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Sammanfattning 
För att styra det svenska samhället mot en hållbar utveckling är det framförallt viktigt att 

samhällets större aktörer tar ansvar för sina verksamheter och försöker minimera sin 

belastning på miljön. Landstingen i Sverige tillhör en av landets största arbetsgivare och står 

för en stor del av dessa påfrestningar, då de berör många områden inom miljön. 

Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett hjälpverktyg som på senare år har anpassats för 

landstingens verksamheter för att förbättra deras miljöarbete och miljöprestanda. Vad som 

anses som ett måste för att få ett miljöledningssystem att fungera väl i en organisation är den 

interna miljökommunikationen. Det har däremot visat sig att det inte är helt lätt i större 

organisationer att skapa en bra intern miljökommunikation och det inverkar i sin tur på hur 

miljöarbetet utvecklar sig.  

Studien har granskat den interna miljökommunikationen inom två olika landsting, 

Västernorrland och Jämtland, och tittat på vilka skillnader som kan identifieras mellan deras 

miljökommunikation. Studien undersökte även sambandet mellan miljökommunikation och 

miljöprestanda samt politikernas inverkan på dessa.  

Det som framkom var att den interna miljökommunikationen har en stor betydelse för 

landstingens miljöprestanda samt att den har en avgörande roll för hur miljöarbetet fungerar. 

De främsta skillnaderna som identifierades mellan landstingen var att det fanns betydligt mer 

resurser gällande miljöarbetet och miljöansvaret inom Västernorrlands landsting, samt att de 

har tillgång till en miljöinformatör. När det gäller miljöutbildningar använder landstinget i 

Västernorrland sig av ett filmpaket med tillhörande övningsuppgifter, medan Jämtlands 

landsting utbildar sina anställda via powerpoint-presentationer och textmaterial.  

Det kan konstateras att mängden personer har en stor inverkan på hur miljöarbetet fortskrider. 

Inom Västernorrlands landsting kan de förmedla information, hålla i utbildningar och vara ute 

på fält i den utsträckning som behövs pga. av deras resursbas. De kan också vara ett bättre 

stöd och lättare kunna erbjuda hjälp ute i organisationen, vilket i sin tur har medverkat till att 

miljöengagemanget bland anställda har ökat. Vidare kan det konstateras att ett ökat 

engagemang leder till ett bättre miljöarbete och därmed en bättre miljöprestanda. I Jämtland 

innebär resursbristen en motsatt effekt för landstinget och därför utvecklas inte deras 

miljöarbete i den takt som önskas. Det kan därmed ses ett klart samband mellan 

miljökommunikationen och miljöprestandan inom landstingen.   

 

 

 

  

Nyckelord: Miljöledningssystem, landsting, intern miljökommunikation  
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Abstract 
To change the Swedish society towards a sustainable development, it is particularly important 

that society's major actors take responsibility for their activities and try to minimize its 

environmental impact. The county councils in Sweden are one of the nation's largest employer 

and accounting for a large proportion of these impacts. The environmental management 

system ISO 14001 is a tool which in recent years has been adapted for county council 

activities to help them improve their environmental performance. However, what is 

considered as a necessity for an environmental management system to be well functioned in 

an organization, is the internal environmental communication. Though, it is not easy in larger 

organizations to create a good internal environmental communication and that also has an 

impact on how well the environmental work develops. 

The study has examined the internal environmental communication in two different counties, 

Västernorrland and Jämtland, and looked into what differences that can be identified between 

their environmental communications. The study also examined how the relationship is 

between environmental communication and environmental performance and the influence of 

the politicians.  

What emerged was that the county council´s internal environmental communication has a 

huge impact on the environmental performance and has an important role in their 

environmental work. The main differences between the county councils was that there were 

significantly more resources regarding environmental performance and environmental 

responsibilities in Västernorrlands County compared to the county of Jämtland. In 

Västernorrland they also have a specific position aimed to work with environmental 

information only, which will help to facilitate their communication further. In terms of 

environmental education, the county council in Västernorrland use a film based education 

package, while Jämtland County educate their employees through PowerPoint presentations 

and plain text material. 

It can be noted that the amount of resources have a big impact on how the environmental 

work progresses. Within Västernorrlands County they can provide information, keep up their 

education level and be out on the field to the necessary extent. They can also be a better 

support and easier provide help in the organization, which in turn has contributed to an 

increased environmental commitment among the employees. Furthermore, it can be 

concluded that engagement leads to a better environmental performance. In Jämtland lack of 

resources contributes to the opposite effect for their county council and to a slower 

development of their environmental work. It can thus be seen a clear connection between 

environmental communication and environmental performance within the county council.  

 

 

Keywords: Environmental management system, County council, internal environmental 

communication 
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1. Introduktion 

Kapitlet börjar med att redogöra studiens bakgrund och problembakgrund, för att sedan gå 

vidare till studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Slutligen redovisas strukturen 

för arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för den här uppsatsen väcktes i samband med ett studiebesök hos landstinget i 

Västernorrland. Jag var där angående ett annat projekt då jag och en studiekamrat skulle 

undersöka sjukhusbranschens arbete med miljöledningssystem. Vi fick träffa två personer ur 

landstingets miljögrupp och det märktes klart och tydligt ett brinnande intresse för miljöfrågor 

samt att de trivdes med sina positioner inom landstinget. De delade med sig om allt från hur 

deras miljöarbete är uppbyggt och vad de arbetade med då, till vad som är planerat att göra 

inom landstinget de närmsta åren.  

Det som är planerat inom landstinget är att samtliga verksamheter ska vara miljöcertifierade 

till år 2014. Det kan ses som en svår uppgift att ha som mål att miljöcertifiera hela 

Västernorrlands landsting under en period på bara några få år, men med det stora 

miljöengagemang, den stora kunskapsbas samt den drivande förmågan som miljöavdelningen 

på landstinget i Västernorrland har, känns målet inte långt borta. Det var framförallt 

drivkraften jag fastnade för, men även den stora satsning inom miljöförbättringar, som blev 

den avgörande faktorn när jag skulle bestämma ämne och inriktning för denna uppsats.    

1.2 Problembakgrund 

Att styra det svenska samhället mot en hållbar samhällsutveckling är ett övergripande mål för 

regeringens samlade miljöpolitik och för att det ska bli verklighet är det viktigt att man tar 

hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Samtliga politiska beslut 

måste därför utformas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till dessa (www.regeringen.se; 

Sammanfattning av regeringens proposition 2004/05:150, 2005). Det här är dock en stor 

utmaning för många, inte minst för de större samhällsaktörerna såsom kommuner och 

landsting, som bidrar med enorma miljöbelastningar varje år (Micko, 2005). Dessa 

verksamheter har därför en betydande roll i arbetet med att göra Sverige till en bättre och 

miljövänligare nation, men framförallt för att Sverige ska kunna uppnå de miljömål som har 

beslutats (www.dagenssamhalle.se; Landstingen har en nyckelroll i miljöarbetet, 2013).  

I Sverige har vi 21 landsting och regioner som tillsammans bildar en av landets största 

arbetsgivare med cirka en kvarts miljon anställda (Salo, 2013). Av dessa arbetar drygt 44 000 

personer som politiker (www.skl.se; Sveriges kommuner och landsting, 2013) För att man på 

regional nivå ska kunna ändra sitt arbetssätt till ett mer miljövänligare alternativ är det viktigt 

med enkla metoder och bra verktyg. En styrning mot en hållbar utveckling innebär i saklig 

http://www.regeringen.se/
http://www.dagenssamhalle.se/
http://www.skl.se/
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mening att utgå från tydligt uppsatta mål och riktlinjer från politiker och göra sitt yttersta för 

att uppnå dessa (Micko, 2005).  

Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett verktyg som på senare år har utvecklats och 

anpassats för landstingens verksamheter och som har kommit att spela en viktig roll för de 

miljöförbättringar som måste göras inom deras verksamheter för att uppnå miljömålen 

(Micko, 2005). När företag och organisationer väljer att implementera ett 

miljöledningssystem finns det olika förutsättningar som kan vara avgörande för hur det 

fortsatta miljöarbetet utvecklar sig. I en studie som Naturvårdsverket har gjort har de 

identifierat totalt 13 områden där brister och problem kan uppkomma i samband med ett 

införande av ett ledningssystem och de har delats in i tre huvudgrupper; brister i drivkrafter, 

brister i tillämpningen samt kunskapsbrister. Det kan vara allt ifrån ett otillräckligt 

engagemang från högsta ledningen, att fokus på systemet blir viktigare än miljöprestandan 

eller också bristfällig erfarenhet från medarbetarnas sida med att arbeta strukturerat med 

miljöfrågor (Axelsson et al. 2003). Vad som emellertid anses mest väsentligt att beakta när 

det gäller att genomföra och få ett miljöledningssystem att fungera bra är den interna 

miljökommunikationen, då det är genom den som anställda kommer i kontakt med 

verksamhetens arbete med miljöfrågor (Borsese et al. 2003). Är företagets anställda för dåligt 

insatta i systemet och saknar kunskap om vad miljöåtgärderna bidrar till för företaget, kan 

förbättringsarbetena sällan genomföras fullt ut. Att kommunicera sitt miljövärde och få det 

välförankrat inom organisationen är en viktig faktor för ett effektivt miljöarbete och därmed 

skapa en bra miljöprestanda (Larsson, 2008).  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera den interna miljökommunikationen inom 

landstingen, både bland politiker samt personal. Detta för att kunna dra slutsatser om 

miljökommunikationens betydelse för landstingens miljöprestanda.  

1.4 Frågeställningar 

Studiens syfte tydliggörs genom följande frågeställningar: 

 Hur ser arbetet med den interna miljökommunikationen ut i landstingen idag och vilka 

skillnader kan identifieras? 

 Vilken betydelse har politikerna för miljökommunikationen? 

 Hur ser sambandet ut mellan miljökommunikationen och miljöprestandan inom 

landstingen? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet besvarar frågeställningarna genom att göra en empirisk fallstudie inom olika 

landsting, där fokus riktas mot deras interna miljökommunikation och på miljöprestandan. De 

landsting som valts ut i studien är Jämtlands läns landsting och Västernorrlands läns 

landsting.  Intervjuerna har begränsats till totalt åtta stycken och de utfördes på respektive 

landsting i de båda länen. Urvalet av intervjupersoner gjordes med hjälp av både handledaren 

samt anställda inom landstingen som tipsat om relevanta personer för studien.    
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Den här uppsatsen är inte ämnad till att redogöra för några eventuella förbättringsåtgärder 

angående miljökommunikationen inom landstingen, utan kommer endast belysa om vilken 

betydelse den har för deras miljöprestanda. Med hänsyn till uppsatsens syfte kommer den 

heller inte granska den externa miljökommunikationen och kommer därför inte att behandla 

detta i teorikapitlet. En annan avgränsning har också gjorts vad gäller det svenska 

miljöarbetet. Då studiens syfte förhåller sig på den regionala nivån i Sverige och till viss del 

den lokala, kommer endast dessa nivåer att redogöras. Den kommer därmed inte att behandla 

det svenska miljöarbetet på varken internationell eller nationell nivå. 

1.6 Struktur 

Strukturen på uppsatsen visas på ett översiktligt och förenklat vis i figur 1. Arbetet inleds med 

en problematisering av det aktuella ämnet, för att sedan mynna ut i dess syfte, frågeställningar 

och avgränsningar. Avsnittet följs av ett metodikkapitel, där angreppssätt och 

tillvägagångsättet beskrivs. Sedan följs detta av ett teorikapitel som behandlar lämpliga teorier 

kopplat till syftet. Efter den teoretiska referensramen redovisas empirin i studien, följt av 

diskussion och slutsats. Till sist återfinns samtliga referenser som använts i arbetet och 

avslutningsvis bilagorna. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av studiens struktur och utförande. 
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2. Metodik 
  

I detta avsnitt förklaras tillvägagångsätt och val av metoder som författaren valt för att 

uppfylla studiens syfte. Tanken med metodavsnittet är att läsaren ska få en inblick bakom de 

valda metoderna och teorierna som sedan gjorde resultatet och analysen möjlig. 

 

2.1 Angreppssätt 

I boken Forskningsmetodikens grunder beskriver författarna Patel och Davidson (2003) en 

mängd typer av angreppssätt som skildrar olika val av undersökningsmetoder, vetenskapliga 

förhållningssätt och inriktningar när man ska inhämta och analysera kunskap. Nedan förklaras 

dessa metodiker mer utförligt för att få en djupare förståelse bakom studiens tillvägagångsätt. 

