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Abstract 

Miljöfrågorna har idag en allt större plats i samhällsdebatten och utgör en del av vårt 

individuella och kollektiva medvetande. Som medborgare och konsumenter ställer vi krav på 

politiker, beslutsfattare och företagsledare att värna miljön och bevara den för kommande 

generationer. Vår bedömning av olika företag grundar sig inte enbart på vilka produkter eller 

service som de tillhandahåller, utan även på vilket samhällsansvar de tar. 

För att miljöfrågorna ska utgöra en integrerad del av företagets verksamhet krävs ett 

kontinuerligt arbete med målsättning att samtliga medarbetare ska känna till företagets 

miljöpolicy samt ha förståelse för och kunskap om dess innebörd. 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur försäkringsbolaget If, som är ett 

tjänsteföretag, arbetar med den interna spridningen av miljöpolicyn samt på vilket sätt 

miljöpolicyn ur ett ledarperspektiv tolkas, konkretisteras och hur den efterlevs i praktiken 

inom olika avdelningar på företaget. 

För att besvara frågorna i studien genomfördes en kvalitativ empirisk undersökning med 

semistrukturerade intervjuer. Informanterna består av ledare på If som har miljöfrågor som 

del av sitt ansvarsområde. 

Resultatet från undersökningen visar att If arbetar strategiskt och målmedvetet med 

miljöfrågor. Spridningen av miljöpolicyn internt sker genom en mix av 

kommunikationskanaler, vilket bidrar till att miljöpolicyn kan nå ut med större räckvidd. 

Av undersökningen framgår tydligt chefernas centrala roll för spridningen av miljöpolicyn, 

skapandet av dialog, mening och efterlevnad av miljöpolicyn i praktiken. Genom chefernas 

kommunikation skapas kunskap och engagemang hos medarbetarna som leder till en rik 

variation på efterlevnad av miljöpolicyn, i alltifrån tandpetare i matsalen till elkraftverk i 

Indien.
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1. Inledning 

Miljöfrågorna får en allt större plats i vårt individuella och kollektiva medvetande och utgör 

ett av kriterierna när vi bedömer ett företag eller organisation. För många företag är det inte 

tillräckligt att tillverka bra produkter eller att erbjuda god service. De behöver också ta ett 

socialt ansvar och agera som ansvarsfulla samhällsmedborgare. Ett miljömedvetet agerande 

ses av allt fler som ett viktigt konkurrensmedel som lägger grunden för en långsiktig 

lönsamhet. Miljöfrågorna blir viktigare för företag vars verksamhet har en direkt påverkan på 

miljön, men också för tjänsteföretag, som genom ett aktivt miljöarbete direkt eller indirekt 

bidrar till en bättre miljö. I många företag och organisationer utformas en miljöpolicy i syfte 

att fungera som ett rättesnöre för hur företaget och dess medarbetare ska förhålla sig i 

miljöfrågor. Internkommunikation innebär inte enbart spridning av budskap genom olika 

kanaler. En god internkommunikation skapar dialog, förståelse för verksamheten, 

delaktighet och motivation bland medarbetarna. Den främjar också de externa kontakterna 

med exempelvis kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur försäkringsbolaget If, som är ett 

tjänsteföretag, arbetar med den interna spridningen av miljöpolicyn samt på vilket sätt 

miljöpolicyn ur ett ledarperspektiv tolkas, konkretisteras och hur den efterlevs i praktiken 

inom olika avdelningar på företaget. 

1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

‐ Genom vilka kanaler för internkommunikation sprids miljöpolicyn bland medarbetarna 

inom företaget? 

‐  På vilket sätt efterlevs miljöpolicyn som en del av den ordinarie verksamheten? 

1.3 Material och avgränsning 

Det finns många företag och organisationer som vore intressanta att studera och kanske 

jämföra sinsemellan. Eftersom tiden är begränsad väljer jag att avgränsa urvalet till att 

omfatta internkommunikationen och miljöarbetet inom ett företag. Det är särskilt intressant 
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att studera ett företag som trots att de själva inte producerar miljöfarliga produkter ändå 

kan påverka miljön i stort och smått, genom alltifrån pappersåtervinning och belysning på 

kontoren till val av leverantörer och samarbetspartners. Företaget jag valt att studera är 

försäkringsbolaget If som är en av de största aktörerna på den nordiska 

försäkringsmarknaden. 

”If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Vi erbjuder hela 

bredden av sakförsäkringslösningar för allt från privatpersoner till globala storföretag. 

Bolaget har cirka 6 400 anställda fördelat mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum 

och Ryssland. If ägs av finländska Sampokoncernen som är noterat på börsen i Helsingfors.”1 

I denna studie använder jag mig av empiriskt material bestående av sju intervjuer med 

ledare på If som har miljöfrågor som en del av sitt ansvarsområde. Det empiriska materialet 

från intervjuerna, som ligger till grund för min analys, omfattar informanternas syn på hur Ifs 

miljöpolicy sprids och efterlevs internt på företaget inom ramarna för deras ansvarsområde. 

De områden inom If som jag fokuserar på är: Samhällsansvar, IT, Kontorsservice, Skador 

samt Produkt & Pris. 

Miljöpolicyn kan studeras ur olika infallsvinklar.  I denna studie har jag valt att ur ett 

ledarperspektiv fokusera på de internkommunikativa aspekterna, dvs. hur ledarna uppfattar 

spridningen och efterlevnaden av miljöpolicyn internt på företaget. 

2. Teoretisk ram 

I följande avsnitt presenteras teorier kring miljö, kommunikation, internkommunikation, 

kommunikationskanaler, chefernas kommunikativa uppdrag samt efterlevnad av företagets 

strategier. 

