viktigt meddelande. Barrett 

(2002) anser att möten ansikte mot ansikte är det bästa sättet för att nå anställda jämfört med 

indirekta kanaler. Även Kataria et al. (2013) pekar på de mer traditionella 

kommunikationskanalerna som personliga möten och skriftlig kommunikation. Dock menar 

Kalla (2005) att kommunikationskanalens effektivitet beror på hur den passar in strategiskt 

och bidrar till slutresultatet.  

3. Om SMHI 

SMHI (2011a) är en statlig myndighet som är lokaliserad i Norrköping. På uppdrag av 

Miljödepartementet har de som mål att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, 

oceanografi och klimatologi. Verksamheten är organiserad i sex olika avdelningar och tre 

expertfunktioner (se figur 1) (SMHI, 2012). Enligt SMHI:s hemsida (2011b) är myndighetens 

uppdrag att utveckla och förvalta information om väder, vatten och klimat för att ta fram 

kunskap och kvalificerat beslutsunderlag åt samhällets funktioner, näringsliv, och allmänhet. 

På så sätt bidrar myndigheten till ökad säkerhet, god samhällsplanering och ett uthålligt 

samhälle. SMHI har ett dagligt samarbete med myndigheter och organisationer, både 

nationellt och internationellt. 
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Figur 1. SMHI:s struktur över verksamheten (SMHI, 2012). 

 

Enligt SMHI (2011b) ska de vara en resurs i det svenska miljöarbetet där fokus ska vara på att 

främja det nationella miljöarbetet, exempelvis att uppfylla de svenska miljömålen. Fokus är 

även att de ständigt strävar efter anpassning till minskad miljöbelastning hos verksamheten. 

De skriver vidare att utifrån en omfattande miljöutredning har de framställt en miljöpolicy 

med nio övergripande miljömål. På grund av att de ständigt strävar efter förbättring sker 

regelbundna revisioner av både interna och externa certifieringsorgan. Myndigheten är 

certifierad med ISO-standarderna 14001 och 9001 för miljö respektive kvalitet sedan år 2003, 

vilket uttrycker en grön profil och att de har miljön som en viktig del av sin verksamhet. 

 

3.1 Grönt kontor 

Norrköpings kommun (2014a) har en diplomering som kallas Grön verksamhet och är en 

förenklad version av miljöcertifiering. Verksamheten ska följa 20 kriterier och kontinuerligt 

förbättra dessa, samt kontrollera att de uppfylls. Grönt kontor är en av tre 

verksamhetskategorier inom Grön verksamhet och SMHI har två avdelningar som valt att 

diplomeras på eget initiativ. Genom att göra en årlig uppdatering av miljöplanen och redovisa 

minst en förbättrande åtgärd behåller verksamheten statusen som Grönt kontor (Norrköpings 

kommun, 2014b). 

3.2 Miljömål och miljöpolicy 

Enligt SMHI (2012) prioriteras miljöfrågor högt och präglas ständigt av förbättringar där 

miljöhänsyn är en väl integrerad del av ledningssystemet och i alla övriga aktiviteter i SMHI. 

De skriver att SMHI är en resurs för samhället som ska bidra till hållbar utveckling och även 

att de konsekvenser för miljön som verksamheten kan orsaka ska uppmärksammas och 
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analyseras, för att på så sätt reducera negativ påverkan. Verksamhetens resultat ska sträva mot 

att bidra till positiva, indirekta miljöaspekter i samhället där även lagstiftning samt samhällets 

övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska tillfredsställas. Samtliga medarbetare 

ska erbjudas en kunskapsbas som gör det möjligt att integrera miljöaspekter i det dagliga 

arbetet och ett aktivt engagemang i miljöarbetet ska uppmuntras. Miljöpåverkan ska beaktas 

med prioritet vid upphandling av varor och tjänster samt vid val av resandeform. Det interna 

arbetet på SMHI ska präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, 

kretsloppstänkande och sparsamhet med resurser är kännetecken. Verksamheten ska även som 

helhet klimatkompensera och ett aktivt arbete ska kontinuerligt leda till minskade 

koldioxidutsläpp. Det är även viktigt att miljöarbetet finns dokumenterat och tillgängligt för 

samtliga intressenter inom och utanför verksamhetens väggar. 

 

På SMHIs hemsida presenteras även deras miljömål (SMHI, 2011b); 

 “Behandling av indirekta miljöaspekter ska integreras i SMHIs verksamhet på ett 

sådant sätt att de beslutsunderlag som SMHI levererar kan bidra till en minskning av 

miljöpåverkan. 

 Alla anställda ska uppnå en kunskapsnivå som möjliggör en förståelse för den 

miljöpåverkan som vars och ens vardagliga arbete innebär, och hur man kan verka för 

att minska den. 

 Miljöfarliga ämnen ska fasas ut kontinuerligt. 

 Miljöbelastning från resor i tjänsten ska minskas kontinuerligt. 

 Förbrukning av energi och andra resurser ska kontinuerligt minskas i den interna 

verksamheten. 

 Vi ska ha effektiva och väl utnyttjade system för källsortering och återvinning. 

 Miljöaspekter ska beaktas systematiskt vid all upphandling eller inköp. 

 SMHI ska ha ett effektivt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och 

som ständigt förbättras. 

 SMHIs verksamhet ska vara klimatneutral.” 

(http://www.smhi.se/omsmhi/Policys/miljopolicy-1.8137) 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras den kvalitativa metoden som har använts i denna 

studie. Som avslutande del av kapitlet diskuteras metoden utifrån termerna validitet och 

reliabilitet. 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Yin (2013) är kvalitativ metod 

den metod som är bäst lämpad för att studera människors upplevelser av olika saker eller 

deras syn på verkligheten, vilket bäst passar syftet med vår studie. Med kvalitativa studier 

utgår man från att verkligheten kan uppfattas olika och således finns det ingen absolut 

objektiv sanning. Denna typ av metod omfattar ett fåtal personer vars åsikter analyseras på ett 

djupare plan.  