2.1.1 Explorativa, deskriptiva och hypotesprövande undersökningar 

Beroende på hur stor faktabas som finns inom ämnesområdet från början klassificeras 

undersökningarna i explorativa, deskriptiva eller hypotesprövande undersökningar. Den första 

i rangordningen kännetecknas av att det förekommer en stor kunskapsbrist i ämnet och syftar 

till att inhämta så mycket information som möjligt, vilket sedan ligger till grund för vidare 

studier. Deskriptiva undersökningar kännetecknas av det från början föreligger en relativt stor 

kunskapsbas inom ämnet och därmed gör det möjligt att fördjupa sina kunskaper i de delar av 

ämnet som känns mest intressant. Vid den här typen av undersökningar är det vanligt att man 

begränsar sig och beskriver endast dessa delar, antingen för sig eller också beroende av andra. 

Den sista kategorin, hypotesprövande undersökningar, kännetecknas av en stor kunskapsbas i 

ämnet där det finns tillräckligt med kännedom inom ett område för att kunna göra 

hypotesprövningar och därmed finna orsakssamband (Patel & Davidson, 2003). Då studien 

avser att undersöka ett specifikt område inom sitt ämne, genom att endast analysera den 

interna miljökommunikationens betydelse, kan en deskriptiv ansats hänföras. Det har 

dessutom forskats relativt mycket inom ämnet sedan tidigare, vilket gör att det finns gott om 

kännedom.  

2.1.2 Positivistisk och hermeneutisk (holistisk) förhållningssätt 

Inom vetenskapen skildras två olika förhållningssätt att betrakta, nämligen positivism och 

hermeneutisk. Positivism har sina rötter inom naturvetenskapen och bygger på att man vill 

finna vetenskapliga orsakssamband i form av olika hypotesprövningar, kvantitativa mätningar 

och logiska resonemang. Positivism utgår från ett objektivt synsätt som innebär att 

verkligheten (sanningen) är oberoende av betraktaren. Hermeneutiken kommer istället från 

humanvetenskapen och bygger på s.k. tolkningslära och utgår från betraktarens förståelse och 

upplevelse, vilket innebär att verkligheten skapas av betraktaren. Den här metoden innebär 

alltså att en person förstår en annan persons handlingar (Patel & Davidsson, 2003).  

Till skillnad från positivisterna, som hellre studerar forskningsobjektet bit för bit, 

kännetecknas hermeneutiken av ett subjektivt synsätt där man hellre vill se helhetsbilden 
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(holismen) av forskningsområdet. Inom hermeneutiken är det kvalitativa mätningar som står 

till grund (Patel & Davidson, 2003). Den här studien omfattas av båda dessa förhållningssätt, 

dels då den grundas på tidigare forskning inom ämnet, men också genom att den utgörs av 

fallstudier där målet är att hitta samband och dra slutsatser om vilken betydelse 

miljökommunikationen har för landstingens miljöprestanda. Den hermeneutiska inriktningen 

tillämpas genom kvalitativa intervjuer i fallstudierna, där de intervjuade personerna får 

möjligheten att ge sin egen tolkning och erfarenhet inom området. Detta i kombination med 

den forskning som redan finns gör det mer förståeligt för andra personer.  

2.1.3 Kvantitativ och kvalitativ inriktning 

När man utför en undersökning är det problemformuleringen som avgör om studien i 

huvudsak är kvantitativt eller kvalitativt inriktad, men i vissa fall kan den även ha inslag av 

båda (Patel & Davidsson, 2003). Vid kvantitativ forskning används en metodik som baseras 

på att författaren omvandlar det insamlade materialet till siffror, för att på så vis kunna göra 

statistiska analyser i form av olika mätningar och enkäter. Frågeställningar som: Hur mycket, 

Hur många, Hur ofta samt I vilken utsträckning leder oftast till den här typen av metod 

(Nyberg, 2000). Vid kvalitativ forskning används en metod där istället verbala analyser ligger 

till grund och det kan vara i form av kvalitativa intervjuer, där avsikten är att tolka och förstå 

olika fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Frågor som leder till den här typen av metod är: 

Vem, Hur, På vilket sätt, När/Var och Varför (Nyberg, 2000). Den här studien omfattar båda 

dessa metoder, då den dels grundas på en kvantitativ litteraturstudie och dels för att det 

empiriska kapitlet utgörs av kvalitativa intervjuer där resultatet sedan ska tolkas. 

2.2 Tillvägagångsätt 

2.2.1 Litteraturstudie 

Den litteratur som använts i studien kommer från den nationella bibliotekskatalogen Libris 

och material som Mittuniversitetet har tillgång till via sökmotorn Primo. De vetenskapliga 

artiklarna är sökta genom Google, Google Schoolar och GreenFILE och Scopus 

(referensdatabaser inom miljö). De sökord som varit relevant för rapporten är; 

kommunikation, miljökommunikation, green communication, environmental communication, 

internal communication, internal environmental communication, ledningens roll för 

kommunikationen, miljöpolitik, hållbar utveckling, intern kommunikation och hållbart 

miljöarbete. 

2.2.2 Fallstudie 

En fallstudie kännetecknas av det är en analys på en mindre begränsad grupp, t.ex. en individ, 

en organisation eller också ett företag. Den kan även bestå av flera fall och välja att undersöka 

t.ex. två företag (Patel & Davidson, 2003). De tekniker som används i en fallstudie för 

insamling av information brukar delas in i tre olika kategorier och vilken teknik som används 

beror på vilken typ av undersökning som är avsedd att göra. Den första kategorin är intervjuer 

och dessa kan ske på olika sätt beroende på hur situationen utspelar sig. En form är att 

använda en välstrukturerad intervju som utgår från ett fördefinierat frågeformulär som följs 
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till punkt och pricka. Det kan också vara en halvstrukturerad intervjuform där frågelistan 

fungerar som ett stöd, men som kan komma att ändra ordningen på frågorna. Genom att 

istället låta intervjupersonen styra samtalet och vad som sägs, blir det en mer öppenriktad 

intervju. Den andra kategorin är observationer och det innebär att ett händelseförlopp 

granskas och noteras. Här kan man antingen välja att vara en deltagande observatör och 

därmed ha en roll i skedet, eller att vara en fullständig observatör och välja att endast notera. 

Den sista kategorin är arkivanalys och den används då undersökningen syftar till att studera 

t.ex. ett företags utveckling över en viss period (Höst et al. 2006). 

Den här studien omfattas av sammanlagt två fallstudier, där det ena fallet är en undersökning 

av det aktuella ämnesområdet inom landstinget i Västernorrland och det andra fallet en 

underökning inom landstinget i Jämtland. Dessa landsting har valts ut då de ligger lokalt från 

hemorten vilket möjliggör personligt möte för intervjuer, samt för att de bedriver någon form 

av miljöarbete där miljökommunikation förekommer. Detta är en förutsättning för den här 

studien. Landstingen kontaktades via e- mail som i sin tur hänvisade vidare till de mest 

relevanta personerna för studien. I bilaga 1 hittas mailbrevet som skickades ut till 

intervjupersonerna. 

2.2.3 Intervjuer 

Genom intervjuer ges möjligheten att se hur olika personer uppfattar sin situation inom 

organisationen. Den intervjuteknik som användes i denna studie utgick från ett mer 

halvstrukturerat tillvägagångsätt, vilket betyder att det varken är som ett öppet samtal eller 

följer ett strikt frågeformulär. För att bibehålla uppmärksamheten på intervjudeltagarna valde 

författaren, efter personernas tillåtelse, att spela in intervjuerna via en diktafon istället för att 

anteckna. Detta gav intervjuförfattaren möjligheten att fokusera helt och hållet på 

intervjudeltagaren och de svar som gavs. I bilaga 2 och 3 återfinns den intervjuguide som 

användes vid intervjuerna. Studiens empiriska del bygger på intervjuerna med de anställda 

inom båda landstingen och dessa personer visas i tabell 1.  

Namn Landsting Titel År i branschen Datum för intervju 

Olle Bertilsson Västernorrland Miljöchef 5 2013-05-16 

Christina Mattsson Västernorrland Miljöinformatör 1 2013-05-16 

Åsa Paletun Jämtland Miljökoordinator 4 2013-05-15 

Margita Eriksson Jämtland Miljöombud 9 2013-05-15 

Christer Berglund Västernorrland Miljöombud 10 2013-05-16 

Ellinor Åsén Västernorrland Miljösamordnare 2 2013-05-16 

Eva Andersson Västernorrland Politiker ? 2013-06-19 

Anna Hildebrand Jämtland Politiker 6 2013-08-29 

Tabell 1. Intervjupersoner inom landstinget i Jämtland respektive Västernorrland.    

I tabell 1 visas namnen på de personer som blivit intervjuade i fallstudien, samt vilken 

position de har och hur länge de varit verksamma inom landstinget. Totalt genomfördes åtta 

intervjuer, varav två via mailkontakt, och datum för utförandet återfinns också i tabell 1.  
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3. Teoretisk referensram 
  

I detta avsnitt förklaras den teori som ligger till grund för den förståelse som uppsatsen syfte  

behandlar.  

 

3.1  Hållbar samhällsutveckling 

Startskottet för den hållbara samhällsutvecklingen kom i samband med den miljökonferens 

som ägde rum i Rio de Janeiro 1992, där världskommissionen för miljö och utveckling på 

uppdrag av FN (1987) lanserade rapporten ”Report of the World Commission on Environment 

and Development”. Huvudsyftet med rapporten var att den skulle ge långsiktiga förslag på 

olika strategier för hur människor skulle bemöta miljön för en hållbar utveckling (Enell, 

2009). Den definition som oftast förknippas med hållbar utveckling är den som Brundtland-

kommissionen beskrev: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov 

idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” (Olausson, 

2009). En del forskare beskriver begreppet som ”flödet av resurser” eller som ”bevarandet av 

kapital”, medan andra menar att en hållbar utveckling uppstår när människor fattar beslut 

kring hur naturresurserna ska hanteras genom demokratiska bestämmelser. Detta synsätt 

medför att samhället hela tiden blir balanserat på avvägningar mellan olika behov och 

verklighetsuppfattningar, där ett givet tillstånd aldrig existerar. Det blir istället en lärande 

process där man gemensamt hanterar värderingar, kunskaper, osäkerheter och konflikter 

(Hallgren et al. 2005). 

Den internationella organisationen Det Naturliga Steget har utarbetat en tratt-modell, se figur 

2, för att visa hur jordens resurser påverkas av människan. Ena trattväggen utgör människans 

behov och andra väggen utgör jordens resurser. Området mellan dessa väggar motsvarar 

handlingsutrymmet och den visar om samhället går mot en hållbar samhällsutveckling eller 

om den går mot ett motsatt håll. Vid en ohållbar utveckling sker en utarmning av jordens 

resurser och det beror mycket på att det sker en kraftig populationsökning i världen, som i sin 

tur leder till ett ökat behov. Väggarna börjar därför luta inåt, vilket leder till att 

handlingsutrymmet succesivt minskar. Vid en hållbar utveckling börjar väggarna emellertid 

bli parallella med varandra och kan så småningom utvidgas på nytt. Handlingsutrymmet blir 

därmed succesivt större, vilket tyder på att samhället är på väg mot en hållbar situation 

(Olausson, 2009).  
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Figur 2. Resurstratten. Bilden är tagen ur boken Grön kommunikation, skriven av Victoria 

Olausson (2009), men är reviderad av författaren. 

Den amerikanske forskaren Robert W. Kates hade en mer konstruktiv syn på en begreppet 

hållbar utveckling och han menade att ”det inte är ett svar utan en dialog och en process som 

kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring” som ligger till grund för att inte gå 

mot en avsmalnad tratt. Med andra ord syftar han till att kommunikationen är en väsentlig del 

i förändringsarbetet, där kommunikatörens främsta uppgift är att underlätta dialoger mellan 

samhällets olika aktörer (Olausson, 2009). Dessa ömsesidiga processer, där aktörerna 

tillsammans kommunicerar, delar med sig av kunskaper och gemensamt fattar beslut, gör det 

möjligt att utveckla hållbara strategier för att hålla tratten i ett utvidgat tillstånd (Hallgren et 

al. 2005).  

3.2 Miljöarbete på regional nivå 

Visionen om en hållbar utveckling är en stor omställning för samhället och för att lyckas med 

den förändringen är det först och främst viktigt att förstå hur samhället fungerar. Även om 

Corell & Söderberg (2007) menar att tekniska lösningar är det centrala, påverkas förmågan att 

genomföra en sådan omställning av de processer som styr politiken. Loftsson et al. (1992) 

beskriver dessa beslutsprocesser som en växelverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer, 

där samspelet mellan riksdag och regering står för den högsta instansen. Politik handlar 

således om hur olika aktörer gemensamt försöker lösa de samhällsproblem som uppstår. 