2.1 Miljö 

Ordet miljö har sitt ursprung i franska milieu eg. ”mitt”, motsvarande latin me´dius lo´cus ”i 

mitten befintligt ställe” och betyder omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används 

särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, 

 
1 Ifs hemsida, www.if.se 
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djur, växter eller andra organismer.2 Marianne Steneroth Sillén beskriver i boken ”Miljö och 

hållbar utveckling” det trendbrott som skedde i slutet av 1980‐talet beträffande företagens 

satsning på miljöområdet. Efter att tidigare haft låg status i näringslivet, började 

miljöfrågorna få en viktigare roll och företagen började göra flera insatser på miljöområdet 

än tidigare. Idag prioriterar många företag miljöansvar och redovisar sitt miljöarbete i så 

kallade miljöredovisningar. Många företag har antagit en miljöpolicy, de har inrättat nya 

befattningar, såsom exempelvis miljöchef, och de strävar efter att få någon form av 

miljöcertifiering. Miljöarbetet är idag en viktig konkurrensfaktor och många företag vill 

utmärka sig genom en god miljöimage.3 

2.2 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinska communicare som betyder ”göra gemensamt”. I 

den mellanmänskliga kommunikationen konstrueras en social verklighet bestående av 

kunskap, identitet, relationer och betydelse. Kommunikationsprocesser är komplexa där 

varje meddelande behöver tolkas av mottagaren, som därmed blir medskapare av 

meddelandets betydelse. Det är genom kommunikationsprocesserna som kunskap, 

förståelse och handlingsberedskap skapas och utvecklas. De tidiga 

kommunikationsmodellerna, s.k. transmissionsmodellerna, bygger på sändare‐meddelande‐

kanal‐mottagare . Processen är linjär och fokus ligger främst på själva överföringen. 

Mottagaren reduceras till passiv mottagare av budskapet och man bortser från själva 

tolkningen av budskapet. Trots att transmissionsmodellen varit kritiserad under åren 

används den än idag flitigt inom många organisationer. Denna syn på kommunikation som 

överföring av budskap kan få negativa konsekvenser. Bland annat kan det ge sken av att det 

sända budskapet är detsamma som det mottagna budskapet, vilket inte alltid är fallet.4 

 

 
2 Nationalencyklopedin, www.ne.se 

3 Sillén Steneroth, Marianne (2004). Miljölagstiftning och näringsverksamhet – då och nu. Wickenberg, Per, 
Nilsson, Annika & Sillén Steneroth, Marianne (red). Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga 
perspektiv från en lundahorisont (s.181‐204) Lund: Studentlitteratur, s 181. 

4 Heide, Johansson & Simonsson (2005), Kommunikation & Organisation. Malmö: Liber, s 31‐36. 
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2.3 Internkommunikation som del av PR‐verksamheten  

Public Relations, PR, handlar om att genom strategisk kommunikation skapa förståelse, 

dialog och acceptans mellan en organisation eller ett företag och dess olika publiker. PR kan 

ses som en strategisk kommunikation som fokuserar på massmedier, medborgare, 

samhällsinstitutioner, sociala och politiska rörelser, personal, investerare och andra 

publiker.5 Själva begreppet PR består av orden ”publik” och ”relationer” vilka kan anses 

utgöra essensen av vad PR innebär. Medans PR historiskt förknippats med att skapa mesta 

möjliga publicitet i syfte att utbilda allmänheten, talar man idag mer om ömsesidig förståelse 

och långsiktigt relationsbyggande.6 En organisations PR‐verksamhet syftar till att genom 

planerad kommunikation skapa förståelse, dialog, acceptans och uppskattning hos de olika 

publikerna.7 

PR‐verksamheten kan delas in utefter flera olika kriterier. Om man gör en övergripande 

indelning utefter publiken kan PR‐verksamheten delas in i extern och intern. Man kan 

förenklat säga att den externa PR‐verksamheten omfattar kommunikation mellan 

organisationen och den externa publiken medans den interna kommunikationen omfattar 

kommunikationen som sker inom organisationen mellan ledning och medarbetare samt 

medarbetare emellan.8  

Ibland kan det vara svårt att dra en skarp skiljelinje mellan intern och extern kommunikation. 

För det första behöver gränsen mellan företaget och omgivningen fastställas, vilket i sin tur 

kan innebära att vissa grupper, såsom exempelvis aktieägare och leverantörer, hamnar i 

gränslandet. Det är också viktigt att fastställa vilken målgrupp informationen ska riktas till. 

Företagen använder i allt högre grad internkommunikation för externa syften och vice versa. 

Exempelvis kan medarbetarna användas i externt marknadsföringssyfte eller omvänt kan 

externa budskap i massmedia bidra till att stärka medarbetarnas självkänsla. Enligt Strid bör 

 
5 Larsson, Larsåke (red.) (2002) PR på svenska. Teori, strategi och kritisk analys. Lund: Studentlitteratur, s22 

6 Ibid. s 107 

7 Rawet, H., Dahl, M., & Flick, K. (red.) (2002) Allt kommunicerar. Stockholm: Ekerlids Förlag, s 180. 

8 Falkheimer, Jesper (2001) Medier och kommunikation – en introduktion. 
Lund: Studentlitteratur, s 94. 
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gränsen mellan intern och extern kommunikation sättas utifrån syftet med 

kommunikationen, istället för att sätta upp en generell gräns för organisationen.9 

Den interna kommunikationen kan ha olika syften såsom exempelvis att informera, skapa 

deltagande och engagemang i verksamheten och att främja kontakter med yttervärlden.10  

Internkommunikationen kan också ha olika funktioner. Richmond och McCroskey nämner 

sex olika funktioner för internkommunikation: informativ funktion, regulativ funktion, 

integrerande funktion, ledningsfunktion, övertalande funktion samt socialiseringsfunktion. 

Den informativa funktionen handlar om att säkerställa att medarbetarna får den information 

de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Den regulativa funktionen omfattar 

kommunikation om policy, regler, normer och värderingar, dvs. det som styr tänkandet och 

handlandet. Den omfattar även de dokument som utgör en del av organisationens filosofi. 