4.2 Intervjuer 

I denna studie har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts för att få en djupare 

förståelse kring den interna miljökommunikationen hos SMHI. Enligt Lantz (2007) möjliggör 

semistrukturerade intervjuer att man kan göra en jämförelse mellan intervjusvaren, vilket 

hjälper oss att uppnå syfte och svara på frågeställningarna. Intervjupersonerna kan även ge 

svar på frågor som inte är ställda men som är viktiga för studien. Trost (2010) anser att det är 

viktigt att intervjupersonerna känner sig bekväma vid möten, därför fick de utvalda själva 

bestämma plats som konferensrum på SMHI, café och via telefon. Vi träffade alla informanter 

utom en där intervjun genomfördes via telefon och denna informant fick även intervjuguiden 

skickad till sig två dagar innan intervjun. Anledningen till att en intervju genomfördes via 

telefon var för att informanten inte hade tid att träffas under perioden då vi planerat utföra 

intervjuerna. Enligt Kvale & Brinkman (2009) finns det både nackdelar och fördelar med att 

ha en telefonintervju. Det positiva är att man blir oberoende av rum och kan således utföra 

intervjun med en informant som befinner sig på en annan plats. Det negativa är att den icke-

kroppsliga kommunikationen uteblir (Kvale & Brinkman, 2009). Att den icke-kroppsliga 

kommunikationen uteblev blev tydligt när de anteckningar som fördes under denna intervju 

blev färre än från de andra intervjuerna. Vi ansåg dock att denna informant var viktig att ha 

med och valde därmed att intervjua denne trots nackdelarna. Informanten fick även frågorna i 

förtid då detta var informantens önskan. Detta kände vi fungerade som komplement för denna 

telefonintervju, då informanten var mer förberedd och kunde därmed svara på frågorna med 

mer säkerhet. 
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Upplägget för samtliga intervjuer är att båda författarna var närvarande, den ena ställde frågor 

och följde intervjuguiden och den andra lyssnade och antecknade för att också komma med 

relevanta följdfrågor. Trost (2010) rekommenderar att vara två intervjuare när personer vid 

organisationer och myndigheter ska intervjuas för att komplettera varandra. Det gav oss även 

möjlighet att diskutera mötena i efterhand, vilket är en hjälp inför analysen. Trost tar även upp 

nackdelen med att vara två intervjuare, vilket kan uppfattas som att vi får ett övertag. Dock 

försökte vi vara socialt tillmötesgående som Dalen (2007) föreslår för att undvika detta 

missförstånd. Varje intervju genomfördes på liknande sätt – först bakgrundsfrågor och sedan 

våra öppna intervjufrågor som ställdes i varierande ordning beroende på intervjupersonens 

svar. Efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats önskade vi ytterligare svar på 

en ny obesvarad fråga. Denna fråga skickades ut via mail som besvarades av samtliga 

informanter.  

4.3 Intervjuguide 

De flesta kvalitativa intervjuer kräver någon form av intervjuguide, enligt Jacobsen (1993), 

och för att få en tydlig struktur och även för att vi ska skulle kunna utföra samtliga intervjuer 

på liknande sätt ansåg vi att intervjuguiden var ett viktigt moment (se bilaga 1). För att få en 

tydlig överblick av ämnet och för att sedan kunna skriva en intervjuguide med relevanta 

frågor började vi med att studera vad litteraturen säger. Genom att studera ämnet kunde vi 

sedan brainstorma vad vi ville ta reda på och därefter utforma intervjufrågor som vi sedan 

placerade i olika teman. Inledningsvis började vi med lättare bakgrundsfrågor där 

intervjupersonen får berätta om sig själv och sin roll i organisationen. Bakgrundsfrågorna 

syftar främst till att intervjupersonen ska känna sig avslappnad och tala om någonting som de 

med säkerhet kan och känner sig bekväma med att tala om (Trost, 2010). Vidare ställde vi 

öppna frågor som mer berörde undersökningens syfte där informanterna får tala fritt och med 

öppna svarsmöjligheter om sina personliga erfarenheter och åsikter om ämnet. Denna 

intervjuform har en låg grad av standardisering, då respondenterna själva väljer struktur på 

svaren och metoden gör att svaren på frågorna kan skilja sig mycket (Trost, 2010). Frågorna 

har haft en semi-strukturerad form där vi har följt samma intervjuguide och frågor med 

samtliga informanter men har dock ställt olika följdfrågor beroende på vad de hade att säga. 

Följdfrågornas syfte har främst varit att få informanten att utveckla någonting eller för att vi 

ville styra in dem på rätt spår igen. Avslutningsvis får informanterna frågan om de vill tillägga 

någonting ytterligare.  
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4.4 Urval och kontakt med intervjupersoner 

May (2013) tar upp olika typer av urval och en av dem är selektivt urval, som innebär att man 

gör ett strategiskt urval, och denna urvalsmetod använde vi oss av för att få djupare svar av 

informanterna på SMHI. May (2013) medger att antalet intervjupersoner kan minska vid 

denna typ av urval då meningen är att finna personer med relevant kunskap för studiens syfte. 

Det kan vara lämpligt med ett selektivt urval om syftet är att få en djupare förståelse. I denna 

fallstudie intervjuades tre miljösamordnare från olika avdelningar, två mellanchefer och en 

högre chef, vilket gjorde det möjligt för oss att jämföra sedan i analysen. Nedan i figur 2 

presenteras SMHI:s organisationsstruktur som visar hur informanternas roller förhåller sig till 

varandra och efter redovisas en tabell över informanterna (tabell 1). Från början önskade vi 

intervjupersoner med olika hierarkiska positioner samt från olika avdelningar med 

miljörelaterade arbetsuppgifter, för att undersöka hur de ser på den interna 

miljökommunikationen. Dock visade det sig att alla intervjupersonerna inte hade miljö som 

sin huvudsakliga uppgift, men trots detta anser vi att miljökommunikationen är högst relevant 

för hela myndigheten och intervjupersonerna uppfattades fortfarande lämpliga för studien. 

Spridningen av olika positioner hos myndigheten blev varierande och vi har även flera med 

samma roll. Det är intressant att ta reda på huruvida deras uppfattningar skiljer sig eller inte.  

 

 

 

 

 

Figur 2. SMHI:s organisationsstruktur 
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Tabell 1. Tabell över intervjupersoner med positioner samt tillhörande avdelning.  

Position Avdelning 

Verksamhetssamordnare 
 

Miljöledare  

Kvalitetsledare  

Miljösamordnare 1 Samhälle & säkerhet (S) 

Miljösamordnare 2 Affärsverksamhet (A) 

Miljösamordnare 3 Forskningsavdelning (F) 

 

Vi kontaktade SMHI via telefon i frågan om deltagande i vår fallstudie och 

verksamhetssamordnaren blev vår kontaktperson som har ett övergripande ansvar för 

miljöarbetet. Sedan skickades syfte, frågeställningar och information om intervjuer per mail 

till verksamhetssamordnaren som sedan tog kontakt med anställda som denne ansåg vara 

lämpliga som intervjupersoner. Dessa kontaktades efter överläggning per mail med 

information om studien för att bestämma tid och plats för intervju. En av intervjuerna skedde 

per telefon och intervjupersonen önskade intervjuguiden i förväg för förberedelse.  