Miljöpolitik har på senare år fått en allt mer betydande del i det politiska arbetet, då det är en 

politisk form som behandlar lagar och beslut riktade mot naturen och miljön, där det 

huvudsakliga målet syftar till en hållbar utveckling (Aksell, 2003). Begreppet miljö avser i 

detta sammanhang naturmiljön och människans relation till naturen och begreppet politik 

handlar om fördelning och hantering av resurser (Corell & Söderberg, 2007).  
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Det svenska förvaltningssystemet är uppdelat i tre politiska hierarkinivåer; nationell, regional 

och lokal nivå, varpå den regionala nivån län och landsting har det övergripande ansvaret, se 

figur 3 (Loftsson et al. 1993).  Här sköts politiska åtaganden av både landstingen och av 

länsstyrelserna. Inom landstinget är hälso- och sjukvården det huvudsakliga ansvarsområdet, 

men omfattar även folktandvården, vårdutbildningar och till viss del kollektivtrafiken. 

Samtliga politiska beslut som fattas inom landstinget utförs av landstingsfullmäktige och det 

är en församling som valts ut genom allmänna val (www.regeringen.se; Den regionala nivån-

län och landsting, 2013). Här beslutas frågor som omfattar landstingets övergripande mål 

gällande miljöfrågor, skatter samt pengafördelning. Landstingsfullmäktige utser i sin tur en 

landstingsstyrelse i varje län som har till uppgift att styra och samordna arbetet för hur det ska 

bedrivas för att genomföra de fastställda besluten (Jämtlands läns landsting, 2013). 

I samtliga län finns en länsstyrelse som är statens regionala företrädare och fungerar som en 

länk mellan nationell och regional nivå. Länsstyrelserna ansvarar bl.a. för socialvårdsfrågor 

och regionala samhällsplaneringar samt arbetar tillsammans med ett flertal myndigheter på 

både central, regional och lokal nivå (www.regeringen.se; Den regionala nivån- län och 

landsting, 2013). Samarbeten och kommunikationer med andra samhällsaktörer såsom 

kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer, är en viktig del i arbetet med att försäkra 

sig om att miljökvalitetsmålen
1
 och delmålen inom länen får en genomslagskraft. I samråd 

med miljömålsrådet
2
 ska länsstyrelsen anpassa, precisera och konkretisera miljömålen med 

hänsyn till de förutsättningar som finns i varje län. Andra centrala sysselsättningar som en 

länsstyrelse har angående miljöfrågor är att erbjuda rådgivning, förmedla kunskap, utföra 

tillsynsuppdrag samt kontrollera miljötillståndet i länet. De ska även fungera som ett stöd och 

hjälpa den lokala nivån med underlag för deras fortsatta miljöarbete (Corell & Söderberg, 

2004). 

                                                           
1
 Sveriges riksdag har beslutat om sammanlagt 16 miljömål för att ge ett tydligt strukturerat miljöarbete och en 

systematisk uppföljning av den svenska miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Läs mer om miljömålen på hemsidan: http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/   
2
 Miljömålsrådet är ett organ som regeringen inrättat i syfte om att göra uppföljningar och utvärderingar av 

utvecklingen mot miljökvalitetsmålen, samt meddela hur arbetet med målen går och vad som behöver göras. Läs 

mer om miljömålsrådet på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/2055  

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/
http://www.regeringen.se/sb/d/2055
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Figur 3. Politiska nivåer i Sverige. Bilden är tagen ur boken Svensk miljöpolitik, skriven av 

Loftsson et al. (1993), men är reviderad av författaren. 

3.3 Västernorrlands landstings organisation 

Landstinget i Västernorrland består av ca 7700 medarbetare och tillhör en av länets största 

arbetsgivare. Bland de anställda arbetar ungefär 79 % inom hälsa- och sjukvård och övriga 21 

% inom resterande arbetsområden som landstinget förfogar över (www.lvn.se; Fakta om 

landstinget, 2012). 

Landstinget är en politiskt styrd organisation där landstingsfullmäktige har det yttersta 

ansvaret för landstingets verksamhet och riktning, se figur 4. Som stödfunktion till 

fullmäktige finns olika beredningar som har till uppgift att bl.a. anmärka vid behov av 

förändringar, ge förslag på beslut samt ta till sig och bearbeta synpunkter från allmänheten. 

Landstingsfullmäktige utser i sin tur en landstingsstyrelse dit beslutsrätten delegeras och det 

är där det politiska arbetet sköts inom landstinget (www.lvn.se; Förtroendevalda och politisk 

organisation, 2013). Deras främsta uppgift är att leda och samordna de 15 förvaltningar som 

finns i landstinget och bereda ärendena till landstingsfullmäktige samt ha uppsikt över 

nämndernas verksamhet. Inom styrelsen finns även tre utskott som fungerar som en 

beredning, som tar fram beslutsunderlag vid bl.a. förslag till förändringar i regelboken, bereda 

personalpolitiska frågor samt ansvara för att styrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder, 

kommunalförbund och landstingets bolag fungerar (www.lvn.se; Landstingsstyrelsen, 2013). 

Landstingsstyrelsen kan även delegera beslut vidare till andra grupper eller annan personal, 

som framgår av delegationsordningen som styrelsen respektive nämnderna upprättat. Inom 

landstinget finns totalt 5 nämnder och de bereder och fattar beslut inom respektive 

verksamhetsområde i enlighet med de uppdrag som fullmäktige har lämnat över.  Deras 

främsta uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat om inom respektive verksamhet 

(www.lvn.se; Nämnder, 2010). I figur 4 visas en förenklad skiss över hur landstingets 

organisation är uppbyggd. 

http://www.lvn.se/
http://www.lvn.se/
http://www.lvn.se/
http://www.lvn.se/
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Figur 4. Organisationsstruktur för Västernorrlands läns landsting. Bilden är inspirerad från 

landstingets egen hemsida (lvn.se) och är reviderad av författaren.  

3.4 Jämtlands landstings organisation 

Jämtlands läns landsting har ca 3 650 anställda idag som är verksamma inom 100 olika 

yrkeskategorier (www.jll.se; Om oss, 2013). Landstingets överordnade beslutsmakt ligger 

liksom andra landsting hos landstingsfullmäktige där besluten tas. Fullmäktige tar även fram 

en plan för hur landstinget ska skötas de kommande åren. Till sin hjälp med att ta fram 

kunskap och fakta vid beslutsprocesser har landstinget två beredningar, som har som uppgift 

att redovisa medborgarnas synpunkter på vad de tycker landstinget borde satsa på 

(www.jll.se; Politik och insyn, 2012). 

Under fullmäktige sitter landstingsstyrelsen och de ansvarar för att landstingets 7 centrum blir 

skötta och att de beslut som fullmäktige tar blir genomförda, se figur 5. Det är styrelsens 

uppgift att planera alla centrum utifrån fullmäktiges planer, samt följa upp arbetet tillsammans 

med landstingsdirektören för att uppnå dessa beslut. För att underlätta arbetet har styrelsen 

även här tre utskott, som dels tar fram förslag till fullmäktiges plan, tar hand om 

personalfrågor samt tar fram underlag i etiska och prioriterade frågor (www.jll.se; Politik och 

insyn, 2013). I figur 5 visas en förenklad bild över Jämtlands landstings organisation. 

http://lvn.se/Om-oss/
http://www.jll.se/
http://www.jll.se/
http://www.jll.se/
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Figur 5. Organisationsstruktur för Jämtlands läns landsting. Bilden är inspirerad av 

landstingets egen hemsida (jll.se) och är reviderad av författaren. 

3. 5 Miljöledningssystem 

Ett arbete med miljöledning handlar i vid mening om att skapa ett effektivare miljöarbete med 

en önskan om att få en bra arbetsstruktur, tydligare rutiner och ansvarigheter samt få ett bättre 

beslutsunderlag. Andra skäl kan vara att den bidrar till ekonomiska vinster, reducerar risker 

och att det inom vissa myndigheter finns krav på att man måste ha ett ledningssystem 

(Ammenberg, 2012). Miljöledningen är också ett sätt att ta ansvar för den miljöpolitiska 

utmaning vi står inför i de nationella målen som antagits (Micko, 2005). ISO 14001 är en 

miljöstandard som på senare år blivit ett centralt hjälpmedel för affärsverksamheter att hantera 

sina miljöfrågor (Brorson & Almgren, 2009). Ett ledningssystem definieras som ett 

organisatoriskt och strategiskt hjälpmedel för att upprätta mål och ramverk i en organisation, 

samt etablera planer för hur dessa kan uppnås och mätas. Det främsta syftet som ett 

ledningssystem har är att uppnå ett välstrukturerat och effektivt miljöarbete, för att därigenom 

skapa en bättre miljöprestanda (Ammenberg, 2012). 

Idag har närmare 4 000 företag i Sverige valt att certifiera sig enligt miljöledningsstandarden 

som grundas på kraven i ISO 14001 och det är ett ledningssystem som tillämpas på princip 

samma sätt världen över (Brorson & Almgren, 2009). För många företag är det här ett första 

steg till att kontrollera sin miljöpåverkan och därmed bli medvetna om vilka åtgärder som går 

att göra för att förbättra miljöprestandan (Nawrocka & Parker, 2009). Miljöstandarden är 

liksom andra ledningssystem baserad på grundpelarna i det allmänna strategiska arbetet, 

nämligen att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Systematiken i strategiarbetet 

lämpar sig bäst att beskrivas som en cirkel, då den syftar till att hela tiden förbättra 

http://jll.se/folkhalsasjukochtandvard/ostersundssjukhus/sjukhuset/centrumforopererandespecialiteter/akutvard/akutmottagning.4.42a6d85512a406c871b8000328.html
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miljöarbetet. Arbetssättet refereras oftast som PDSA-cirkeln, efter engelskans plan-do-study-

act (Ammenberg, 2012). I figur 6 visas utformningen på PDSA-cirkeln samt en kort 

beskrivning av momenten som ingår. 

 

Figur 6. PDSA- cirkeln. Miljöledningssystem bygger på en metodik som kallas PDSA. Bilden 

är inspirerad från boken ISO 14001- för små och medelstora företag av Brorsson & Almgren 

(2009) och är reviderad av författaren.  

En viktig komponent för att uppnå strategiarbetet i organisationen enligt Ammenberg (2012) 

är kommunikationen, då det är genom den som all miljöinformation förmedlas. Han belyser 

dock att informationsflödet kan bli alldeles för omfattande i vissa situationer, vilket gör det 

svårare att ta in information. Det är ledningens åtagande att bedöma och sålla bort överflödig 

information för att få en jämn nivå där intagningsförmågan anses vara god (Ammenberg, 

2012). Larsson (2008) menar att ansvarsbärarna behöver ha ett dualistiskt synsätt, vilket 

innebär att förstå både organisationen och de man kommunicerar med. Att noga lära känna 

och förstå den grupp som ska kommuniceras med är en central del i all typ av 

kommunikationsverksamhet. Att arbeta fram ett bra kommunikationssystem är däremot ingen 

enkel uppgift och anses vara en stor utmaning i framförallt större organisationer, där flera 

organisationsnivåer ingår (Ammenberg, 2012).  

3.6 Intern miljökommunikation 

Intern miljökommunikation är den informationsöverföring som sker inom en organisation och 

som enligt Enell (2012) behövs för få ett miljöledningssystem att fungera. Larsson (2008) 

skriver att den interna kommunikationen rymmer många viktiga funktioner i en organisation 

och har sammanfattat dessa till att bl.a. förse ledningen med information, samordna 
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organisationens aktiviteter, förmedla och uppnå organisationens mål, uppgifter och regler 

samt socialisera in de anställda i organisationskulturen. 

I en organisation brukar det talas om att det finns olika flöden på kommunikationsströmmar i 

den interna kommunikationen. En nedåtriktad ström kännetecknas av att den kommer från 

den högre hierarkin (ledningen) och går nedåt, medan motsatsen är en uppåtriktad ström och 

kännetecknas av att den går från den lägre hierarkin till den högre. Den tredje 

kommunikationsriktningen är när informationsbytet sker mellan individer på samma 

hierarkiska nivå och då uppstår en horisontell ström (Larsson, 2008). För att skapa en bra 

intern kommunikation menar Larsson (2008) att dessa strömmar ska vara i ett balanserat läge 

och inte väga tyngre åt ett håll. Han belyser också att kommunikationen bör uppfylla vissa 

kriterier för att bli mer verksam och nå ut och det är bl.a. att den ska vara trovärdig, saklig och 

snabb, samt att informationen ska vara konkret, tydlig och lättillgänglig.  

För att den interna kommunikationen i praktiken ska kunna uppnås och fungera väl i en 

organisation krävs ett stort engagemang från ledningens sida. Högström et al. (1999) skriver 

att deras främsta uppgift gentemot anställda är att vara stöttande, motiverande samt visa en 

tydlighet om visionsriktningar i organisationen. Samtidigt menar Larsson (2008) att det är 

viktigt att ledningen också ger medarbetarna möjlighet att kunna påverka beslut, för att på så 

vis skapa en gemensam delaktighet i verksamheten. Många människor blir mer motiverade 

och stimulerade om de blir mer insatta i arbeten och därför belyser Brorsson & Almgren 

(2009) att det är viktigt att hitta olika kommunikationsvägar som möjliggör tillbakaflöden och 

inblandningar inom alla nivåer i organisationen. Genom att arbeta på det här sättet skapas 

balansen i kommunikationen som kan möjliggöra till flera förbättringar.  