Integrationsfunktionen handlar om att få medarbetarna att arbeta mot samma mål, emedan 

ledningsfunktionen fokuserar på att skapa goda relationer med medarbetarna och få dem 

att agera på ett sätt som gör att de når målen. Den övertalande funktionen handlar om 

chefernas övertalning och påverkning av medarbetarna i viss riktning. Den sista, 

socialiseringsfunktionen, handlar främst om att bli en del av de existerande 

kommunikationsnätverken och lära sig de informella normerna.11  

Den interna kommunikationen inom en organisation sker i fyra riktningar: nedåtriktad, dvs. 

från ledning till medarbetare, uppåtriktad, dvs. från medarbetare till ledning i form av 

reaktioner, synpunkter och upplysningar, horisontell, dvs. mellan medarbetare inom en 

enhet eller flera enheter på samma nivå samt tvärgående, som innebär informationsutbyte 

mellan medarbetare på olika enheter och olika nivåer.12 

 
9 Strid, Jan (1999) Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. 
Lund: Studentlitteratur, s 15‐18. 

10 Ibid., s 41‐50. 

11 Heide, Johansson & Simonsson (2005), s 43‐44. 

12 Larsson Larsåke (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap, 2:a uppl.  
Lund: Studentlitteratur, s 72‐73. 
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En fungerande internkommunikation leder bland annat till att medarbetarna får en god 

överblick samt kunskap och enighet om företagets mål. Den möjliggör förbättring av 

beslutsunderlagen och bidrar till att öka motivationen och vi‐andan.13  

Den interna kommunikationen kan kategoriseras på olika grundval. Kategoriseringen kan 

göras på grundval av kommunikationens innehåll eller på grundval av vilka organisatoriska 

nivåer den sker inom. 

På grundval av innehållet i den interna kommunikationen kan fem olika slags innehåll 

urskiljas: arbetskommunikation, nyhets‐ och lägeskommunikation, styr‐ och 

förändringskommunikation, värderings‐ och kulturkommunikation samt 

trivselkommunikation. Arbetskommunikationen är direkt kopplad till utförandet av de 

dagliga arbetsuppgifterna. Nyhets‐ och lägeskommunikationen omfattar vad som hänt och 

kommer att hända.14 Styr‐ och förändringskommunikation beskrivs som ”information om 

mål, riktlinjer, ekonomi och organisationsförändringar.”15 Trivselkommunikation handlar, 

som namnet förtäljer, om gemensamma trivselaktiviteter. 

Med utgångspunkt i inom vilka organisatoriska nivåer den interna kommunikationen sker 

kan den delas in i följande tre nivåer: mikro, meso och makro. Mikro‐information ligger 

närmast den egna gruppen och dess verksamhet medan makro‐information omfattar 

organisationen eller koncernen i stort. Makro‐informationen kan också omfatta 

omvärldsbevakning. Meso‐information ligger någonstans mittemellan och omfattar den 

större enhet som gruppen tillhör eller andra enheter inom samma dotterbolag.16  

2.4 Kommunikationskanaler  

Syftet med miljöpolicyn är att den ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet för samtliga 

medarbetare.  För att uppnå syftet behöver miljöpolicyn först och främst spridas till samtliga 

 
13 Ibid. s 70‐71. 
14 Simonsson, Charlotte (2005). Ledarskap och kommunikation. Heide, Johansson & Simonsson, Kommunikation 
& Organisation (s.97‐115). Malmö: Liber, s 104. 
15 Ibid. citat, s 104. 
16 Ibid. s 104. 
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medarbetare. För att möjliggöra spridningen och kommunikationen med medarbetarna 

tillämpas olika kommunikationskanaler. 

Jan Strid delar in kommunikationskanalerna i direkta och indirekta. De direkta 

kommunikationskanalerna omfattar chefer, arbetskamrater och 

arbetsplatsträffar/informationsmöten. De indirekta kommunikationskanalerna omfattar 

massmedia, personaltidningar, anslagstavlor och elektroniska kanaler.17 

Peter Eriksson delar in kommunikationskanalerna för den interna dialogen i skriftliga, 

muntliga och elektroniska. Samtliga typer av kanaler har både för‐ och nackdelar. Valet av 

kanal bör därför inte ses enbart som en resurs‐ och kostnadsfråga. De skriftliga kanalerna 

omfattar tryckt information, exempelvis broschyrer, utställningar, tryckta personaltidningar 

och liknande. De skriftliga kanalerna har till fördel att de kan nå mottagarna på tid och plats 

som de själva väljer, eller på flera olika platser. Nackdelen är att de inte möjliggör någon 

nämnvärd dialog.  De muntliga kanalerna utgörs av planerade eller informella möten, 

utbildningar, seminarier och liknande. Fördelarna är främst att de möjliggör en dialog i 

mötet mellan medarbetarna. De elektroniska kanalerna omfattar mejl, intranät, film, video‐ 

och telefonkonferenser och liknande. Även att det finns många fördelar med att använda sig 

av elektroniska kanaler, såsom exempelvis snabbhet och tillgänglighet, menar Eriksson att de 

inte kan lösa alla behov, utan behöver kompletteras med andra kanaler.18  

Trots att teorierna är relevanta för mitt syfte, vill jag poängtera att indelningen av 

ovanståenden kommunikationskanaler och deras för‐ och nackdelar är hämtade från 

litteratur som är publicerad 1999.  Det mesta är säkerligen lika aktuellt idag. Dock misstänker 

jag att teknikutvecklingen, som skett från 1999 och framåt, kan bidra till en, i viss mån, 

annorlunda syn idag.  

 

 

 
17 Strid, Jan (1999), s 53. 

18 Erikson, Peter (2002) Planerad kommunikation, 3 uppl. Malmö: Liber, s 61‐63. 
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2.5 Chefernas kommunikativa uppdrag 

Chefernas syn på kommunikation är avgörande för organisationens kommunikativa 

beteende och kvalitet.19 För att spridningen av miljöpolicyn ska vara effektiv behöver den 

omfatta samtliga organisatoriska nivåer. Annars finns risk för att informationen fastnar 

någonstans i hierarkin och kvar blir medarbetare utan kunskap och förståelse.20 

Många organisationer har utvecklat en s.k. platt organisation, vilket i praktiken innebär att 

man tar bort ett eller flera hierarkiska chefsled. Följden blir att färre chefer ansvarar för 

större medarbetargrupper. Detta ställer givetvis högre krav på cheferna att kommunicera 

med medarbetarna och att själva hålla sig à jour med vad som sker i organisationen. 