4.5 Transkribering 

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats för att vi lättare skulle kunna analysera 

dem. Vi har transkriberat allt som har sagts i det inspelade materialet men har dock uteslutit 

stakningar och sådant som inte har med ämnet att göra, såsom kallprat. Vid transkribering kan 

det vara lätt att missa den icke-verbala kommunikationen som exempelvis tonfall, 

kroppsspråk och så vidare som är märkbart under själva intervjuerna men inte i den 

transkriberade texten. Enligt Larsson (2008) är den icke-verbala en mycket viktig 

kommunikationsaspekt och för att minimera problem med detta fördes även anteckningar 

under samtliga intervjuer. Vi har även varit noga med att transkribera intervjuerna samma dag 

som de har genomförts. Enligt Dalen (2007) är detta en fördel som möjliggör bäst möjliga 

återgivning av vad informanterna har sagt under intervjuerna.   
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4.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna är en viktig del att ha i åtanke vid alla typer av undersökningar. Kvale & 

Brinkman (2009) tar upp tre punkter i intervjuetik som vi har utgått från i vår undersökning. 

Den första punkten är informerat samtycke som betyder att vi har informerat om vilka vi var, 

om undersökningens allmänna syfte, vad just deras deltagande kommer att innebära och vad 

vi har tänkt göra med intervjumaterialet. Vi informerade även om att de intervjuade 

personernas deltagande är frivilligt och att de kan dra sig ur när som helst, om så önskas. Vi 

har även frågat samtliga om huruvida det är okej om vi spelar in intervjun, vilket alla har 

godkänt.  

 

Den andra punkten är konfidentialitet där vi har informerat om vad av materialet som kommer 

att vara tillgänglig och för vem. Vi har informerat om att denna undersökning enbart är i 

studiesyfte. Vad gäller anonymitet så erbjöds alla möjligheten till det. Dock skulle 

anonymiteten inte vara effektiv då vår kontaktperson på SMHI frågade samtliga deltagare om 

de ville bli intervjuade och vet därmed vilka som är med. Utöver detta skulle det vara svårt att 

göra denna studie med anonyma deltagare då vi ville undersöka eventuella nyanser hos 

personerna med olika positioner. Med tanke på att det inte finns så många med just den 

positionen skulle det vidare vara relativt enkelt att gissa vem som sagt vad. Om någon önskat 

vara anonym skulle vi således eventuellt fått ändra om syftet eller byta informant. Samtliga 

godkände dock användandet av sina namn men vi refererar istället till informanternas 

yrkesroll, eftersom syftet är att undersöka hur informanterna ser på intern 

miljökommunikation utifrån sin yrkesroll.  

 

Den tredje punkten är konsekvenser vars syfte är att risken för att undersökningspersonen ska 

lida skada ska vara så liten som möjligt. Vi anser att våra deltagare löper liten risk att lida 

skada i vår undersökning då syftet inte är att kritiskt granska SMHI, utan istället se fallstudien 

som ett exempel på hur den interna miljökommunikationen kan se ut. Dock har vi varit noga 

med att informera om de andra delarna i ovanstående punkter, så de är medvetna om vad vi 

har tänkt samt att deltagandet är frivillig. Utöver dessa tre punkter har vi även frågat samtliga 

deltagare om de vill ha material från vår undersökning i någon form varav alla ville ha den 

färdiga uppsatsen.  



 

 24 

4.7 Analys av intervjumaterial 

För att analysera vårt intervjumaterial har vi utgått från Dalens (2007) beskrivning av öppen 

kodning och kategorisering. Till att börja med lästes materialet igenom flera gånger för att 

sedan kodas, vilket är en viktig del i analysprocessen. Den öppna kodningen innebär att 

materialet gås igenom och de olika händelserna i texten får olika koder som beskriver dess 

innebörd. De koder som sedan har någonting gemensamt grupperas i kategorier där varje 

kategori specificeras efter det som gav upphov till och kännetecknade den. Meningen med 

detta är att materialet ska brytas ned och sättas ihop i mer konkreta kategorier. Materialet ska 

organiseras på nya sätt för att kunna beskriva vad det handlar om. Dessa kategorier har sedan 

placerats i större kategorier. De större kategorierna från det transkriberade materialet, från de 

olika intervjuerna, har sedan jämförts för att kunna se eventuella likheter och skillnader. Efter 

att ha fastställt vilka likheter och skillnader de olika kategorierna innebar gjorde vi ännu en 

hopsättning där det sammanlagda materialet från samtliga intervjuer var inräknade. När vi 

sedan hade de gemensamma huvudkategorierna, placerade vi allt material från samtliga 

informanter under relevant huvudkategori. På detta vis kunde vi se åsiktsskillnader och 

likheter. Denna process har gjorts enskilt för att sedan kunna jämföra huruvida vi har 

uppfattat materialet på liknande vis.  

 

Resultatet av våra enskilda analyser visade på att vi hade liknande kategorier och att vi 

därmed hade tolkat materialet på likande sätt. Dock fanns det mindre skillnader och för att 

uppnå konsensus diskuterade vi vad som skulle vara de bästa alternativen. De tre 

huvudkategorier som blev resultatet av analyserna är: Engagemang och motivation, 

Pedagogiska utmaningar samt Envägs- eller tvåvägskommunikation. Under den tiden då vi 

skrev analysavsnittet valde vi att även använda tre underkategorier, en under varje 

huvudkategori. Anledningen till detta var för att underlätta för läsaren då det blev för långa 

avsnitt utan dessa underkategorier. Underkategorierna är i följande ordning; Chefernas och 

medarbetarnas roll, Val av kommunikationskanal samt Horisontell och vertikal 

kommunikation. 

4.8 Metoddiskussion 

För att kontrollera undersökningsresultatets trovärdighet samt tillförlitlighet är det viktigt att 

kritiskt kontrollera det man har undersökt. För att kunna bedöma detta kan man vidare 

använda begreppen validitet och reliabilitet. 
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Att validera är, enligt Kvale & Brinkman (2009), att ifrågasätta om någonting är giltigt. 