Ett väl fungerande internt kommunikationssystem leder oftast till flera förbättringar i arbetet 

skriver Larsson (2008), genom att den medverkar till att medarbetarna får en bättre inblick i 

organisationen, vilket leder till en starkare sammanhållning och ökad motivation, och dels för 

att den bidrar till ökad en lönsamhet.  
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas bakgrundsempirin och primärempirin. Först ges en grundlig 

presentation av fallstudierna i bakgrundsempirin, för att sedan sammanfatta i primärempirin 

vad intervjupersonerna anser om den interna miljökommunikationen och vad den har för 

betydelse för deras miljöprestanda.  

 

4.1 Bakgrundsempiri 

I bakgrundsempirin kommer fallstudierna att presenteras. Avsnittet inleds med en kortare 

sammanfattning av respektive landstings miljöarbete och miljöorganisation, detta för att 

läsaren ska få en inblick i hur arbetet med miljöfrågor bedrivs inom landstingen och hur 

miljösystemet är uppbyggt.  

4.1.1 Västernorrlands läns landstings miljöarbete samt miljöorganisation 

Landstinget i Västernorrland arbetar systematiskt med att förbättra miljöarbetet i 

organisationen. Inom samtliga verksamheter har miljöfrågorna en viktig strategisk betydelse, 

inte bara ur ett ekologiskt perspektiv, utan också rent socialt och ekonomiskt. Under hösten 

2011 fick landstinget sin första miljöcertifiering, då förvaltningen landstingsservice blev 

certifierat enligt standarden ISO 14001. Beslutet om certifieringen var inget politiskt 

fastställande, utan var ett initiativtagande från landstingsservice förvaltningschef. Landstinget 

fick projektmedel från strukturfonden till att anställa en projektledare i två år som skulle 

hjälpa förvaltningen med att införa miljöledningssystemet. Genom ett lyckat miljöarbete med 

stora förbättringsåtgärder som följd, resulterade det i att landstingspolitikerna beslutade om att 

miljöcertifiera hela landstinget. Landstingsfullmäktige har projekterat att samtliga 

verksamheter inom landstinget ska vara miljöcertifierade till och med januari 2014.  

Inom landstingets miljöorganisation är det landstingsdirektören som har det yttersta ansvaret 

för att miljöarbetet fungerar inom hela organisationen och att det sker kontinuerliga 

uppföljningar och rapporteringar. Landstingsdirektören har sedan delegerat ner en del av 

miljöansvaret till varje chefs linjeansvar, där en viktig beståndsdel i landstingets miljöarbete 

ska kännetecknas av det sker ständiga förbättringar. Det förutsätts därför ett brett deltagande 

och engagemang av samtliga anställda, där det är chefernas ansvar att se till att de får den 

utbildning och kunskap de behöver.   

 

Miljöavdelningen inom landstinget i Västernorrland består av en miljöchef samt åtta centrala 

miljösamordnare som är organisatoriskt placerade under direktören inom staben för regional 

utveckling, se figur 7. Som miljöchef inom landstinget är man både redovisningsansvarig och 

rådgivande i strategiska beslut och ansvarar för att hålla ihop det interna miljö- och 

energiarbetet. Förutom arbetet med interna miljöfrågor jobbar miljöchefen inom landstinget i 

Västernorrland även med externa miljöfrågor, där han sitter med i en regional nämnd som 

arbetar med regional utveckling. Under miljöchefen finns de centrala miljösamordnarna och 
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deras främsta uppgift är att samordna det interna miljöarbetet samt fungera som resursperson 

för samtliga förvaltningar och bistå med information och kunskaper. 

Inom varje förvaltning finns en förvaltningsdirektör som har det huvudsakliga ansvaret för 

miljöarbetet. Inom landstingsservice är det t.ex. servicedirektören som har det överordnade 

ansvaret, se figur 7. Denne utser i sin tur ledningens representant som ansvarar för att 

samordna aktiviteter inom miljöledningssystemet. Under ledningens representant sitter 

verksamhetscheferna och de ansvarar bl.a. för att gällande miljölagstiftning som berör 

verksamheten följs. Nästa hierarkiska nivå är enhetscheferna och de ansvarar bl.a. för att utse 

miljöombud samt upprätta handlingsplaner. Varje förvaltning har också en egen lokal 

miljösamordnare, som har i uppgift att samordna miljöarbetet inom den enskilda 

förvaltningen och förmedla det vidare till de centrala miljösamordnarna. Längst ner i kedjan 

hittas miljöombuden och de ska i samverkan med enhetschefen följa upp rutiner och vara ett 

stöd för sina medarbetare i miljöfrågor på den enskilda arbetsplatsen. Miljöombuden fungerar 

som en kanal mellan arbetsplatsen och förvaltningens miljösamordnare och meddelar 

kontinuerligt hur miljöarbetet går. I figur 7 visas en översikt över landstingets samtliga 

förvaltningar samt miljöavdelningen. Bilden visar också organisationen för landstingsservice 

vad gäller miljöansvaret. Den förvaltningen har markerats med en annan färg för att förtydliga 

att det är den enda förvaltningen som är miljöcertifierad än så länge inom landstinget.    
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Figur 7. Landstingets förvaltningar, miljöavdelningen samt organisationen landstingsservice. 

Bilden är inspirerad från landstinget egen hemsida (lvn.se) och är reviderad av författaren.  

Utifrån landstingets miljö- och energipolicy har landstingsstyrelsen antagit en miljö- och 

energiplan som redovisar de viktigaste miljöområdena för landstingets verksamheter samt mål 

och vision för dessa. Förvaltningarnas uppgift är sedan att bryta ner målen till mer detaljerade 

miljömål och konkreta handlingsplaner i samband med miljöledningsarbetet. I miljö- och 

energiplanen för miljöledning står det bl.a. att det ska finnas en miljösamordnare vid varje 

förvaltning, att det ska finnas miljöombud på varje arbetsplats, att det ska finnas en politisk 

referensgrupp samt ett miljöråd.  

4.1.2 Jämtlands läns landstings miljöarbete samt miljöorganisation 

Landstinget i Jämtland har länge arbetat aktivt med sitt miljöarbete och kan sedan 2005 

titulera sig som första landsting i Europa att miljöcertifiera sig enligt miljöledningsstandarden 

ISO 14001 och EMAS. Förkortningen EMAS står för Eco Management and Audit Scheme 

och är EU:s egna miljölednings- och miljörevisionsordning, baserat på standarden ISO 14001. 

Genom att landstinget har valt att registrera sig enligt EMAS- förordningen tillförs ytterligare 

några åtaganden som normalt sett inte ingår i ett miljöledningssystem, där det bl.a. ställs krav 

på en årlig offentlig miljöredovisning där uppföljning av miljömålen ska finnas med. EMAS 

http://www.lvn.se/Om-oss/
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fungerar därmed som ett potentiellt kommunikationsverktyg för ISO- certifierade företag och 

organisationer.  

Jämtlands landsting är uppbyggt på i princip samma sätt som övriga landsting vad gäller 

miljöansvaret, dvs. i chefslinjeansvar, där landstingsdirektören har det överordnade ansvaret 

över miljöarbetet. Landstingsdirektörens uppgift är att se till att miljöarbetet fungerar i hela 

organisationen samt att uppföljningar och årsredovisningar sker i sin ordning för att 

upprätthålla certifieringarna. 

Inom varje centrum finns en centrumchef, se figur 8, som på uppdrag av landstingsdirektören 

ansvarar för att miljöarbetet i respektive centrum genomförs i enlighet med landstingets 

ledningssystem. Under centrumcheferna är det områdes- och stabschefer som ansvarar för 

miljöarbetet och de ansvarar bl.a. för att utifrån centrumets miljömål, fastställa områdets 

miljömål och implementera dessa i områdets verksamheter. Vidare under områdes- och 

stabschefer har enhetscheferna sitt ansvar och till sist medarbetarna. Som hjälp- och 

stödfunktion i miljöarbetet har landstingets chefer även specialistkompetenser inom 

miljöområdet. Inom centrum för lednings- och verksamhetsstöd sitter ledningens representant 

och det är en person som bl.a. ansvarar för miljöledningssystemet och att samordna det 

strategiska miljöarbetet. Det är även här som all nödvändig miljöinformation samlas in och 

avrapporteras vid ledningens genomgång. 

Under ledningens representant finns landstingets miljökoordinator och miljöhandläggare. 

Miljökoordinatorn är den person med högst befattning inom miljöområdet och är den mest 

miljösakkunnige inom landstinget. Koordinatorn sitter på en central funktion, en s.k. 

stabsfunktion och försöker samordna landstingets miljöarbete. Dels handlar arbetet om att 

upprätthålla rutiner, ge ut information och hålla i miljöutbildningar till anställda. Sedan 

handlar det även om den strategiska delen och det är att hjälpa landstingspolitikerna att hitta 

miljömål som landstinget bör sätta, genom att bistå med fakta, underlag och sakkunskap. Till 

sin hjälp har miljökoordinatorn en miljöhandläggare som fungerar som ett stöd och arbetar 

jämsides med koordinatorn. Längst ner i kedjan för specialistkompetens hittas miljöombuden, 

se figur 8, och de finns på enhetsnivå inom samtliga verksamheter. Miljöombudens främsta 

uppgifter är att ta emot miljöinformation av miljökoordinatorn, fungera som ett stöd till 

enhetscheferna genom att informera alla anställda på om miljöfrågor samt att delta vid 

utbildningar för miljöombud. I figur 8 visas en förenklad bild över Jämtlands landstings 

miljöansvarsfördelning. Bilden visar dels miljöansvaret inom varje centrum samt hierarkin 

över den specialistkompetens landstinget omfattas av. 
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Figur 8. Landstingets olika centrum samt det hierarkiska miljöansvaret. Bilden är inspirerad 

från landstingets egen hemsida (jll.se) och är reviderad av författaren. 

4.2 Primärempiri 

Primärempirin baseras på de åtta intervjuer som genomfördes hos de båda landstingen. För att 

ge en enkel orientering av primärempirins struktur har avsnittet delats in i flera 

underkategorier. Den intervjuguide som primärempirin utgår ifrån visas i bilaga 2 och 3.   

4.2.1 Mål och syfte med den interna miljökommunikationen 

Målet och syftet med landstingens interna miljökommunikation är att den ska bidra till att 

uppfylla de miljömål och visioner som är uppsatta inom organisationen, samt att åstadkomma 

en ökad miljömedvetenhet bland anställda. Vad gäller miljöledningssystemet är 

miljökommunikationen en väsentlig del i arbetet, då man menar att det är kommunikationen 

som bidrar till nyttan för att man ska kunna införa ett ledningssystem och få det att fungera. 

Genom miljökommunikation kan man underlätta och skapa förståelse för miljöfrågorna och 

konkret förklara vad var och en ska göra för att bygga upp ett bra miljöarbete i 

organisationen.  

I år har Landstinget i Västernorrland gemensamt upprättat en kommunikationsplan vid 

införandet av miljöledningssystemet och i den står det följande: 

”Medarbetarna ska kunna följa arbetet på den egna arbetsplatsen och på andra 

arbetsplatser. Kommunikationen ska bidra till ett lyckat resultat genom att förankra, 

inspirera och påminna. Genom att kommunicera och sprida erfarenheter av att införa ett 

miljöledningssystem till andra delar av Landstinget Västernorrland och andra 

organisationer, ska man bidra till den regionala nyttan.” 

http://www.jll.se/
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Tanken är att man ska införa kommunikationsplaner för varje del inom miljöområdet, där det 

redovisas vilka målgrupper man vänder sig till, både externt och internt, samt vilka insatser 

som är tänkt att göra.  

Miljökommunikation är ett sätt att nå ut till andra, både bland anställda och till utomstående 

om hur vi arbetar med miljöförbättringar. Här klargör man att kommunikationen talar om vad 

landstinget gör för miljön och hur man arbetar och säger att: 

”Vi måste synas och höras om det vi gör, annars finns det inte”. 

Landstinget i Västernorrland har även tillgång till en miljöinformatör som sköter både den 

interna och externa kommunikationen.  Detta är en stor fördel för organisationen eftersom det 

då finns någon som dedikerar sin tid till miljökommunikation. Genom att ha en informatör 

och ständigt kunna hålla miljöfrågorna uppe, blir det hela tiden en påminnelse som leder till 

ett miljötänk och blir en väl integrerad del i arbetsgången.  