Charlotte Simonsson redogör i sin avhandling, som främst fokuserar på chefer på lägre nivå, 

s.k. första linjens chefer, att kommunikation är ett gemensamt ansvar i organisationen som 

ska genomsyra alla led. Simonsson menar att om den enskilde chefen ska bedriva 

kommunikation i dialog med medarbetarna och uppmuntra till delaktighet krävs det att 

chefen på högre nivå förväntar sig och uppmuntrar den sortens ledarskap.  

Det moderna ledarskapet ställer också krav på medarbetarna att visa intresse och ta ansvar 

för dialogen. Huruvida de tar det ansvaret beror till stor del på kulturen och historiken i 

organisationen, dvs. om medarbetarna under åren tillåtits vara delaktiga och ha en aktiv roll 

i dialogen eller om de bara förväntats göra som de blir tillsagda av chefen.   

Simonsson framhäver vikten av att såväl chefens som medarbetarnas 

kommunikationsansvar klargörs och underlättas. Hon pekar på att det behövs en ökad 

metakommunikation dvs. att man kommunicerar om kommunikationen och vilka 

förväntningar man har. Det underlättar i sin tur kommunikationen mellan chefer på olika 

nivåer samt mellan chefer och medarbetare. 21 

Chefens kommunikativa uppdrag består i att sålla och sortera, förädla och förklara samt 

initiera och skapa förutsättning för dialog. Visioner, mål och strategier behöver tolkas och 

 
19 Larsson Larsåke (2001), s 59. 
20 Erikson, Peter (2002), s 54‐58. 
21 Simonsson, Charlotte (2005), s 111‐114. 
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förklaras för att göras meningsfulla i det dagliga arbetet. För att uppnå det krävs en ständig 

dialog mellan chef och medarbetare.22 

2.6 Efterlevnad av företagets strategier 

Catrin Johansson poängterar att idéer, värderingar och synsätt många gånger ter sig 

abstrakta. För att idéer, värderingar och synsätt ska konkretiseras behöver de diskuteras, 

exemplifieras och göras till någon form av arbetspraktik.  

De strategier som beslutas av högsta ledningen inom ett företag, sammanfattas och 

nedtecknas i olika strategidokument, bland annat i form av policies. Strategidokumenten 

innehåller ett antal värden och riktlinjer som kan ses som allmänna deklarationer inom 

ramen för företagets uttalade åskådningar.  Förutom att medarbetarna behöver känna till 

innehållet i strategidokumenten och förstå strategierna, behöver de också efterleva dem i 

praktiken i samtliga beslut de fattar i sin vardag. Om strategierna inte översätts till 

medarbetarnas egen vardag och efterföljs av konkreta praktiska åtgärder blir de lätt s.k. tom 

retorik eller floskler som inte tas på allvar. Här ställs stora krav på cheferna att genom 

kommunikation skapa dialog, interaktion och mening, vilket i sin tur bidrar till skapandet av 

incitament för gemensam förståelse och handling.23 

3. Metod 

Som metod har jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökning. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Informanterna valdes genom ett 

strategiskt urval. 

Kvantitativ och kvalitativ metod utgör två olika sätt att bedriva forskning. Enligt det 

kunskapsteoretiska synsättet innebär skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa 

forskningen en slags motstridiga uppfattningar om hur den sociala verkligheten ska studeras. 

Forskare som ställer sig till det tekniska synsättet menar att skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning snarare handlar om olika metoder för insamling av information och att 
 

22 Ibid. s 102. 
23 Johansson, Catrin (2005). Kommunikation om mål och strategier. Heide, Johansson & Simonsson, 
Kommunikation & Organisation (s. 117‐131). Malmö: Liber, s 117‐130. 
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forskaren följaktligen bör välja den forskningsmetod som är bäst lämpad utifrån 

frågeställningen. 24  

Kvalitativ forskning kan bedrivas genom deltagande observation och kvalitativa intervjuer. 

Den deltagande observation kännetecknas av att forskaren under en längre period 

beblandar sig med undersökningspersonerna i syfte att få en heltäckande och djupgående 

bild av det som han eller hon studerar.25 Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att 

forskaren utgår från alltifrån löst formulerade teman till ett frågeschema i syfte att få svar på 

frågor kring det fenomen som studeras. Till skillnad från en surveyintervju som är en 

kvantitativ metod där undersökningspersonen ges minimalt eller inget utrymme, får 

undersökningspersonen i en kvalitativ intervju mycket större frihet att utforma sina svar och 

kommentarer.26 Eftersom forskningstiden är begränsad finns det ingen möjlighet att göra en 

deltagande observation. Den lämpligaste formen för att samla in empiri torde i det här fallet 

vara en kvalitativ intervju. 

Østbye et al beskriver tre typer av kvalitativa intervjuer som utgår från i viken grad frågornas 

innehåll och ordningsföljd är bestämda på förhand. De tre typerna kvalitativa intervjuer är: 

ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer.27 För 

denna undersökning har jag valt en semistrukturerad intervju som kännetecknas av att det 

finns fördefinierade teman och en på förhand utformad intervjuguide. Den 

semistrukturerade intervjuformen ger även en stor flexibilitet och möjlighet att ställa 

följdfrågor. Denna undersökning består av sju semistrukturerade intervjuer med ledare inom 

olika delar av organisationen på If. 