Validitet är ett mått på undersökningens giltighet till sanningen och styrkan i ett uttalande. 

Det handlar även om huruvida den använda metoden är lämplig för att uppfylla syftet till 

studien. Den valda metoden är den metod som vi ansåg bäst lämpad då syftet är att få en 

djupare inblick i hur informanterna ser på den interna miljökommunikationen. Dock baseras 

materialet från denna metod på personliga berättelser och subjektiva sanningar. Kvale & 

Brinkman (2009) menar även att vad som är valid kunskap innefattar den filosofiska frågan 

om vad som är sanning. Således är det inte möjligt att säga att “såhär är det” utan snarare 

“såhär tycker dessa personer att det är”. Vidare har SMHI över 600 anställda och med tanke 

på att vi enbart har intervjuat sex personer kan våra slutsatser inte representera hela 

organisationen.   

 

Med tanke på att studien till stor del bygger på intervjupersonernas uttalanden så är det 

därmed viktigt för validiteten att dessa uttalanden är tydliga och relevanta. De öppna och fria 

frågorna har gett intervjupersonerna möjligheten att på ett innehållsrikt vis svara på frågorna 

och om vi vid något tillfälle ansåg dessa svar vara otydliga ställde vi följdfrågor. För att 

materialet skulle kunna bearbetats effektivt så spelades samtliga intervjuer in. För att stärka 

validiteten har även uppsatsens båda författare, vid analysen av det transkriberade materialet, 

analyserat samtliga intervjuer enskilt. Resultaten har vi sedan jämfört för att se om vi 

uppfattat materialet på liknande vis. I den skriftliga analysen har vi använt citat från 

intervjupersonerna för att det ska vara lättare att följa resonemanget som förs. Vi har även 

varit noga med att dra paralleller till, och jämfört intervjupersonernas uttalanden med tidigare 

forskning för att sedan kunna dra slutsatser. 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke är även att vår kontaktperson på SMHI var den som valde ut 

våra intervjupersoner, vilket eventuellt kan påverka resultatet av vår undersökning. På grund 

av personuppgiftslagen (SFS 1998:204) kunde inte vår kontaktperson ge ut de anställdas 

namn, som inte går att finna på deras hemsida, utan att ha pratat med dem innan. Detta gjorde 

det svårt för oss att få en överblick över vilka som arbetar på SMHI, och vi kunde därmed inte 

välja ut relevanta personer själva. Vi skickade dock tydliga instruktioner om vad vi sökte hos 

de informanter vi ville intervjua och efter att ha fått se organisationsstrukturen (se figur 2) 

ansåg vi att dessa personer var lämpliga för studien. Vi hade därmed troligtvis valt samma 

informanter som verksamhetssamordnaren med eventuella skillnader med valet av avdelning. 
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Eftersom skillnaderna troligtvis hade varit så små, anser vi således att resultatet av studien 

inte hade blivit annorlunda. 

 

Enligt Kvale & Brinkman (2009) handlar reliabilitet om forskningsresultatens pålitlighet och 

om det är möjligt att göra om studien. Genom att ingående beskriva vår metod för insamling 

och bearbetning av material finns det möjlighet för andra att göra om studien på liknande sätt. 

Dock kan det vara problematiskt att upprepa kvalitativa intervjuer eftersom de individuella 

intervjuerna handlar om informanternas personliga åsikter och erfarenheter, men å andra sidan 

visar vissa av informanternas svar under intervjustudien på liknande upplevelser av olika 

situationer, vilket tyder på en viss generaliserbarhet. Detta betyder även att liknande studier 

kan få resultat som liknar vår studie, om förutsättningarna är desamma. Kvale & Brinkman 

varnar för risken att det transkriberade materialet kan tolkas olika vid läsning, därmed kan 

innehållet ändras oavsiktligt. Detta är även något som Malterud (2009) påpekar då 

förförståelse hos forskarna kan påverka hur materialet tolkas. För att minimera risken av 

missförstånd och istället styrka tolkningarna av det transkriberade materialet fördes 

anteckningar om informanternas kroppsspråk, tonfall, etc. under intervjuerna.  

5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet. Det kommer även föras en diskussion 

utifrån huvudkategorierna: Engagemang och motivation, Pedagogiska utmaningar samt 

Envägs- eller tvåvägskommunikation. I var huvudkategori finns det även en tillhörande 

underkategori; Chefernas och medarbetarnas roll, Val av kommunikationskanal samt 

Horisontell och vertikal kommunikation.  

5.1 Engagemang och motivation 

En viktig aspekt som framgick vid denna undersökning var betydelsen av engagemang och 

motivation vid tal om organisationens miljöarbete och hur det kommuniceras. Inga frågor om 

engagemang och motivation ställdes utan detta var någonting som informanterna själva tog 

upp. Vikten av engagemang och motivation bekräftas av Bruzelius & Skärvad (2011) som 

menar att det är en av de mest betydande aspekterna hos medarbetare för att en organisation 

ska kunna utvecklas och uppnå mål (Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta gäller även för 

miljöfrågor och kan vara både ett hinder samt en möjlighet för en organisation beroende på 

hur engagemanget är. Om medarbetarna inom en organisation inte har engagemanget att 
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arbeta med miljöfrågor kommer detta påverka hur miljöarbetet fungerar och därmed även hur 

den interna miljökommunikationen ser ut. Finns inte viljan att aktivt kommunicera 

miljöfrågor är det svårt att kunna utvecklas i sitt miljöarbete.  

5.1.1 Chefernas och medarbetarnas roll 

Gong et al (2009) menar att ledarna för en grupp har en stor påverkan på de anställdas 

kreativitet och engagemang. Ledarna måste själva vara engagerade för att kunna motivera 

medarbetare (Gong et al, 2009). Detta är någonting som kvalitetsledaren även påpekar: 

 

”[…] då måste man ju ha engagerade chefer som hela tiden lyssnar och tar upp 

det här (miljöfrågor)[…]”. (Kvalitetsledare) 

 

Om cheferna i en organisation inte är engagerade blir detta ett hinder medan engagerade 

chefer istället skapar möjligheter. Cheferna kan inte förvänta sig att medarbetarna är aktivt 

engagerade i miljökommunikationen om de själva inte är det. Med tanke på att SMHI har en 

hierarkisk organisationsstruktur påverkar chefer miljökommunikationen mer än andra 

medarbetare. Verksamhetssamordnaren bekräftar detta genom att säga: 

 

”[…]Så det är väl snarare att jag påverkar miljökommunikationen än att jag 

påverkas av den kanske”. (Verksamhetssamordnare) 

 

Eftersom verksamhetssamordnaren representerar ledningen påverkar denne 

miljökommunikationen då beslut gällande miljöarbete, som ska gälla för hela organisationen, 

fattas i ledningsgruppen. Besluten ska sedan kommuniceras nedåt till andra nivåer. 