I Jämtlands landsting nämns också att det finns en väldigt begränsad del som kan göras på 

central nivå i landstingets miljöarbete för att få alla delaktiga. Det förklaras att mycket kan 

styras via upphandlingar, genom vilka avtal man väljer att sluta och vilka krav som ställs på 

leverantörer, men då når man bara en viss andel. Ett konkret exempel kan vara att ställa 

utsläppskrav på de leasingbilar landstinget använder. För att nå reella miljöförbättringar 

menar man däremot att det handlar om att kommunicera miljöfrågor med varandra och utbyta 

information. En stor kunskap och förståelse för miljön är en nyckelfaktor för att också få ett 

ändrat beteende bland anställda.  

”En stor betydande faktor är hur man beter sig på arbetsplatsen och vilka val man själv gör. 

Väljer jag att slösa med kemikalier eller är jag hellre sparsam? Stänger jag av datorn när jag 

går hem eller låter jag den stå på viloläge? Ställningstaganden som sådana nås inte ut med 

centrala åtgärder, utan då krävs ett större engagemang. Genom att få upp miljökunskapen 

hos anställda ute på arbetsplatsen om vad som är fakta och vad som faktiskt är risker, är det 

lättare att åstadkomma en förändring, annars är det lätt att de fortsätter i sitt 

”ryggmärgsbeteende”. 

4.2.2 Miljökommunikationsstrategier inom landstingen 

Miljökommunikationsstrategin inom båda landstingen sker utifrån chefslinjen, vilket betyder 

att den går från ledningen och nedåt via förvaltning/centrumschefer, 

områdes/verksamhetschefer, enhetschefer, miljösamordnare, miljöombud och sedan ut till 

anställda. Som stödkanal till linjen finns intranätet och det är den mest effektiva 

kommunikationskanalen. När det sker förändringar inom landstinget eller ny information ska 

meddelas ut till alla anställda, meddelas det via intranätet. Det är en plattform som alla 

medarbetare snabbt och enkelt kommer åt och blir informerade om vad som sker i 

organisationen. Här påpekas det emellertid att det inte alltid går att lita på intranätet eftersom 

alla inte väljer att gå in och läsa där. I Jämtland säger man: 
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”Man ska inte lita på att en kommunikationsväg fungerar, för det kan vara så olika på hur 

många mail personer får, vissa får kanske 5 mail/dag medan andra får 100 mail/dag.” 

Inom Jämtlands landsting har man som strategi att alltid använda minst tre 

kommunikationsvägar om det är någon större rutin som ska ändras eller att det finns ett stort 

problem som måste lösas. Först skickas det ut ett s.k. ledningsmail, som når ut till ledningen 

och cheferna, därefter skickas det även ut som en nyhet på interna hemsidan samt till 

miljöombuden. Händer det ingen förändring direkt sker dessutom en upprepning av 

informationen. Vid mindre förändringar sker kommunikationen via en mailkonferens och där 

går informationen snabbt ut till alla miljöombud om vad som händer och hur de ska hantera 

förändringen. Via mailkonferensen kan även miljöombuden ställa frågor om de har några 

funderingar. Alla frågor och svar i mailkonferensen är allmängiltiga, vilket betyder att alla 

kan ta del av svaren.  

Uppfattningen från miljöombuden är att mailkonferensen är en smidig kommunikationsväg 

för att nå ut till berörda och har fungerat utan några större problem. Problem uppstår däremot 

när det inte finns miljöombud på alla arbetsplatser, för då kommer inte miljöinformationen 

fram till alla anställda och det leder i sin tur till att många saknar tillräcklig kunskap. 

Miljökoordinatorn i Jämtland har därför informerat alla enhetschefer att titta över detta för att 

undvika informationsbrister. Här förklaras samtidigt att det inte bara handlar om att nå ut med 

information, det är lika viktigt att information kommer in till ledningen också, för att på så vis 

kunna hjälpa till i förbättringsarbetet.  

”Ska vi revidera rutiner och hitta förbättringar i det centrala stödet är det viktigt att vi får in 

information om vad problemen är, hur man hanterar saker och hur man jobbar.”  

Ett kommunikationsverktyg som varit väldigt uppskattat i samband med införandet av 

miljöledningssystemet på landstingsservice i Västernorrland var ett nyhetsbrev. Det kom ut en 

gång i veckan till anställda och berättade i princip hur arbetet gick, hur de låg till och vad som 

skulle ske härnäst i certifieringsprocessen. Enligt cheferna på landstingsservice var det ett 

väldigt bra stöd och ett smidigt verktyg för dem att kunna förmedla informationen vidare till 

medarbetarna. Efter miljöcertifieringen har landstingsservice även fått en miljöhandbok som 

ligger ute på intranätet och den talar om precis hur miljöarbetet ska skötas på den 

förvaltningen samt vilka lagar och regler som ska följas just där. Tanken är att samtliga 

förvaltningar i slutändan kommer ha sin egen miljöhandbok ute på intranätet, för att anställda 

på ett enkelt sätt ska kunna gå in och se vad som gäller för just deras förvaltning. Vid 

nyanställning av personal är miljöhandboken ett bra verktyg när de ska bli introducerade i 

miljöarbetet, genom att all information står i den vad som ska göras och hur det ska ske. 

Angående miljöinformationen är båda landstingen eniga om att det viktigt att ha ett skriftligt 

stöd, som en uppslagsbok, där chefer och anställda kan gå tillbaka och kolla om de behöver 

uppdatera sig på någonting inom miljöområdet. I Västernorrland säger man: 
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”Förr var det mycket informationen som satt i huvudet på folk och att den enskilda personen 

skötte sin del. Det ledde till att när den personen slutade i organisationen, försvann också all 

information och den inarbetade rutinen.” 

Numera finns all information dokumenterad och det har blivit mer strukturerat och enkelt att 

hitta vad var och en ska göra, vilket minskar både oklarheter och missförstånd inom 

organisationen. Däremot menar man i Jämtlands landsting att det är en sak att informationen 

finns på intranätet, men för att nå riktiga förbättringar, dvs. att få medarbetarna att ta ansvar 

för det som står i handlingsplanen och samtidigt försöka hitta åtgärder för att bli ännu bättre, 

då anses en direktkommunikation vara den mest effektiva kommunikationskanalen.  

”Försöker du skicka ut någon generell kommunikation med uppifrån perspektivet, då tar folk 

inte till sig informationen på det viset, det kan vara väldigt specifika förhållanden inom en 

viss verksamhet eller i en viss byggnad som gör att budskapet inte når fram och då behöver 

man andra verktyg på ett annat sätt för att kunna nå en förändring.” 

På en generell nivå fungerar det med allmängiltiga rutiner, lathundar samt storutbildningar för 

att förmedla olika budskap, men när det gäller att nå verkliga förbättringar och framförallt 

komma fram i allt annat brus, är personliga möten den mest givande kommunikationsformen. 

Inom Västernorrland säger man:   

”Genom att kommunicera via personliga möten och få upp en diskussion om miljöfrågorna, 

det är då man kan skapa de riktigt stora förändringarna.”  

… och i Jämtland säger man: 

”Den mest effektiva informationen är när man får prata med folk personligen och föra en 

dialog, det är då man får en reaktion och effekt. Genom att skicka ut pappersmaterial tar folk 

inte till sig det på samma sätt, utan det kan vara som ett stödmaterial.” 

Här menar man att ju fler sinnen som anställda använder, desto mer ger informationen. Just 

att föra en dialog och ha ett ansikte att ställa frågan till och få ett svar tillbaka, då ökar 

engagemanget och intresset.    

Webbutbildningar är ett kommunikationsverktyg som har testats inom flera olika landsting 

vid införande av miljöledningssystem. Många anser dock att kommunikation via webb inte är 

det optimala sättet, därför att det är svårare att nå ut med budskapet på distans än om man är 

på plats och informerar. Man säger att webbkommunikation kan stå för en viss procent av 

informationsspridningen, men den ska inte utgöra huvudkommunikationen. 

Webbkommunikation kan vara ett bra alternativ då man vill nå ut till en bredare målgrupp på 

ett smidigt sätt, men det är ingen metod att föredra om man vill nå verkliga förbättringar.  

”Genom att sköta miljöarbetet via webbutbildningar löser inte utbildningsproblematiken 

inom landstingen, utan det kan vara som ett komplement.” 
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Inom landstinget i Västernorrland har miljöavdelningen valt en annan informationsstrategi för 

anställda i samband med införandet av miljöledningssystem och som visat sig fått väldigt bra 

respons. De har nämligen utarbetat 6 stycken filmer som grundläggande miljöutbildning, en 

film för varje miljöområde med tillhörande studiematerial, som landstinget påverkar med 

deras verksamheter. Filmerna är ca 10 minuter långa och ger en enkel förståelse för vilka 

miljöbelastningar landstinget bidrar med och vad man som anställd konkret kan göra för att 

minska dessa. Verksamhetscheferna och miljöombuden som ska framföra informationen till 

de anställda har varit väldigt positiva till filmerna och tycker att det är ett smidigt 

tillvägagångsätt för dem att förmedla informationen på arbetsplatsträffarna, samtidigt som de 

säger att det blir mycket roligare och mer lärorikt än att bara sitta och lyssna och läsa utifrån 

ett papper.  

Det tillhörande studiematerialet innefattas dels av diskussionsfrågor, där de anställda både 

enskilt och i grupp diskuterar och utbyter erfarenheter och kunskaper, och dels ingår det olika 

övningar i form av tipsfrågor och värderingsövningar. Till varje film finns det vissa uppgifter 

som är obligatoriska att genomföra, annars är det upp till förmedlarna att själva bestämma 

upplägget på materialet för vad som kan vara bra att göra för just deras verksamhet. Efter 

varje utbildningstillfälle genomförs också en utvärdering för att få synpunkter från anställda 

om utbildningens upplägg och material. För miljöavdelningen är synpunkterna och 

kommentarerna från anställda väldigt viktiga för att kunna bli ännu bättre. Hittills har 

utvärderingarna endast varit av positiv karaktär och det säger en hel del med tanke på att det 

är flera hundra personer som svarat på enkäten.   

Tanken från början var att landstinget i Jämtland också skulle vara med att utarbeta filmerna, 

men där sa landstingspolitikern ifrån. I Jämtland har miljöutbildningarna istället skett via 

föreläsningar och presentationer, men nu diskuteras det om det finns en möjlighet att få köpa 

in sig på filmerna i efterhand.   

”En film tar man till sig mycket lättare än bara en textmassa.” 

4.2.3 Miljökommunikationens betydelse för miljöarbetet 

Miljökommunikationen har en stor betydelse för miljöarbetet inom landstingen och är en 

avgörande faktor för hur arbetet utvecklar sig. Genom att landstinget har satt upp en rad olika 

miljömål som de anställda gemensamt ska jobba mot måste man också kommunicera ut och 

informera om vilka målsättningarna är och vad som ska göras för att uppnå dessa. Det är 

genom kommunikation som allting förmedlas och bringas klarhet i vad som händer och sker i 

organisationen samt hur man ska arbeta.   

För att lyckas med ett bra miljöarbete krävs att man har en inarbetad kommunikation i 

organisationen, dels för att den skapar ordning och reda, men också för att den ökar 

kunskapen och rutinerna. I Jämtland belyser man dock att det finns alldeles för lite resurser på 

organisatörsidan på miljöområdet, vilket gör att man inte hinner utföra miljöutbildningar i den 
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utsträckning som man önskar. I och med att utbildningar utgår pga. tidsbrist kan det bidra till 

ett avbrott i miljöarbetet och det är något som bekymrar miljökoordinatorn.  

I Västernorrland säger miljöchefen:   

”Man kan se det som en bricka i ett spel och att om du tar bort en bricka så faller hela spelet. 

Tar du bort kunskapsbrickan har du ingenting att kommunicera om och tar du bort 

kommunikationsbrickan har du ingenting att kommunicera ut kunskapen med.”  

Hela miljöprocessen är som en kedja med länkar, där kommunikationen står för en viktig 

länk. För att få tillräckligt många personer att ändra sitt beteende, dvs. göra bättre val och 

ändra tankesätt, måste man få ut informationen om varför det är viktigt att tänka på miljön 

och vem som har beslutat det samt var det finns stödmaterial till vad som ska göras. På central 

nivå kan man nå en viss förbättringsprocent genom att ge ut information, rekommendation 

och vägledning i arbetet. Den stora förbättringspotentialen sker däremot ute i verksamheterna 

och det är där ansvaret ligger som mest. Bara genom att skicka ut information ger ingen 

förändring, men den kan påverka människors tankesätt och på så vis skapa en 

beteendeförändring. Chefernas roll är att försöka åstadkomma ett bra miljötänk bland sina 

anställda och motivera dem att arbeta aktivt med miljöförbättringar för att skapa en bra 

miljöprestanda på verksamhetsnivå. För att lyckas med dessa förändringar är det viktigt med 

bra verktyg som tydligt och konkret förklarar vad som ska göras och hur man ska utföra 

jobbet. Det räcker inte för anställda med att bara få reda på att informationen är viktig, den 

måste vara konkret också. 