Eva Fägerborg ger en bra överblick över vad en intervju är, intervjuns syfte och hur intervjun 

går till i praktiken. Hon menar att man kan skilja intervju från andra samtal genom att 

intervjun görs i ett bestämt syfte. Intervjusituationen blir definierad genom att man 

exempelvis bokar tid och plats för intervjun, bestämmer hur lång tid den ska ta, etc. Inte 

 
24 Bryman, Allan (1997) Kvantitet & kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, s 12. 

25 Ibid. s 58. 

26 Ibid. s 59. 

27 Østbye/Helland/Knapskog/Hillesund (2004) Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber ekonomi, s 102‐103 
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minst är det ur ett etiskt perspektiv viktigt att skilja intervjun från andra samtal. Den 

intervjuade ska vara införstådd med att det handlar om en intervju samt informeras om 

syftet med intervjun och på vilket sätt intervjumaterialet kommer att användas.28  

Steinar Kvale beskriver intervjuundersökningens sju stadier: tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  

Tematiseringen innebär att formulera syftet med undersökningen och ge svar på varför och 

vad.  

Planering innebär att de facto planera för de sju stadierna. I planeringen ska man beakta 

tidsdimensionen, bestämma intervjuformer och antal personer som ska intervjuas, se över 

vilka resurser som är tillgängliga, etc. Beträffande antalet personer som ska intervjuas har 

Kvale ett pragmatiskt synsätt och menar att man ska intervjua det antal personer som 

behövs för att ta reda på det man vill veta. Antalet kan variera beroende på 

undersökningens syfte. Dock ska man ha i åtanke att för få intervjupersoner omöjliggör 

statistiska generaliseringar och hypotesprövningar. Om urvalet däremot är för stort 

omöjliggör det mer ingående tolkningar av intervjuerna. Ibland kan det till och med vara 

tillräckligt att intervjua bara en person om syftet är att ta reda på hur den enskilde personen 

upplever världen.  

Själva intervjun ska, om den är semistrukturerad, genomföras med en intervjuguide som 

innehåller en översikt över intervjuämnen och förslag till frågor som helst bör vara korta och 

enkla. Intervjuns kvalitet är avgörande för de kommande faserna i intervjuarbetet och är 

beroende av flera faktorer såsom intervjupersonen egenskaper, intervjuarens kvalifikationer, 

frågornas karaktär, etc.29 Intervjun behöver göras tillgänglig för kommande analys, antingen 

genom att intervjuaren tar anteckningar eller genom att samtalet spelas in på bandspelare 

eller video. Fägerborg menar att det vanligaste är att intervjun spelas in vilket hon också 

anser vara mest fördelaktigt eftersom intervjuaren helt och hållet kan ägna sig åt samtalet 

istället för att tänka på vad han/hon skriver. Dessutom har bandinspelningar större värde 

 
28 Fägerborg, Eva (1999). Intervjuer. Kaijser, Lars & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (s.55‐72). 
Lund: Studentlitteratur, s 55‐70. 

29 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 84‐146. 



15 

 

                                                           

som källa då de kan analyseras flera gånger, ljud och eventuella pauser kan lättare uppfattas, 

etc. 

Efter inspelningen ska intervjun transkriberas, dvs. skrivas ut. Transkriberingstekniken kan 

variera beroende på kunskapsmålet och vilken typ av analys man ska göra. När intervjun 

transkriberas är det viktigt att ange vem som intervjuas, vem som intervjuar samt tid och 

plats för intervjun.30 Kvale betonar att transkriptionen inte utgör originaldata. Den består av 

skriftlig konstruktion av en muntlig konversation där talspråk, med en uppsättning regler, 

översätts till skriftspråk, med annan uppsättning regler. Detta kan i sin tur påverka 

reliabiliteten, dvs. resultatens konsistens och validiteten, m. a. o. om man undersökt det 

man avsett undersöka. Även här intar Kvale ett pragmatiskt synsätt och menar att utskriftens 

utseende bör avgöras av forskningssyftet.31  

Det femte stadiet i intervjuundersökningen är analysen. Under analysen bearbetas och 

analyseras intervjumaterialet utefter det teoretiska perspektivet. Analysmetoden bör dock 

vara bestämd redan innan intervjuerna påbörjas eller i vissa fall vara inbyggd i själva 

intervjun.32  

Verifiering innebär att man fastställer intervjuresultatens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Dessa tre begrepp kan ses som vetenskapens heliga treenighet. De kan 

sammanfattas i frågor som till exempel: Är resultaten tillförlitliga eller har de skapats genom 

ledande frågor? Är resultaten giltiga eller bygger de på subjektiva tolkningar? Kan resultaten 

generaliseras eller är det för få intervjupersoner? 

Det sjunde och sista stadiet i intervjuundersökningen är rapporteringen. Rapporten ska 

omfatta undersökningsresultatet och metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga 

kriterier samt ta hänsyn till de etiska aspekterna beträffande informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser.  Kvale betonar risken för att intervjurapporten kan 

uppfattas som tråkig. I samband med rapporteringen är det viktigt att inte bara re‐

 
30 Fägerborg, Eva (1999), s 67‐69. 

31 Kvale, Steinar (1997), s 149‐150. 

32 Ibid. s 161‐169. 
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presentera intervjupersonernas och intervjuarens synpunkter i form av tolkningar, utan man 

ska också ta hänsyn till läskretsen och på vilket sätt rapporten ska användas.33 

3.1 Urval 

Urvalsprocessen i den kvalitativa personliga intervjun ska slutligen resultera i ett val av en 

ändamålsenlig grupp av intervjupersoner som svarar för det fenomen som ska undersökas.34 

För att det empiriska materialet ska vara hanterbart med hänsyn till tid och resurser har jag 

valt att fokusera på ett mindre antal intervjupersoner. I urvalet har jag valt att rikta in mig på 

personer som har miljöfrågor som del av sitt ansvarsområde. För att konkret få fram 

personer som överensstämde med mitt syfte med undersökningen tog jag hjälp av 

miljöchefen på If för att tillsammans med honom fastställa vilka personer som skulle vara 

lämpligast för att delta i en intervju. Det slutliga urvalet resulterade i sju personer som har 

olika roller och funktioner på företaget. Samliga personer är ledare inom sitt ansvarsområde. 