Verksamhetssamordnaren, och även andra chefer, har därmed en betydande roll i att kunna 

motivera sina medarbetare då det är de som har ansvaret att kommunicera ut de större 

miljöfrågorna.   

 

Även om cheferna har ett stort ansvar för att motivera medarbetarna kan dock inte allt ansvar 

ligga hos dem. Om cheferna är engagerade i miljöfrågor och är bra på att motivera sina 

medarbetare betyder inte detta att den interna miljökommunikationen per automatik blir 

välfungerande. Vad som framgick vid analysen av intervjuerna är att det krävs engagemang 

från alla parter vid tal om miljöfrågor, inte bara hos cheferna.  
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”[…] det ska vara engagemang från alla parter, inte bara chefer utan rakt över. 

Det är ju alltid roligare att jobba när man känner respons och att andra är 

engagerade, har idéer, synpunkter och så vidare[…].” (Miljösamordnare 1) 

 

Det är med andra ord viktigt att cheferna inte talar för döva öron utan att det även finns ett 

engagemang hos medarbetarna. För att en organisation ska få en välfungerande intern 

miljökommunikation krävs det enligt Larsson (2008), Kataria et al (2013) och Lauring & 

Thomsen (2009) att alla medarbetare är delaktiga på samtliga nivåer och att de samarbetar. 

Alla medarbetare på SMHI måste aktivt delta i miljöarbetet och ha ett personligt ansvar då det 

är en gemensam uppgift att kunna uppnå miljömål. Det måste ske kommunikation för att 

medarbetarna ska kunna vara medvetna om vad som ska göras och även hur. Att 

medarbetarna är delaktiga i miljökommunikationsprocessen är även viktigt för att de inte ska 

känna sig alienerade från företagets miljöidentitet (Lauring & Thomsen, 2009). Om 

medarbetare känner sig utanför finns det heller ingen anledning att vara engagerad. 

Medarbetarna har därför en betydande roll i att föra miljöarbetet framåt och delta i den interna 

miljökommunikationen.  

 

Bruzelius & Skärvad (2011) menar att det krävs ett engagemang hos medarbetarna och även 

att de känner intresse för det de gör. Arbetet riskerar att rinna ut i sanden om inte intresset 

finns där (Bruzelius & Skärvad, 2011). Om engagemanget i en organisation upplevs som lågt 

blir detta ett hinder för miljökommunikationen. Vad som framkommer av intervjuerna är att 

det finns ett grundläggande intresse för miljöfrågor hos medarbetarna på SMHI. Vi har fått 

uppfattningen om att detta beror på att många som är naturvetare eller är generellt intresserade 

av miljöfrågor söker sig dit då det är en miljömyndighet. Engagemang är dock ingenting 

statiskt hos människor och det går i vågor, precis som hos vilken annan organisation som 

helst. En annan aspekt är därmed även att hålla engagemanget vid liv (Bruzelius & Skärvad, 

2011). Dock med tanke på att medarbetarna har det grundläggande intresset för miljöfrågor 

hos SMHI blir detta en fördel om engagemanget dalar. Det blir mer en fråga om att försöka 

hålla engagemanget vid liv än att försöka skapa ett engagemang som inte fanns där från 

början. Om engagemanget under en period är lägre än tidigare är det därför viktigt att arbeta 

extra mycket med dessa frågor för att försöka förbättra engagemanget.  
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5.2 Pedagogiska utmaningar 

Hur miljöfrågorna kommuniceras har en betydande roll för hur väl miljökommunikationen 

fungerar. I Jacobsen & Thorsviks (2008) beskrivning av kommunikationsprocessen, är valet 

av kommunikationskanal avgörande för hur sändarens budskap ska förmedlas och hur det 

uppfattas. Denna åsikt är även delad av informanterna på SMHI. Det finns en generell 

uppfattning hos dem att typen av kanal som används påverkar hur effektivt ett budskap 

förmedlas och även hur väl det mottas. SMHI är en miljömyndighet med miljömedvetna 

medarbetare och som således aktivt arbetar med interna miljöfrågor. De strävar ständigt efter 

förbättringar. Dock är det en pedagogisk utmaning, precis som för andra organisationer, att 

kommunicera miljöfrågor i en organisation med många medarbetare. Det finns mycket att 

tänka på för att kommunikationen ska fungera bra. Samtliga chefer som intervjuades menar 

att mycket tid går åt att fundera ut hur de på ett pedagogiskt vis ska kunna kommunicera dessa 

frågor. 

 

”Den (miljökommunikationen) ska ju vara förståelig och lätt att ta till sig, det är 

en viktig bit. Det ska ju inte vara så att man bara känner att det är jobbigt, att 

man liksom blir miljöpolis och sätta dit folk, det är inte bra 

miljökommunikation. Det är en pedagogisk utmaning det där”. 

(Verksamhetssamordnare) 

 

I detta citat påvisar verksamhetssamordnaren en viktig del i hur man som chef ska 

kommunicera miljöfrågor till medarbetare. Ett vanligt problem hos organisationer med en 

hierarkisk struktur är enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) att chefer ger order och 

underordnanden inte vågar kritisera cheferna. Detta är någonting som 

verksamhetssamordnaren menar att cheferna på SMHI försöker undvika.  

 

Enligt Lauring & Thomsen (2009) är det viktigt att miljöfrågorna integreras och 

kommuniceras i de vardagliga rutinerna för att miljömål effektivt ska kunna uppnås. Detta 

överensstämmer med den generella uppfattningen från informanterna. Miljökommunikationen 

ska vara välintegrerad och ska även vara en naturlig del av vardagen. För detta spelar valet av 

kommunikationskanal en viktig roll. För att kunna kommunicera använder medarbetarna olika 

typer av kommunikationskanaler dagligen. De kommunikationskanaler som används ska 

kunna bidra med att på ett tidseffektivt och samtidigt informationsrikt vis kommunicera 
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miljöfrågorna. Det är dock svårt att finna en kommunikationskanal som uppfyller alla 

önskemål. Med tanke på att SMHI är en stor organisation, där de meddelanden som 

kommuniceras ska nå många, är detta en svår uppgift.  