”Man måste få in miljötänket och beteendet där ute på arbetsplatserna och det kan man inte 

göra på något annat sätt än via en kommunikation och en dialog.” 

En annan viktig aspekt som också inverkar på miljöarbetet är hur kommunikationsflödena ser 

ut. En kommunikation som alltid kommer uppifrån och ner, dvs. en nedåtgående 

kommunikationsström, är långt ifrån en hållbar kommunikation och anses inte leda till några 

förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att kunna föra fram sina 

önskemål till cheferna, för att på så vis skapa en delaktighet i miljöarbetet som i sin tur kan 

leda till att motivationen ökar.  

”Har man inte en bra kommunikation både uppåt och nedåt, då stannar allting av.” 

Inom landstinget i Jämtland förklarar man också hur betydelsefull responsen är i all 

kommunikation och att anställda alltid får feedback på sina frågor eller förslag som dyker 

upp. Det är framförallt vid utbildningar, där ny information ska förmedlas, som frågorna 

dyker upp och då är det viktigt att visa respekt för dem och faktiskt ge ett svar tillbaka. 

Genom att bara hänvisa svaren vidare, t.ex. till den interna hemsidan, anses inte vara den 

bästa utgångsvägen eftersom det från medarbetarnas sida kan uppfattas som dåligt 

engagemang och intresse från ledningens sida. Detta kan i sin tur leda till att anställda blir 

omotiverade att förbättra miljöarbetet. 



Mittuniversitetet                                                                                              Individuellt arbete,             

VT-13                                                                                                              Miljövetenskap C 

2013-05-28                                                                                                      Josefine Holmberg 

 

 

25 
 

”Börjar det gro ett problem och man inte vet var man ska vända sig, då är det lätt att man 

ger upp, men har man en kommunikation och man vet var man ska vända sig med sina frågor 

och märker att man blir tagen på allvar, då uppmuntras man till att ta sig an fler frågor och 

bli mer engagerad till att förbättra miljöarbetet.” 

En annan betydande faktor för miljöarbetet är miljökommunikationen mellan landstingen. 

Idag finns ett nätverk för landstingens och regionernas miljöchefer, där information och tips 

om hur andra arbetar kan utbytas. Varje år sker en fysisk träff samt två till tre webbmöten och 

dessa är väldigt uppskattade. Genom att utväxla information, utbildningspaket och kunskaper 

med varandra sparar landstingen både stor arbetsbörda och mycket resurser. Den vanligaste 

inställningen bland de som kommer på dessa möten är att man vill hjälpas åt och medverka 

till medborgarnas bästa.  

”Vid offentlig finansierad verksamhet, då delar vi med oss, det är ju skattebetalarnas pengar 

som blir lidande och då ska vi hitta förbättringar.”  

Inom Västernorrlands landsting nämns några konkreta exempel på där miljökommunikationen 

har haft en betydande inverkan till att göra skillnad. Ett exempel var i samband med de 

lyckade resultaten om det minskade matsvinnet vid köket på Sundsvalls sjukhus. Under ett år 

reducerade sjukhuset sitt matavfall med 25 %, vilket innebar en besparing på närmare 2,7 

miljoner kronor för landstinget. Detta blev en stor uppmärksamhet i media, vilket ledde till att 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) ville göra en utvärdering om deras insats. Nu håller 

de även på att ta fram en film där landstingets anställda ska få berätta om varför resultaten 

blev så bra. Filmen har SKL sedan tänkt sprida vidare till hela landet för att ge inspiration till 

andra. 

Ett annat exempel var då landstinget i Västernorrland kommunicerade om deras resultat från 

den interna klimatkompensation
3
 som de har infört för sina tjänsteresor. Under de tre första 

månaderna 2013 har deras tjänsteresor med flyg mellan Sundsvall och Stockholm minskat 

med drygt 80 % jämfört med samma period 2011. I samband med detta väcktes ett stort 

intresse från flera andra organisationer med att ta efter och införa modellen. 

I Västernorrland menar man också att genom att kommunicera miljö- och energifrågor 

regelbundet, ökar dessutom intresset och engagemanget för frågorna i den egna 

organisationen.     

4.2.4 Politikernas betydelse för miljöarbetet 

Landstingspolitikerna har en avgörande roll i miljöarbetet då det är de som beslutar om vilka 

miljömål och riktlinjer landstinget ska arbeta mot. Det är också utifrån politikerna som alla 

ekonomiska beslut och handlingsplaner fattas. Som miljöchef/koordinator på landstinget har 

                                                           
3
 I januari 2013 infördes en intern klimatkompensation inom landstinget i Västernorrland, vilket innebär att ett 

extra klimatpålägg görs på flyg- och bilresor samtidigt som resande med kollektivtrafik i regionen blir gratis för 

arbetsplatserna. Med flyg görs ett påslag på 30 % och med tjänstebil tre kronor per mil. Klimatkontot beräknas 

omsätta ca 1,5 miljoner kronor per år. 
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man som uppgift att förbereda och komma med underlag och kunskap till politikerna, sedan 

är det upp till dem att ta ställning till dessa ärenden och fatta ett slutgiltigt beslut. Här belyser 

man i båda landstingen om hur viktigt det är att miljöfrågorna prioriteras från politikernas sida 

och att deras miljöengagemang har en högst väsentlig roll.   

”I en politiskt styrd organisation är det extremt viktigt vad politikerna i slutändan prioriterar 

och vad som står i måldokumenten om landstingsplanen.” 

Det är utifrån landstingsplanen som landstinget bryter ner handlingsplaner för varje 

verksamhetsområde och är inte miljöområdet prioriterat i planen, då får landstingen det 

svårare att motivera resurser, insatser och investeringar i miljöarbetet.  

Inom landstinget i Västernorrland har landstingsstyrelsen utsett en s.k. referensgrupp för 

miljö- och energifrågor som arbetar enbart med dessa typer av frågor. Fastställandet kom i 

samband med att politikerna beslutade om en miljö- och energiplan. Referensgruppen 

fungerar som ett stöd till landstingsfullmäktige och förbereder samtliga ärenden som berör 

miljön innan de är på väg upp till fullmäktige. Det är via referensgruppen som miljöchefen på 

landstinget i Västernorrland kommunicerar och diskuterar alla ärenden innan fullmäktige 

beslutar om ärendet. På miljöavdelningen tycker man att referensgruppen är väldigt bra och 

ett viktigt stöd för dem för att få igenom olika miljöfrågor som anses vara av viktig karaktär.   

”Genom att ofta ha en process innan förankringsprocessen i fullmäktige, leder det sällan till 

att ärendena blir återvisade. Skulle vi sitta och hitta på en massa grejer på tjänstemannanivå 

och trycka upp förslag direkt till fullmäktige, då tror jag att vi skulle vi bli återvisade på 

mycket av det.” 

I Jämtland har landstingspolitikerna istället ett landstingsråd som ansvarar för miljöfrågor och 

folkhälsa. Det är via dem som miljökoordinatorn kommunicerar och det sker med 

oregelbunden kontakt.  

I Västernorrland nämner man också att ärendena får en större tyngd om miljöavdelningen 

kommer med klara och tydliga mål för politikerna, samt utförligt beskriva hur man tänkt gå 

tillväga för att uppnå dem. Det är även enklare att kommunicera miljöfrågor med politikerna 

om målen är mätbara. Genom att visa att det finns stora kapaciteter till att förbättra miljön och 

samtidigt visa att ekonomin blir starkare, då är det sällan någon som stoppar upp ärendet. 

”När man kan visa att nu har vi faktiskt gjort det här, vi har minskat matavfallet med 47 % 

och därmed sparat 3,6 miljoner kronor åt landstinget, det är då man får mandat för 

frågorna.”  
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4.2.5 Landstingspolitikernas syn på miljökommunikationen  

Intervju med politiker Eva Andersson, Västernorrlands landsting: 

1. Vad är din roll inom politiken och hur länge har du haft den? Kan du beskriva den lite kort. 

Jag är gruppledare för Miljöpartiet i Landstingsfullmäktige, vice ordförande i Regionala 

nämnden, vice ordförande i Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden samt ordförande 

för referensgruppen för miljö- och energiplanen denna mandatperiod. Vårt parti ingår i en 

styrande majoritet och jag är politiker på heltid. 

2. Hur upplever du att miljökommunikationen fungerar mellan dig som politiker och 

miljöavdelningen på landstinget? Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

Samarbetet mellan mig som politiker samt ordförande i miljö- och energireferensgruppen och 

tjänstemännen fungerar mycket bra. Jag blir regelbundet uppdaterad i aktuella frågor som 

berör genomförandet av Miljö- och energiplanen. 

3. Har ni några särskilda miljökommunikationsstrategier?  

Vi har en kommunikationsplan för miljö & energifrågor under året. En grund för 

miljökommunikationen är den årliga miljöredovisningen till fullmäktige, de av styrelser och 

nämnder beslutade uppföljningsinsatserna. Sedan kommuniceras aktuella händelser och 

miljöinsatser löpande under året. Vi har också årliga kunskapsdagar med politiker och 

tjänstemän. 

4. Vad har ni som politiker för betydelse för miljökommunikationen inom landstinget? Har ni 

någon inverkan på den interna miljökommunikationen inom landstinget? 

Grundläggande är de politiska beslut som ligger till grund för plan och uppföljning. Vi har 

beslutat om att införa miljöledningssystem i alla verksamheter. Vi har avsatt medel till 

verksamhetsstöd, information och utbildningsinsatser till alla anställda i samband med 

miljöcertifieringen. Verksamheten ansvarar för interna miljökommunikationen, utformning 

och innehåll för informationen till medarbetarna i landstinget. 

I samband med information till media är uttalanden från politiken ofta ett inslag. När det 

gäller information till politiken och till fullmäktige är det viktigt med politiker som har ett 

ansvar inom miljö & energi.  

5. Vilken betydelse anser du att den interna miljökommunikationen i landstingen har för deras 

miljöprestanda? Hur stor inverkan har den? 
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Det har en stor betydelse för genomförandet. Den belyser landstingets mål, uppföljning av 

resultat och förmedlar goda exempel. Den bidrar till att medarbetarna får bättre 

förutsättningar att delta i Landstingets miljöarbete. Informationsresurser finns avsatta för 

miljö & energifrågorna sedan flera år tillbaka, detta är en förutsättning för att kunna nå ut. 

6. Hur länge har referensgruppen funnits och har du märkt någon skillnad i 

miljökommunikationen före och efter gruppens införande? Är det något du skulle 

rekommendera andra landsting att införa? 

Referensgruppen har funnits sedan början av mandatperioden, dvs. från 2011. I miljö - och 

energiplanen framgår att referensgruppen ska följa genomförandet av planen. 

Landstingstyrelsen har samordningsansvar för det interna miljöarbetet och tillsätter 

referensgruppen. Regionala nämnden har ansvar för externt miljöarbete i nätverk och 

projekt. Jag bedömer att det har varit betydelsefullt att några politiker mer aktivt följer 

miljöarbetet och att det har påverkat miljökommunikationen i positiv riktning. Med en politisk 

beslutad plan med tydliga mål är det är det lättare att driva och kommunicera miljöfrågorna. 

Jag tycker det fungerar bra och kan rekommendera arbetssättet. Det är viktigt att politiker får 

särskilt uppdrag att fördjupa sig i miljö - och energifrågorna. 

7. Hur följs miljömålsarbetet upp hos er i referensgruppen? Beskriv gärna kort. 

Vi träffas regelbundet, ca varannan månad. Vi får då rapport om måluppfyllelse. Vi får 

information och ger synpunkter på förslagen till årliga åtgärdsplaner som tjänstemännen 

föreslår. Som ordförande träffar jag tjänstemännen oftare för att förbereda dessa möten. 

Årlig miljö- och energiredovisning samt fortlöpande information, tertialredovisning tas också 

upp i gruppen. 

8. Tycker du att partitillhörighet har någon inverkan på miljöarbetet? T.ex. är det lättare att få 

miljöområdet prioriterat om det finns många miljöpartister i landstingsstyrelsen?    

Avgörande är ifall det finns en majoritet för dessa prioriteringar i de politiska församlingar 

som bereder och beslutar. De stora dragen beslutas i den årliga landstingsplanen som 

fullmäktige antar. Med en stor miljöpartistisk närvaro är förutsättningarna bättre, särskilt i 

de fall där överenskommelser gjorts med gruppen av majoritetspartier. 

 

Intervju med politiker Anna Hildebrand, Jämtlands landsting: 

1. Vad är din roll inom politiken och hur länge har du haft den? Kan du beskriva den lite kort.  

 
Landstingsråd, med ansvar för miljö, energi och folkhälsa i Landstingsstyrelsen. Tillträdde 

mitt i förra mandatperioden (dec 2008). 
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Jag är den i styrelsen som särskilt ska bevaka att det löpande arbetet (inom resp. 

ansvarsområde) pågår enl. upprättade beslut och följa upp detsamma samt signalera om 

åtgärder bör vidtas.  