De representerar olika delar av organisationen: Samhällsansvar, IT, Kontorsservice, Skador 

samt Produkt & Pris. För samtliga utgör miljöfrågorna en viktig del utifrån perspektiven: 

företaget, ledare, medarbetare, leverantörer och kunder. 

3.2 Intervjuns upplägg 

Inför intervjun kontaktade jag varje intervjuperson per telefon för att beskriva syfte och 

målsättning med intervjun samt ta reda på om de vill ställa upp som intervjupersoner. Jag 

föreslog att intervjun skulle genomföras i samband med möte på deras arbetsplats och att 

samtalet skulle spelas in. Inspelningen skulle möjliggöra att vi kunde fokusera på själva 

samtalet och underlätta senare sammanställning och analys. Samtliga personer i urvalet 

ställde upp på att delta i en intervju och godtog upplägget. Inför intervjuerna förberedde jag 

en intervjuguide för att få en övergripande struktur på intervjun. I syfte att skapa 

förutsättningar för fokus på miljöpolicyn i diskussionen och leda in samtalet på frågan om 

hur miljöpolicyn sprids och efterlevs på företaget, delade jag in intervjuguiden i sex 

 
33 Ibid. s 207‐237. 

34 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.)(2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. 
Lund: Studentlitteratur, s21. 
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huvudområden: bakgrundsinformation, miljöfrågor, miljöpolicy, spridning av miljöpolicyn, 

chefens kommunikativa uppdrag samt efterlevnad av miljöpolicyn.35 

3.3 Intervjugenomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. De utfördes ostört på 

deras arbetskontor och tog ca 30‐45 minuter vardera att genomföra. Förutom att intervjun 

spelades in, förde jag anteckningar vid sidan om. Intervjupersonerna gavs möjlighet att fritt 

svara utefter de frågor som ställdes och ställa följdfrågor om de inte riktigt förstod någon 

fråga. De fick tydlig återkoppling under intervjuns gång för att säkerställa att jag förstått 

deras svar korrekt. Slutligen fick de en helt öppen fråga huruvida de hade något annat att 

tillägga. 

3.4 Utskrift och bearbetning 

Utskriften eller transkriptionen av en given intervjuinspelning kan skilja sig åt mellan olika 

forskare. Det är ingen oberoende och neutral aktivitet. En intervju ska skrivas ut så snart som 

möjligt efter att den genomförs. Beroende av vad som studeras kan utskriften vara mer eller 

mindre detaljerad. Intervjuerna transkriberades i sin helhet inom ett par dagar efter 

genomförandet. Svaren strukturerades in i transkriptionsdokumentet utefter 

ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden, varefter bearbetningen och analysen av 

materialet utefter det teoretiska perspektivet kunde genomföras. 

4. Resultat/Analys 

I detta avsnitt kommer jag att göra en redovisning och analys av resultatet av min 

undersökning. Redovisningen och analysen bygger på empiri från kvalitativa intervjuer med 

sju personer på If som har olika roller och funktioner på företaget. Samliga informanter är 

ledare inom sitt ansvarsområde. De svar som de givit under intervjuns gång representerar 

deras tankar och synsätt som förmedlats i samband med intervjun.  Jag har valt att redovisa 

enbart deras förnamn. Nedan presenteras de efter funktion. 

 

 
35 Se bilaga 1. 
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Kenth – Miljöchef 

Mats – Chef för samhällskontakter 

Rein – Inköpschef IT samt medlem i Miljögruppen i Stockholm 

Christine – Superbrukare Kontorsservice samt ordförande i Miljögruppen i Stockholm  

Erik – Chef egendomsskador 

Owe – Inköpschef motorskador 

Per – Chef för affärsutveckling inom Produkt & Pris 

Redovisningen av resultatet syftar till att ge informanternas samlade bild av hur ledningen 

på If arbetar med miljöfrågor, åskådliggöra genom vilka kanaler för internkommunikation 

som Ifs miljöpolicy sprids, påvisa synen på chefernas kommunikativa uppdrag i samband 

med spridningen av miljöpolicyn, samt visa hur miljöpolicyn efterlevs i praktiken. 

För att få en strukturerad överblick av resultatet och analysen redovisas de i kategorier som i 

viss mån påminner om de i intervjuguiden: miljö, miljöorganisation, miljöpolicy, 

kommunikationskanaler för spridning av miljöpolicyn, chefernas kommunikativa uppdrag i 

spridningen av miljöpolicyn samt efterlevnad av miljöpolicyn. 

4.1 Miljö 

Informanternas syn på miljöfrågornas roll i samhället och de bakomliggande orsakerna till att 

fler företag väljer att satsa på miljöområdet, speglar den bild som Marianne Sillén Steneroth 

målar upp då hon beskriver utvecklingen efter det trendbrott i företagens satsning på 

miljöområdet som skedde i slutet på 1980‐talet.36  

Samtliga informanter tror att intresset för miljöfrågorna har vuxit i arbetslivet. De ser flera 

skäl till det. Ett av huvudskälen som de ser till det ökade intresset för miljöfrågorna är att det 

finns fler miljökrav från kunderna, marknaden, samarbetspartners och samhället.  

Miljöchefen berättar att många företag idag gör hållbarhetsrapporter och utsläppsräkningar 

 
36 Sillén Steneroth, Marianne (2004) 
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för koldioxidutsläpp. Fler företag blir klimatneutrala och deltar i olika miljöprojekt. Några av 

informanterna betonar att det också finns ett intresse från företagen att koppla miljöfrågor 

till företagets varumärke. Per menar att: 

”Det är i allt större utsträckning ett affärskrav att man ska ha ett miljöarbete och en 

genomtänkt miljöpolicy i upphandlingssituationer för att kvalificera sig som leverantör. Det 

finns också, beroende på vilken industri man befinner sig i, ett intresse hos kunderna att köpa 

miljövänligt.” 

Christine pekar på de ekonomiska aspekterna för företag att arbeta med miljöfrågor: 

”Det går att tjäna pengar på det. Många åtgärder kostar pengar, men väldigt många 

åtgärder handlar om att spara”. 