5.2.1 Val av kommunikationskanal 

Enligt Barrett (2002) och Jacobsen & Thorsvik (2008) är ”ansikte mot ansikte” det bästa 

alternativet att kommunicera med de anställda jämfört med indirekta kommunikationskanaler 

då den är rik på information. Kataria et al (2013) påpekar att fördelen även är att sändaren kan 

få direkt respons samtidigt som mottagaren undviker missuppfattning. Detta ligger i linje med 

vad informanterna anser. Samtliga informanter menar att direkt kommunikation är att föredra. 

Anledningen till detta är, precis som litteraturen säger, att man minimerar risken för 

missförstånd och samtidigt kan få igång en diskussion. Denna typ av kommunikationskanal 

kan förmedla en rik informationsgrad och är på så sätt effektiv i förhållande till 

kommunikation med rikt innehåll. Det finns dock inte alltid möjlighet till direkt 

kommunikation. Det kan vid tillfällen vara mer effektivt att använda sig av skriftlig 

kommunikation. Enligt Strid (1999) är fördelarna med indirekta kommunikationskanaler 

snabbhet, smidighet samtidigt som det är rumsoberoende. Detta är bekräftat från samtliga 

chefer på SMHI som intervjuades som menar att indirekt kommunikation är tidseffektiv och 

når ut till många samtidigt. SMHI är en stor organisation med omkring 600 anställda och de 

indirekta kanalerna gör det möjligt för sändarna att nå ut till alla medarbetare. SMHI:s interna 

hemsida (intranät) och mail är således nödvändiga för att den interna miljökommunikationen 

ska fungera.  

 

Samtliga informanter använder sig av både direkta och indirekta kommunikationskanaler 

beroende på vad som ska förmedlas och till vem. Dock finns det en generell uppfattning om 

att mycket av den interna miljökommunikationen sker via intranätet. Syftet med intranätet är 

att informationen ska finnas samlad och samtidigt vara lättillgänglig. Meningen är även att 

medarbetarna ska gå in med jämna mellanrum och läsa det som står. En negativ aspekt med 

användandet av intranätet är dock att det är svårt att se huruvida de tänkta mottagarna faktiskt 

tar del av det som publiceras. Dessutom finns det en generell uppfattning om att denna 

kommunikationskanal tidvis används för mycket och att det kan upplevas bli ett överflöd av 

information. 
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”Allt pumpas ut via intranätet så därför finns risken att det drunknar, man har 

vidare ingen garanti att medarbetarna verkligen ser informationen på 

intranätet”. (Kvalitetsledaren) 

 

Det kan med andra ord vara svårt att uppfylla syftet med intranätet om medarbetare inte aktivt 

tar del av den information som finns tillgänglig. Att en anställd söker upp information på egen 

hand är enligt Balle (2008) inte det mest optimala då risken finns att personen inte gör det och 

kan då missa viktiga meddelanden. Sändaren kan då inte förvänta sig att mottagaren vet att 

det finns ett viktigt meddelande att hämta. Risken med medierad kommunikation är även att 

det kan bli ett överflöd av information som medarbetarna måste lägga tid på att hantera (Balle, 

2008). Om det är ett överflöd av information är det därmed viktigt att ha i åtanke att detta 

medför risken att medarbetarna inte hinner läsa allt. Vid överflöd av information måste 

medarbetarna göra ett selektivt urval av vad som de anser viktigast i det skickade 

meddelandet. Att uppsöka och leta efter meddelanden tar även tid ifrån de ursprungliga 

arbetsuppgifterna och kan därmed prioriteras bort. I Jacobsen & Thorsviks (2008) beskrivning 

av kommunikationsprocessen är mottagarens tolkning en viktig del. Det är även viktigt att 

meddelandet tolkas efter sändarens avsikt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Dessa meddelanden 

riskerar att misstolkas om medarbetarna enbart läser vissa delar. Detta kan då få en negativ 

påverkan på den interna miljökommunikationen.   

 

Enligt Strid (1999) kan inga skriftliga meddelanden ersätta direkt kommunikation utan enbart 

komplettera den. Dock är det, som nämnts ovan, en utmaning att på ett bra sätt kommunicera 

miljöfrågor i en stor organisation. Intranätet används som en informationskanal och blir 

därmed en envägskommunikation. Meningen är att medarbetarna ska ta till sig informationen 

för att sedan kunna diskutera och föra en dialog om detta vid senare tillfällen, vid planerade 

möten och dylikt. Dock är detta en svår uppgift om inte medarbetarna tar del av det som 

kommuniceras.  

5.3 Envägs- eller tvåvägskommunikation 

För att den interna miljökommunikationen ska vara välfungerande menar informanterna att 

det ska vara en tvåvägskommunikation. Samtliga informanter menar att det är viktigt att det 

förs en dialog och att dessa frågor diskuteras. För att miljöarbetet ska kunna föras framåt ska 

det finnas möjlighet till att kunna utbyta idéer och även att man ska kunna få respons på det 

som kommuniceras. Detta ligger i linje med vad Morsing & Vallentin (2006) menar då det är 
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viktigt att en organisation aktivt stödjer att det förs en dialog för att medarbetarna ska känna 

sig delaktiga. Vidare menar Jacobsen & Thorsvik (2008) att mottagarens återkoppling och 

respons är en nödvändig del av kommunikationsprocessen för att uppnå bra kommunikation, 

således även miljökommunikation. Det är därmed viktigt med tvåvägskommunikation för ett 

effektivt miljöarbete. Dock påpekar flera informanter att diskussionerna om miljöfrågor borde 

bli fler och att det tidvis kan bli för lite dialog mellan nivåerna och mellan avdelningarna. 

Sändaren får inte alltid respons, trots att detta önskas. Det blir därmed ibland 

envägskommunikation. För att en dialog ska kunna upprättas är det viktigt med samarbete, 

både horisontellt samt vertikalt.  