 
2. Hur upplever du att miljökommunikationen fungerar mellan dig som politiker och 

miljöavdelningen på landstinget? Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

 
Jämtlands läns landsting har ingen regelrätt miljöavdelning att tala om, vilket bl. a beror på 

att landstinget genomgått ett verksamhetsmässigt stålbad fr.o.m. 2009 så att flera tjänster 

inom administrationen vakanshållits. Plus att när vi bildade ett Regionförbund 2010 gick en 

handfull personer/tjänster över dit ifrån Landstinget. 

 

De medarbetare som finns kvar i landstinget har jag en bra kontakt med, även om det inte 

sker med någon regelbundenhet. Den stora bristen är att det inte finns något politiskt utskott 

eller nämnd med uppdrag att föra ett utvecklingsarbete inom miljöområdet. 

 

Tidigare samlades nyckelpersoner med direkt beröring till miljöfrågorna i gemensamma  

träffar, men det har upphört av olika anledningar (främst pga. personalövergången till 

Regionförbundet, men även det långsiktiga planarbete som pågår inom 

Landstingsfullmäktiges beredning). 

 
3. Har ni några särskilda miljökommunikationsstrategier? 

 
Nej. Vi försökte, i den grupp som tidigare träffades, att knyta till oss en medarbetare från 

informationsenheten.  

  
4. Vad har ni som politiker för betydelse för miljökommunikationen inom landstinget? Har ni 

någon inverkan på den interna miljökommunikationen inom landstinget?  

 
Idag är det inte mer än vad som kommer ut av fattade beslut, Miljöledningssystem, 

Miljöpolicy m.m. 

 
5. Vilken betydelse anser du att den interna miljökommunikationen i landstingen har för deras 

miljöprestanda? Hur stor inverkan har den? 

 

Kommunikation är mycket betydelsefull för all typ av utvecklings- och förbättringsarbete, men 

särskilt inom miljöområdet. Detta eftersom miljöfrågorna dels är horisontella och dels för att 

det är ett kunskapsområde som förändras snabbt.   

 

6. I Västernorrland har man en s.k. referensgrupp som miljöchefen kommunicerar miljöfrågor 

med och som förbereder samtliga ärenden innan dessa förs vidare till kommunfullmäktige. 

Hur fungerar det hos er? 

 

Det finns ingen miljöchef i landstinget idag, utan det var en av personerna som gick över till 

Regionförbundet. Men, den grupp som tidigare träffades hade bland annat funktionen som 

referensgrupp. Idag är det en enskild tjänsteman som stämmer av med olika referenspersoner 

var för sig, t ex på upphandling, fastighet, lab. 
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7. Tycker du att partitillhörighet har någon inverkan på miljöarbetet? T.ex. är det lättare att få 

miljöområdet prioriterat om det finns många miljöpartister i landstingsstyrelsen? 

 

Ja, det hade helt klart varit en annan situation om vi varit fler idag. Nu är jag ensam 

ordinarie ledamot och MP:s enda landstingspolitiker med helårsarvode. Men, det råder en 

partipolitisk enighet om att miljöarbetet är både viktigt och ska vässas. Fast MP:s ambition 

respektive helhetssyn är högre respektive större i jämförelse med de övriga partierna. 

  

Har du något annat du vill tillägga som är relevant för ämnet men som inte har tagits upp? 

 

Jag vill bara understryka att i Jämtlands fall försvåras det regionala miljömålsarbetet av att 

det finns tre olika länsorganisationer, nämligen landsting, regionförbund och Länsstyrelse. 
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5. Diskussion 

 
I detta kapitel diskuteras det som framkommit i teorikapitlet och empirikapitlet. 

 

Efter att ha granskat landstingens respektive organisationer beträffande sakkunskap och 

kompetens inom miljöområdet kan det konstateras att Västernorrland har satsat betydligt mer 

resurser på deras miljöarbete än vad Jämtland har. På central nivå har Västernorrlands 

landsting i dagsläget totalt nio anställda med olika miljökompetenser, medan Jämtland har 

två, varav en arbetar på 50 %. Vad gäller kompetenser och kommunikation inom 

miljöområdet märks det klart och tydligt vilken betydelse dessa har för miljöarbetets 

utvecklingspotential. I Jämtland var det påtagligt att deras miljöarbete var väldigt ansträngt 

pga. att de har för få personer med miljö som fokusområde och att tidsbristen är ett stort 

faktum. Det har i sin tur visat att både informationsförmedlingen, miljöutbildningar och 

platsträffar blir allt för lidande inom deras landsting. Detta har lett till att miljöarbetet inte 

fortskrider och utvecklas i den takt som är önskvärd från koordinatorns sida. Här kan en tydlig 

koppling till Ammenbergs (2012) konstaterande hänföras, då han säger att kommunikationen 

är en viktig komponent för att uppnå strategiarbetet, eftersom det är via den all 

miljöinformation förmedlas.  

Det är svårt att skapa en förståelse och framförallt ett engagemang hos anställda i miljöarbetet 

om det inte finns tillräckligt med information eller utbildningar. Eftersom miljö är ett område 

som det ständigt forskas inom, kommer det hela tiden fram ny kunskap och då är det viktigt 

att hålla anställda uppdaterade om vad som gäller just nu. För information inom landstingen 

som berör framförallt områden av farligare karaktär, såsom kemikalier och farligt avfall, är 

det extremt viktigt att information förmedlas ut till chefer och miljöombud på ett tydligt och 

konkret sätt för att minimera risk för felhantering. 

 

Vad gäller miljöarbete och miljökommunikation inom landstinget Västernorrland, framgick 

det tydligt vid intervjuerna att de var väldigt positiva överlag samt att arbetet med 

miljöledningssystemet flöt på bra. Den relativt stora personalmängd som landstinget omfattas 

av, i jämförelse med Jämtlands landsting, är en stor fördel för deras miljöarbete. De kan då 

förmedla ut information, hålla i utbildningar samt vara ute på fält och träffa chefer, lokala 

miljösamordnare och miljöombud i den utsträckning som behövs. Genom att ha fler personer 

som arbetar endast med miljöfrågor är det dessutom lättare att kunna erbjuda mer hjälp och 

vara ett bättre stöd ute i organisationen. Om miljöombuden har frågor angående deras 

arbetsplatser eller om de lokala miljösamordnarna behöver hjälp i samband med fastställande 

av delårsrapporter och miljöbokslut, kan de vända sig till dessa personer. Genom att ha tid 

och möjlighet att som central miljösamordnare åka ut och prata med anställda, ges 

möjligheten att kommunicera på ett helt annat sätt än bara via email. Detta var båda 
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landstingen väldigt eniga om och de anser båda att en personlig kommunikation får en helt 

annan tyngd än andra kommunikationsvägar. 

Under samtalet med den lokala miljösamordnaren på landstingsservice kunde det konstateras 

att stödet, engagemanget och framförallt kommunikationen från den centrala nivån är väldigt 

avgörande för hur miljöarbetet fungerar i organisationens nedre delar. Miljösamordnaren 

uttalade sig på följande sätt: 

”Det är väldigt viktigt med stöd och feedback uppifrån. Känner man inte av det får man 

förmodligen inte samma engagemang själv och då rinner det ut i sanden.” 

Det kan därmed påvisas ett samband mellan hur kommunikationen och engagemanget på 

central nivå inverkar på engagemanget på lokal nivå, vilket i sin tur påverkar alla anställda. 

Detta stöds även med Larssons (2008) teori när han skriver att ett väl fungerande internt 

kommunikationssystem oftast leder till flera förbättringar i miljöarbetet, eftersom det då 

medverkar till att medarbetarna får en bättre inblick i organisationen vilket bidrar till en 

starkare sammanhållning och en ökad motivation. Genom att landstinget i Västernorrland har 

tillgång till en miljöinformatör som sköter kommunikationen både internt och externt, har 

deras arbete med att skapa ett bra kommunikationssystem underlättats oerhört mycket och är 

något som de verkligen föredrar att ha. En miljöinformatör kan därför ses som ett effektivt 

hjälpmedel för att utveckla ett bra internt miljöengagemang.  

När det gäller kommunikationsstrategier inom landstingen använder de sig av ganska 

liknande metoder för att förmedla miljöinformationen. Det kan fastställas att deras 

baskommunikation sker via email utifrån chefslinjen, vilket är den viktigaste 

kommunikationsvägen, och att intranätet används som stödkanal. Inom landstingen kan det 

dock konstateras att kommunikationen inte alltid är helt lätt att förmedla eftersom mycket 

hänger ihop med organisationers storlek. Då landstingen består av många anställda i en 

omfattande organisationsstruktur, ökar risken att kommunikationskedjan brister. En kedja är 

aldrig starkare än den svagaste länken. För att försöka undvika brister i 

kommunikationsförmedlingen, använder landstingen även speciella kanaler, såsom 

ledningsmail och mailkonferens, till chefsbefattningar och miljöombud, vilket visat sig 

fungera relativt bra. 

Det som skiljer landstingen åt angående kommunikationsmetoder är deras utförande av 

miljöutbildningar, där Västernorrlands landsting använder sig av ett filmpaket och Jämtlands 

landsting av föreläsningar och pappersmaterial. Det kan konstateras att miljöavdelningen 

inom Västernorrlands landsting känner en stolthet och kanske framförallt en nöjdhet över att 

ha tagit fram ett lyckat koncept för att utföra miljöutbildningar. Detta grundas i att det var ett 

intressant upplägg med de diverse övningsuppgifter som ingick och att då medarbetarna fick 

vara mer aktiva under utbildningstillfället. Detta har medverkat till att många anställda har fått 

upp ögonen för miljön och därmed kommit till insikt om landstingens miljöproblematik, 

vilket lett till ett ökat miljöengagemang. 
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Inom Jämtlands landsting framkom ett missnöje med både metod och upplägg, då de märkt att 

medarbetarna inte tar till sig informationen lika bra som de hoppats på. Detta kan konstateras 

bottna i att uppfattningen från medarbetarnas sida är att utbildningarna är ganska enformiga 

och påfrestande, eftersom de oftast går ut på att sitta och lyssna och anteckna.  

Efter genomförda intervjuer med politiker från båda landstingen tycks deras betydelse för 

miljökommunikationen vara av vikt. I Västernorrlands landsting har politikerna gett 

landstinget möjligheten och verktygen för att underlätta miljökommunikationen, detta genom 

deras beslut att tillsätta en referensgrupp. Att detta har lyckats framgick tydligt vid samtalen 

med de anställda på landstinget, som tycker att detta har gett resultat och anser att 

kommunikationen fungerar bra mellan organisationsnivåerna. I Jämtlands landsting däremot, 

tycks det uppstå svårigheter i att upprätthålla en aktiv miljökommunikation och det är främst 

pga. av färre personer inom miljöområdet.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet sammanfattas det som framkommit i empirin med avseende på 

studiens tre frågeställningar.  

 
Den slutsats författaren kan dra utifrån det som framkommit på intervjuerna angående 

studiens tre frågeställningar är att den interna miljökommunikationen har en stor betydelse för 

landstingens miljöprestanda, då det är genom den som kunskap, mål och visioner förmedlas 

till anställda. Miljökommunikationen sker främst via email utifrån chefslinjen och genom 

intranätet som en stödkanal till linjen. Det används även speciella kanaler för en direkt- 

kommunikation för att nå ut till högre befattningar inom miljöansvaret i respektive landsting, 

för att ytterligare förbättra kommunikationen mellan organisationsnivåerna. Landstinget i 

Västernorrland har en fördel genom att ha mer resurser inom miljöområdet och har dessutom 

tillgång till en miljöinformatör som underlättar deras informationsförmedling.   

 

Inom landstinget i Västernorrland fungerar den interna miljökommunikationen väldigt bra och 

det beror mycket på deras relativt stora personalstyrka inom miljöområdet, vilket i sin tur lett 

till ett stort engagemang inom organisationen. Inom Jämtlands landsting har den interna 

miljökommunikationen fungerat mindre bra och det beror i synnerhet på att de har för få 

personer inom miljöområdet, vilket gjort det svårare för dem att uppnå ett engagemang bland 

anställda. För att kunna upprätthålla ett bra miljöarbete och därmed skapa en bra 

miljöprestanda inom landstingen kan slutsatsen dras att resurserna har en betydande roll i 

arbetet, genom att det tycks inverka stort på hur väl miljökommunikationen fungerar. 

Miljökommunikationen hänger i sin tur ihop med hur bra miljöengagemanget blir bland 

anställda och det har visat sig vara väldigt avgörande för hur miljöprestandan inom 

landstingen utvecklar sig. 