If är ett tjänsteföretag vilket innebär att de inte producerar varor, utan att de säljer tjänster. 

Därför kan man ställa sig frågan varför If ändå väljer att arbeta med miljöfrågor. En av 

orsakerna som några av informanterna anger är klimatfrågan och den påvekan som 

klimatförändringarna har på miljön, försäkringsbranschen och ytterst på kunderna. De 

skador som orsakas av bland annat stormar och översvämningar påverkar skadekostnaderna 

och i förlängningen försäkringspremierna. Det viktigt för försäkringsbolagen att inte bara 

ersätta skador, utan att också arbeta skadeförebyggande.  Mats formulerar det såhär: 

”För att medborgarna ska få ett bättre sätt att hantera sina risker på måste vi kunna 

försäkra deras egendom även i framtiden.  Därför måste det ske en del förebyggande arbete 

som att exempelvis undvika att lokalisera nybyggnationer till riskområden”. 

Det finns fler orsaker till Ifs miljöarbete än klimatfrågorna. Flera av informanterna menar att 

miljöarbetet för If också handlar om att ta ansvar och skapa trovärdighet både internt och 

externt. För att kunna ställa krav på myndigheter och leverantörer när det gäller miljöfrågor 

behöver man bedriva ett eget miljöarbete. 

Owe uppfattar att framförallt de stora företagskunderna i allt större utsträckning kräver att 

deras försäkringsgivare arbetar med miljöfrågor för att de ska vara kunder hos dem. 
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Miljöfrågorna bidrar också till att skapa engagemang internt bland medarbetarna. Mats 

säger: 

”Det faktum att vi har ett miljöarbete för en massa gott med sig. Det för bland annat med sig 

engagemang bland medarbetarna, kostnadsbesparingar och positiva förändringar.  

Miljöarbetet tjänar som en katalysator för att vi ska utveckla oss”. 

4.2 Miljöorganisation 

Miljöarbetet inom If bedrivs i en s.k. platt organisationsform37 bestående av en styrgrupp för 

miljöfrågor, en miljöchef, ett antal lokala miljögrupper samt ett antal medarbetare med visst 

miljöansvar inom ramarna för deras verksamhet. Det är enbart miljöchefen som arbetar med 

miljöfrågorna på heltid. 

Det strategiska arbetet med miljöfrågorna påbörjades under 2008 då det tillsattes en 

styrgrupp med övergripande ansvar för miljöfrågor samt en miljöchef. I samband med att 

det strategiska arbetet påbörjades formulerades även en miljöpolicy i syfte att presentera Ifs 

ståndpunkt i miljöfrågor. 

Miljöarbetet är förankrat högt upp i företagets ledning, vilket ses som en avgörande 

framgångsfaktor. 

Styrgruppen för miljöfrågor består av åtta medlemmar som representerar samtliga 

affärsområden. Tre av medlemmarna tillhör koncernledningen, de övriga fem har höga 

positioner inom sitt affärsområde. Att ha ledande beslutsfattare i styrgruppen bidrar till att 

beslutsvägarna blir kortare och att de beslut som tas av styrgruppen inte behöver förankras 

högre upp i organisationen. 

Mats förklarar: 

”En sak som vi insåg när vi startade det strategiska miljöarbetet var att om vi inte har stöd 

från högsta ledningen, är det ingen idé att sätta igång”. 

 
37 Simonsson, Charlotte (2005) 
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Det decentraliserade miljöarbetet innebär att miljöchefen saknar en egen miljöavdelning. 

Istället är ansvaret för det operativa arbetet med miljöfrågor integrerat i verksamheten. Det 

tror miljöchefen är det bästa sättet att arbeta på: 

”Ett framgångsrikt miljöföretag inom tjänsteområdet är ett företag som inte arbetar isolerat 

i en stab och hittar på saker. Istället ska miljöarbetet tvingas ut i verksamheten där 

miljöfrågor integreras med den minsta beståndsdelen i verksamheten ”. 

I tillägg finns det lokala miljögrupper på storarbetsplatserna som arbetar med miljöfrågor. 

Miljögrupperna, som består av 5‐6 representanter, leds av en representant från 

kontorsservice. De övriga medlemmarna kommer från olika delar av organisationen. I 

miljögruppen hanteras lokala miljöfrågor kring exempelvis avfallshantering, 

pappershantering och liknande kontorsrelaterade frågor. Samarbetet mellan miljögrupperna 

verkar dock inte vara så stort. 

”Det vore bra om vi samarbetar mer. Det är jättedumt att vi ska sitta fyra grupper och 

komma på jättebra idéer på varsitt håll, när man istället kan låna av varandra”, berättar 

Christine. 

Inom IT finns det Grön IT‐ansvarig för miljöfrågor och inom skadehantering och 

produktområdet finns det kontaktpersoner med visst ansvar för miljöfrågor inom sitt 

område. 

”Det är en liten grundorganisation, men väldigt många människor involverade”, 

sammanfattar Kenth. 

Det finns flera fördelar, som informanterna själva nämner, med en platt organisation. Inte 

minst att beslutsvägarna kortas ner. Dock kan det även finnas nackdelar, exempelvis att 

informationen inte når fram och att budskapen förvrängs eller feltolkas. 

Eftersom få personer är direkt involverade i miljöfrågor minskar möjligheten till dialog med 

medarbetarna, främst på grund av tids‐ och resursbrist. Kommunikationsprocessen kan då 
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komma att i större utsträckning präglas av en linjär överföring av budskap, där mottagaren 

är passiv.38  

En platt organisation ställer högre krav på ledningen att kommunicera, skapa dialog och 

säkerställa interaktion med medarbetarna där deras idéer och tankar fångas upp.39  

Varken medlemmarna i styrgruppen eller medlemmarna i miljögrupperna har miljöfrågorna 

som sitt enda ansvarsområde. Miljöchefen har inte ensam möjlighet att delta i alla 

diskussioner kring miljöfrågor på företaget. Det finns därmed en risk för att ledningen i 

alltför hög grad förlitar sig på att de lokala miljögrupperna och de utsedda personerna på 

olika avdelningar själva ska tolka budskapen och föra dem vidare i organisationen. 