5.3.1 Horisontell och vertikal kommunikation 

Arbetet med att uppnå miljömål inom en organisation ska vara en gemensam uppgift och det 

är då nödvändigt att de olika avdelningarna samarbetar. Det finns en uppfattning hos 

informanterna om att miljökommunikationen mellan de olika avdelningarna hos SMHI skiljer 

sig. De olika avdelningarna har olika roller och således anpassas miljökommunikationen efter 

vad en avdelning har för ansvarsområde. Det sker bättre kommunikation om miljöfrågor 

mellan vissa avdelningar än andra. De som har bäst miljökommunikation är de som har 

gemensamma miljöprojekt. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är kommunikationen bättre 

inom än mellan olika enheter då dessa har liknande arbetsuppgifter och intressen. Även Strid 

(1999) menar detta och anser vidare att detta speciellt förekommer i stora organisationer. För 

att applicera detta på SMHI:s fall kan detta vara en förklaring på informanternas uppfattning 

om den horisontella miljökommunikationen. Den bästa miljökommunikationen sker med 

andra ord inom avdelningarna då dessa har gemensamma intressen. Detta går även att 

applicera på uppfattningen om att miljökommunikationen är bättre mellan avdelningarna som 

har gemensamma projekt. Miljösamordnare 1 påvisar detta genom att säga: 

 

”Ja, det är väl att vi försöker hjälpa och stötta varandra vilket gör att vi får mer 

kontakt”. (Miljösamordnare 1) 

 

I detta citat talar informanten om projektet Grönt kontor som två av avdelningarna på SMHI 

utgår ifrån. Dessa projekt skapar ett gemensamt intresse som främjar ett gränsöverskridande 

samarbete som leder till förbättrad miljökommunikation. Vi har fått uppfattningen om att 

dessa gemensamma miljöprojekt skapar mindre omfattande miljömål att sträva efter och som 
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således även blir mer konkreta. Det blir vidare lättare att kommunicera mindre miljömål 

mellan de involverade avdelningarna.     

 

Att det förs en dialog och att det sker ett samarbete mellan de olika nivåerna är även en 

väsentlig del i den interna miljökommunikationen. Flera informanter menar att de inte alltid 

får respons på det som kommuniceras och att detta gäller både för vertikal kommunikation 

nedåt som uppåt. Detta är bekräftat av både Jacobsen & Thorsvik (2008) och Falkheimer & 

Heide (2007) som menar att det kan vara svårt i en hierarkiskt strukturerad organisation att 

upprätthålla dialog och tillhandahålla feedback. Falkheimer & Heide (2007) menar även att 

detta speciellt kan vara svårt i större organisationer. En informant upplever tidvis avsaknad på 

respons vid vertikal kommunikation nedåt, vilket oavsiktligt då blir en envägskommunikation. 

Vidare menar en annan av informanterna att medarbetarna kan känna press under exempelvis 

möten och vågar därmed inte alltid uttrycka sina åsikter. Informanten menar även att den 

informella kommunikationen då blir viktig. Under fikaraster och dylikt försvinner denna press 

och då kan diskussionerna tidvis bli mer givande. Detta kan vara en förklaring på varför 

responsen ibland uteblir. 

 

Med tanke på att SMHI är en miljömyndighet tar miljöfrågorna upp en stor del av 

organisationens arbete. SMHI står, precis som alla andra större organisationer, inför 

utmaningen att på ett effektivt vis kommunicera miljöfrågor. Dock har SMHI alla 

förutsättningar för att kunna ha och upprätthålla en välfungerande intern 

miljökommunikation. Vi har fått uppfattningen om att informanterna upplever att det är ett 

öppet klimat, bra stämning och att man kan gå och prata med alla, oavsett hierarkisk position. 

Det finns med andra ord möjlighet till att föra en dialog då det är fritt fram att prata med vem 

som helst. Enligt Kotter & Cohen (2002) är medarbetarnas engagemang drivkraften till en 

organisations ständiga förbättring. De menar att medarbetarna själva måste förstå anledningen 

och vikten av förbättring för att förändringen ska få genomslagskraft. Detta upplever vi går att 

applicera på informanternas generella inställning till den interna miljökommunikationen. 

Informanterna anser att miljöarbetet är och ska vara en viktig del av deras vardagliga 

arbetsrutiner. De menar även att miljöarbetet, och därmed även miljökommunikationen, alltid 

kan förbättras och att förbättring alltid måste eftersträvas.  
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6. Sammanfattande diskussion 

De faktorer som informanterna identifierar som viktiga för en välfungerande intern 

miljökommunikation är främst engagemang och att det är en tvåvägskommunikation. Detta 

bekräftas även av den tidigare forskningen som påvisar att det krävs en 

tvåvägskommunikation då det är en gemensam bedrift att uppnå miljömål. För att en 

tvåvägskommunikation ska kunna upprätthållas krävs det således både vertikalt och 

horisontellt samarbete där samtliga parter är inkluderade. Även att det måste finnas ett 

engagemang och intresse hos medarbetarna som överensstämmer med organisationens 

strategiska miljöarbete. För att det ska kunna bli en tvåvägskommunikation krävs det att både 

cheferna och resterande medarbetare ger respons och återkoppling på det som kommuniceras. 

Det är med andra ord viktigt att både chefer och medarbetare tar initiativ och ett personligt 

ansvar att ta del av miljökommunikationsprocessen, för att miljöarbetet ska kunna bli så bra 

som möjligt. Dessa två faktorer är även starkt sammankopplade där eventuella brister i en av 

dessa även skulle påverka den andra. Det måste finnas ett engagemang att vilja ge respons 

samtidigt som ett högt engagemang utan tvåvägskommunikation skulle bidra till att det höga 

engagemanget inte tas tillvara.   

 

Informanterna menar att valet av kommunikationskanal spelar en avgörande roll för hur ett 

meddelande kommuniceras och hur väl det mottas, vilket även bekräftas av den tidigare 

forskningen. Dock är det en pedagogisk utmaning att på ett tidseffektivt och informationsrikt 

vis föra intern miljökommunikation i en stor organisation. På grund av organisationens storlek 

krävs det både indirekta och direkta kommunikationskanaler på SMHI för att den interna 

miljökommunikationen ska fungera. Den tidigare forskningen pekar på att om de indirekta 

kommunikationskanalerna används mer än de direkta blir detta ett hinder. Detta menar även 

informanterna. Den generella uppfattningen är att intranätet tidvis används för mycket och 

kan således upplevas som ett hinder. Vidare upplevs det även att det tidvis kan finnas en brist 

på diskussion och dialog om miljöfrågor, vilket då blir ett hinder. Informanterna önskar få 

respons på det de kommunicerar och att det sker ett utbyte av idéer för att kunna utvecklas. 