 

Miljöorganisationerna i de båda landstingen skiljer sig åt. En viktig skillnad är att landstinget 

i Västernorrland har tillsatt en referensgrupp som är knuten till miljöarbetet och som genom 

nära samarbete med politikerna bereder miljöärendena. Detta har lett till att prioriteringar av 

befintliga resurser genomförs på ett bra sätt. Genom att organisera miljöarbetet på detta sätt, 

dvs. genom att ha en intern process innan miljöärendena förankras i fullmäktige, återvisas 

sällan ärendena. 

 

Vad gäller politikernas betydelse för miljökommunikationen kan slutsatsen dras att den är 

viktig i det avseende att det är de som sätter ramarna och bestämmer i vilken utsträckning 

miljöarbetet ska utvecklas och vilken miljöprestanda som önskas uppnås.   

 

 

 

 



Mittuniversitetet                                                                                              Individuellt arbete,             

VT-13                                                                                                              Miljövetenskap C 

2013-05-28                                                                                                      Josefine Holmberg 

 

 

35 
 

7. Referenser 

Litteratur 

Aksell, F. (2003) Miljöpolitik. Malmö: Liber 

Ammenberg, J. (2012) Miljömanagement- Miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra 

organisationer. Lund: Studentlitteratur 

Brorson, T. & Almgren, R. (2009) ISO 14001 för små och medelstora företag. Stockholm: 

SIS Förlag 

Corell, E. & Söderberg, H. (2007) Från miljöpolitik till hållbar utveckling- en introduktion. 

Malmö: Liber 

Enell, M. (2009) Miljökommunikation och hållbar utveckling: stärk ditt varumärke och skapa 

affärsnytta. Stockholm: SIS Förlag 

Hallgren, Lars. & Ljung, M. (2005) Miljökommunikation: aktörsamverkan och 

processledning. Lund: Studentlitteratur 

Högström, A. et al. (1999) Kommunikativt ledarskap- en bok om 

organisationskommunikation. Stockholm: Sveriges Verkstadsindustrier 

Höst, M., Regnell, B., Runeson, P. (2006) Att genomföra examensarbete. Lund: 

Studentlitteratur 

Larsson, L-Å. (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

Loftsson, E., Hedrén, J., Hjort, R., Löwgren, M. (1993). Svensk miljöpolitik. Lund: 

Studentlitteratur  

Micko, L. (2005). Styrning för hållbar utveckling- från politik till praktik. Stockholm: 

Sveriges kommuner och landsting 

Micko, L. (2005). Miljöledning i praktiken. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting 

Nyberg, R. (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar- med stöd av IT och 

Internet. Lund: Studentlitteratur 

Olausson, V. (2009) Grön kommunikation- hur du bygger värde för varumärket och världen. 

Malmö: Liber. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Borsese, A., McDowall, R.D. & Andrade, J.M. (2003). Communication: the essential factor 

when implementing management systems. Accreditation and Quality Assurance. 8(1) 2–12. 



Mittuniversitetet                                                                                              Individuellt arbete,             

VT-13                                                                                                              Miljövetenskap C 

2013-05-28                                                                                                      Josefine Holmberg 

 

 

36 
 

Nawrocka, D. & Parker, T. (2009). Finding the connection: environmental management 

systems and environmental performance. Journal of Cleaner Produktion. Vol. 17. No. 6. 601-

607   

Internet 

Jämtlands läns landsting (2013-04-30). Politik och insyn. 

http://jll.se/politikochinsyn.4.172413f611fdf204e4b8000423.html [2013-05-11] 

Jämtlands läns landsting (2013-03-20). Om oss. 

http://jll.se/omoss.4.5e94d7681203488329d800022633.html [2013-05-18] 

Landstinget Västernorrland (2013-05-16). Förtroendevalda och politisk organisation. 

http://lvn.se/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda/Landstingsstyrelsen/ [2013-05-18] 

Landstinget Västernorrland (2013-05-16). Landstingsstyrelsen. http://lvn.se/Demokrati-och-

insyn/Fortroendevalda/Landstingsstyrelsen/ [2013-05-18] 

Landstinget Västernorrland (2010- 07-22). Nämnder. http://lvn.se/Demokrati-och-

insyn/Fortroendevalda/Namnder/ [2013-05-18] 

Landstinget Västernorrland (2012-10-23). Fakta om landstinget. http://www.lvn.se/Om-

oss/Fakta-om-landstinget/ [2013-05-18] 

Regeringskansliet (2008-05-27). Sammanfattning av regeringens proposition 2004/05:150 

Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47646 

[2013-04-25]  

Regeringskansliet (2013-04-24). Den regionala nivån- län och landsting. 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3035 [2013-05-05]  

Salo, M. & Gunnarsson, J. (2013). Landstingen har en nyckelroll i miljöarbetet. 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/landstingen-har-en-brnyckelroll-i-miljoearbetet-4720 

[2013-04-18]  

Sveriges kommuner och landsting, SKL (2013-04-23). Kommuner, landsting och regioner. 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting [2013-05-06] 

Personliga meddelanden 

Christina Mattsson, Informatör regional utveckling, Västernorrlands landsting (2013-05-16) 

Christer Berglund, Miljöombud landstingsservice, Västernorrlands landsting (2013-05-16) 

Ellinor Åsén, Miljösamordnare landstingsservice, Västernorrlands landsting (2013-05-16) 

Margita Eriksson, miljöombud, Jämtlands landsting (2013-05-15) 

Olle Bertilsson, Miljöchef, Västernorrlands landsting (2013-05-16) 

http://jll.se/politikochinsyn.4.172413f611fdf204e4b8000423.html
http://jll.se/omoss.4.5e94d7681203488329d800022633.html
http://lvn.se/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda/Landstingsstyrelsen/
http://lvn.se/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda/Landstingsstyrelsen/
http://lvn.se/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda/Landstingsstyrelsen/
http://lvn.se/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda/Namnder/
http://lvn.se/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda/Namnder/
http://www.lvn.se/Om-oss/Fakta-om-landstinget/
http://www.lvn.se/Om-oss/Fakta-om-landstinget/
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47646
http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3035
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/landstingen-har-en-brnyckelroll-i-miljoearbetet-4720
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting


Mittuniversitetet                                                                                              Individuellt arbete,             

VT-13                                                                                                              Miljövetenskap C 

2013-05-28                                                                                                      Josefine Holmberg 

 

 

37 
 

Åsa Paletun, Miljökoordinator, Jämtlands landsting (2013-05-15) 

Anna Hildebrand, Politiker, Jämtlands landsting (2013-08-29) 

Eva Andersson, Politiker, Västernorrlands landsting (2013-06-19)



Mittuniversitetet                                                                                              Individuellt arbete,             

VT-13                                                                                                              Miljövetenskap C 

2013-05-28                                                                                                      Josefine Holmberg 

 

 

38 
 

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Mailbrev till intervjupersoner 

Hej! 

Mitt namn är Josefine Holmberg, är 24 år och bor i Sollefteå. Jag studerar sista året på 

Ekoteknikprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Just nu håller jag på med min C-

uppsats i miljövetenskap, där syftet är att analysera och utvärdera den interna 

miljökommunikationen inom landstingen, både bland politiker och bland personal. Detta för 

att kunna dra slutsatser om miljöinformationens betydelse för landstingens miljöarbete. 

Tanken är att analysera miljökommunikationen inom två olika landsting, i det här fallet 

Jämtland och Västernorrland. De frågeställningar som studien innefattar är: 

 Hur ser arbetet med den interna miljökommunikationen ut i landstingen idag och vilka 

skillnader kan identifieras? 

 Vilken betydelse har politikerna på miljökommunikationen? 

 Hur ser sambandet ut mellan miljökommunikationen och miljöprestandan inom 

landstingen? 

Min fråga är om det finnas en möjlighet att jag skulle kunna få göra en personlig intervju med 

dig för att undersöka svaren på dessa frågor. Jag är väldigt tacksam om du vill ställa upp på 

detta och avsätta ca 30-45 minuter för att svara på mina frågor kopplade till frågeställningarna 

ovan.  

Lämna gärna förslag på dag och tid som skulle passa dig så anpassar jag mig efter det. Ju fler 

alternativ som lämnas desto bättre, då jag hoppas kunna pussla ihop så jag kan utföra flera 

intervjuer under en och samma dag. Detta då jag har en bit att åka ifrån där jag bor.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar. 

/Josefine Holmberg 
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8.2 Bilaga 2. Frågeguide vid intervju med anställda inom landstinget 

1. Beskriv din yrkesroll inom landstinget. 

2. Beskriv i korthet hur miljöarbetet bedrivs som inom landstinget och vilka miljömål som du 

berörs av i din verksamhet? Hur uppfattar du miljöarbetet idag, varför är det bra/mindre bra? 

Hur kan det förbättras? Förklara. 

3. Hur ser den interna miljöinformation ut och hur ser övrig information ut? Förklara. 

4.  Hur har den interna miljökommunikationen förändrats sedan ni införde ett 

miljöledningssystem, blev det bättre/sämre? På vilket sätt? Förklara. 

5. Genom vilka kommunikationskanaler förmedlas miljöinformationen inom landstinget? På 

vilket sätt föredrar du att få informationen, varför? 

6. Vilka mål och syften har ni med er interna miljökommunikation, vad vill ni uppnå?  

7. Hur kontrollerar ni att miljöinformationen som kommuniceras når ut till de andra 

verksamheterna inom landstinget, har ni något uppföljningsarbete? Hur fungerar den i så fall? 

Arbetsplatsträffar, miljöombud? 

8. Vilka är de enklaste hjälpmedlen för de anställda att kommunicera med varandra inom 

landstinget? Hur sker miljökommunikation på verksamhetsnivå? 

9. Vilka svårigheter upplever du med den interna miljökommunikationen inom landstinget då 

det är så många olika verksamheter och anställda involverade?  

10. Vilken betydelse har miljökommunikationen för miljöarbetet? 

11. Hur kommuniceras miljöfrågor på regional nivå bland politiker och vilken betydelse har 

den där? 

12. I vilken utsträckning är politikerna engagerad i miljöarbetet? 

13. Vilken betydelse har politikernas engagemang i miljöarbetet? 

Har du något annat du vill tillägga som är relevant för ämnet men som inte har tagits upp? 
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8.3 Bilaga 3. Frågeguide vid intervju med politiker inom Västernorrlands 

landsting 

1. Vad är din roll inom politiken och hur länge har du haft den? Kan du beskriva den lite kort. 

2. Hur upplever du att miljökommunikationen fungerar mellan dig som politiker och 

miljöavdelningen på landstinget? Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

3. Har ni några särskilda miljökommunikationsstrategier?  

4. Vad har ni som politiker för betydelse för miljökommunikationen inom landstinget? Har ni 

någon inverkan på den interna miljökommunikationen inom landstinget?  

5. Vilken betydelse anser du att den interna miljökommunikationen i landstingen har för deras 

miljöprestanda? Hur stor inverkan har den? 

6. Hur länge har referensgruppen funnits och har du märkt någon skillnad i 

miljökommunikationen före och efter gruppens införande? Är det något du skulle 

rekommendera andra landsting att införa? 

7. Hur följs miljömålsarbetet upp hos er i referensgruppen? Beskriv gärna kort. 

8. Tycker du att partitillhörighet har någon inverkan på miljöarbetet? T.ex. är det lättare att få 

miljöområdet prioriterat om det finns många miljöpartister i landstingsstyrelsen?    

Har du något annat du vill tillägga som är relevant för ämnet men som inte har tagits upp? 

Tack för svar! 

Med vänliga hälsningar. 

/Josefine 
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8.4 Bilaga 4. Frågeguide vid intervju med politiker inom Jämtlands 

landsting 

1. Vad är din roll inom politiken och hur länge har du haft den? Kan du beskriva den lite kort. 

2. Hur upplever du att miljökommunikationen fungerar mellan dig som politiker och 

miljöavdelningen på landstinget? Vad fungerar bra respektive mindre bra? 

3. Har ni några särskilda miljökommunikationsstrategier? 

4. Vad har ni som politiker för betydelse för miljökommunikationen inom landstinget? Har ni 

någon inverkan på den interna miljökommunikationen inom landstinget?  

5. Vilken betydelse anser du att den interna miljökommunikationen i landstingen har för deras 

miljöprestanda? Hur stor inverkan har den? 

6. I Västernorrland har man en s.k. referensgrupp som miljöchefen kommunicerar miljöfrågor 

med och som förbereder samtliga ärenden innan dessa förs vidare till kommunfullmäktige. 

Hur fungerar det hos er? 

7. Tycker du att partitillhörighet har någon inverkan på miljöarbetet? T.ex. är det lättare att få 

miljöområdet prioriterat om det finns många miljöpartister i landstingsstyrelsen? 

Har du något annat du vill tillägga som är relevant för ämnet men som inte har tagits upp? 

Tack för svar! 

Med vänliga hälsningar. 

/Josefine 

 

 