Båda dessa hinder skapar envägskommunikation som, enligt både informanterna och tidigare 

forskning, inte är att föredra.  

 

Med tanke på att det finns en uppfattning om att det ibland är för lite dialog och samtidigt att 

intranätet tidvis används för mycket är det lätt att koppla samman dessa. Användandet av 
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intranätet skapar en envägskommunikation där det är svårt att ge respons på det som har 

publicerats, dock är intranätet nödvändigt för att kunna nå ut till alla i organisationen. Detta 

blir ett dilemma. På grund av intranätets nödvändighet, skulle en eventuell förbättring kunna 

vara att medarbetarna får möjlighet att kunna ge direkt respons på det som publiceras på 

intranätet. Att medarbetare exempelvis skulle kunna ge kommentarer eller ställa frågor om det 

som publiceras direkt på intranätet. Denna funktion skulle kunna bidra till att medarbetare 

känner mer delaktighet, vilket även skulle skapa bättre förutsättning för 

tvåvägskommunikation. Genom att se vad som erhåller mest respons skulle detta även göra 

det enklare att se huruvida medarbetare anser något vara viktigt och mindre viktigt. Vetskapen 

om vad medarbetarna anser viktigt skulle vidare kunna utnyttjas vid nästkommande möten. 

Med tanke på det som miljösamordnare 1 påpekar, att en del medarbetare tidvis föredrar 

informell miljökommunikation framför formella möten, kan detta även vara ett hjälpmedel. 

Medarbetare kan då i egen takt ge respons och synpunkter som sedan kan tas upp under 

nästkommande möte. Möten och ”ansikte mot ansikte” är de bästa kommunikationskanalerna 

och med detta i åtanke skulle intranätet, med responsfunktionen, kunna fungera som ett medel 

för att få mer effektiva och givande möten. Oavsett hur denna funktion skulle se ut är det 

viktigaste i detta att medarbetare känner delaktighet. Även att medarbetarna kan ge och få 

respons på det som kommuniceras som således leder till välfungerande 

tvåvägskommunikation.   

 

Huruvida engagemanget anses vara ett hinder eller en möjlighet beror på hur engagemanget 

är, om det är högt eller lågt. Dock med tanke på att SMHI:s medarbetare har ett 

grundläggande intresse för miljöfrågor borde således även engagemanget finnas nära till 

hands. Vidare menar informanterna att det är ett öppet klimat och bra stämning på SMHI, 

vilket förenklar möjligheten till dialog. Dessa två faktorer skapar möjligheten till en 

välfungerande intern miljökommunikation. Som nämnt i analysavsnittet är engagemang inte 

någonting statiskt utan det går upp och ner. Utifrån det analyserade empiriska materialet har 

vi fått uppfattningen om att gemensamma projekt spelar en betydande roll för att upprätthålla 

engagemanget hos medarbetarna. Med tanke på att den horisontella miljökommunikationen är 

bättre mellan de avdelningar som har gemensamt miljöprojekt, kan således gemensamma 

projekt vara en viktig faktor för att hålla engagemanget vid liv. Vid ett eventuellt lågt 

engagemang kan då även gemensamma miljöprojekt vara en eventuell åtgärd. Samarbete är 

en viktig aspekt för ett välfungerande miljöarbete och miljökommunikation, och 

gemensamma projekt skapar samarbete. Om dessa gemensamma miljöprojekt vidare skapar 
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mindre och mer konkreta miljömål kan detta innebära att dessa blir enklare att uppnå. Om 

något av dessa mindre miljömål sedan uppnås kan detta fungera som en morot, som 

förhoppningsvis leder till motivation att fortsätta arbeta mot nästa mål.  

 

7. Fortsatta studier 

För att vidareutveckla denna studie skulle det vara intressant att bredda urvalet av 

informanter, att även ta med medarbetare som inte har miljöfrågor som ansvarsområde, och 

öka antalet intervjuer för att få ett bredare perspektiv på hur den interna 

miljökommunikationen upplevs på SMHI. I denna uppsats ligger inte fokus på hur man kan 

förbättra den interna miljökommunikationen, men det är en mycket viktig del att forska kring 

om hur man kan gå tillväga för att åstadkomma förbättrad intern miljökommunikation. Ett 

flertal olika faktorer som kan ha inverkan på den interna miljökommunikationen blev 

uteslutna ur studien, då vi enbart har fokuserat på de faktorer som informanterna ansett ha en 

betydande påverkan på SMHI. Således kan vidare undersökningar göras på de faktorer som 

denna studie inte berör och som kan ha en mer betydande roll hos andra organisationer. 

Vidare är jämförande studier med flera organisationer ytterligare ett steg för fortsatt 

undersökning. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Berätta om vad du gör, din roll på SMHI. (osv.) 

2. Berätta kort om vad SMHI gör, vad ni har för miljöpolicys och miljömål. (osv.) 

3. Vad betyder intern miljökommunikation för dig? Hur tänker du kring 

miljökommunikation? 

 

Personligt nyttjande av den interna miljökommunikationen 

 Hur upplever du att den interna miljökommunikationen är hos SMHI? 

 Vad använder du för olika kommunikationskanaler? 

 På vilket sätt är dessa kanaler effektiva och i vilka sammanhang? (Varför/varför inte?) 

 Vilka av dessa kanaler anser du är viktigast och bäst för att uppnå bäst möjliga 

informationsutbyte? (Varför?) 

 Hur påverkar miljökommunikationen ditt arbete? Är den viktig för dig? 

 Vad tycker du utmärker en bra miljökommunikation? Kan du ge något exempel? 

  

Horisontell samt vertikal miljökommunikation 

 Hur tycker du att kommunikationen mellan de olika avdelningarna fungerar? 

 Ser kommunikationen likadan ut mellan de olika avdelningarna? Finns det skillnader? 

isf vilka? 

 Hur kommunicerar du med personer med olika positioner? (Chefer, underordnanden 

etc.) 

 Verkar kommunikationen på liknande vis uppifrån och ner som tvärtom? Är det en 

envägs- eller tvåvägskommunikation? Ge gärna exempel. 

 Är det någon skillnad i kommunikationen mellan de olika avdelningarna/positionerna? 

Exempel på en händelse? 

 

Eventuella åtgärder och förbättringar 

 Hur skulle en idealisk intern miljökommunikation se ut för dig? 

 Skulle den interna miljökommunikationen kunna förbättras på något plan/sätt? 

 

 

 

 

 