Det finns också risk för att betydelsen av att ledningen har en ständig dialog med 

medarbetarna kring miljöfrågorna, där budskapen tolkas och görs meningsfulla, negligeras. 

4.3 Miljöpolicy 

Ifs ledning har tagit fram en strategi för hur de ska arbeta med miljöfrågorna på företaget. 

Strategin är sammanfattad och nedtecknad i form av en miljöpolicy. Styrgruppen för miljö 

ansvarar för miljöpolicyns formulering och ändring. 

Miljöpolicyn utgör ett strategiskt instrument för arbetet med miljöfrågorna och utgör ett 

rättesnöre för hur medarbetarna ska förhålla sig i miljöfrågor.40 

Ifs miljöpolicy består av sex punkter: 

1. If ska dagligen vidta konkreta åtgärder för en bättre miljö. 

2. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa möjliga miljömässiga lösningen ‐ för vårt 
företag, våra kunder, våra leverantörer och våra partners. 

3. Genom att ge riktlinjer och stöd, ska vi alltid ge våra medarbetare möjlighet att 
agera på ett miljövänligt sätt. 

 
38 Heide, Johansson & Simonsson (2005) 

39 Simonsson, Charlotte (2005) 

40 Johansson, Catrin (2005) 



23 

 

                                                           

4. Vi utvecklar produkter, processer och skadeförebyggande tjänster för att hjälpa 
våra kunder att agera mer miljövänligt. 

5. Vi uppmuntrar och stödjer våra leverantörer och partners i deras ansträngningar 
att arbeta på ett mer miljövänligt sätt. 

6. Vi ska alltid informera om miljörisker och ta aktiv del i den allmänna 

klimatdebatten.41 

Det faktum att ledningen tagit fram en miljöpolicy ses enbart som positivt av informanterna. 

Rein anser att det inte är konstigt att man har en miljöpolicy, trots att det inte finns någon 

lagstiftning som kräver det: 

”Eftersom miljö är en aspekt av verkligheten som är viktig för nästan alla företag är det 

viktigt att ha ledningens syn på hur man ska förhålla sig. Det är vad en policy är till för”. 

Christine betonar vikten av att ha en miljöpolicy som berör samtliga medarbetare: 

”Det är viktigt att sätta det på papper, det blir flummigt om man bara säger saker utan att 

ha det skrivet. Alla anställda ska veta att det här är viktigt och framförallt att det gäller alla”. 

Flera av informanterna betonar att miljöpolicyn är lätt att ta till sig eftersom den skiljer sig 

från Ifs övriga policies genom att den är kortfattad och ryms på en halv A4‐sida. 

Miljöpolicyns funktion beskrivs bland annat som ledstjärna, vägvisare och kvalitetssäkrare. 

Policyn har en strategisk funktion, menar Per: 

”Policyn visar att miljö har en strategisk betydelse för oss. Den utgör ett riktmärke för det 

arbete som vi bedriver. Den är ett måldokument som vi ska leva upp till i allt vi gör”. 

För Kenth utgör policyn ett styrdokument i hans roll som miljöchef då han använder policyn 

som ett sätt att styra mot vissa beteenden: 

”Människors värderingar är väldigt svåra att ändra, oavsett vem som arbetar med det. 

Däremot kan man styra och ändra människors beteenden”. 

 
41 Ifs miljöpolicy, publicerad på Ifs intranät. 
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4.4 Kommunikationskanaler för spridning av miljöpolicyn 

Internkommunikationen utgör en del av Ifs PR‐verksamhet.42 För att sprida miljöpolicyn 

internt på företaget används av en mix av olika kommunikationskanaler för 

internkommunikation. 

Mixen av kommunikationskanaler, i syfte att sprida miljöpolicyn, torde underlätta för den 

interna kommunikationen att strömma genom företaget i alla fyra riktningar: nedåt, uppåt, 

horisontellt och tvärgående. 43 

En mix av kommunikationskanaler underlättar även spridningen av miljöpolicyn inom både 

makro‐, meso‐ och mikronivå på företaget.44 

Med utgångspunkt i Strids indelning av kommunikationskanaler, dominerar de indirekta 

kommunikationskanalerna i samband med den interna spridningen av miljöpolicyn på If.45 

Utefter Erikssons indelning av kommunikationskanaler, är det de elektroniska kanalerna som 

i störst utsträckning används för den interna spridningen av miljöpolicyn. Den 

kommunikationskanal som används allra minst är den skriftliga.46 

Den största kommunikationskanalen för spridning av miljöpolicyn, som samtliga informanter 

anger, är intranätet. Där finns tillgång till policyn, både tillsammans med företagets övriga 

policies i den s.k. Policywebben, och i den särskilda Miljösidan där all information om Ifs 

miljöarbete finns samlad.  Flera av informanterna anser att miljöpolicyn är lätt att hitta 

eftersom det finns det en särskild rubrik för Miljö på intranätets förstasida. 

Förutom den statiska placeringen av policydokumentet på intranätet, publiceras det 

regelbundet nyhetsartiklar på intranätet med miljötema. Det finns också möjlighet att 

 
42 Falkheimer, Jesper (2001) 

43 Larsson Larsåke (2001) 

44 Simonsson, Charlotte (2005) 

45 Strid, Jan (1999) 

46 Erikson, Peter (2002) 
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kommentera artiklarna som publiceras på intranätet. Intranätet som kanal hjälper på så vis 

till att uppfylla syftet med att både informera och skapa deltagande och engagemang.47  

Det finns också en elektronisk kurs, en s.k. e‐learningkurs, i miljö som är tillgänglig för alla 

medarbetare. Kenth berättar att miljökursen, som är en av cirka 15 e‐learningkurser på 

företaget, är den kurs som har haft störst genomslag. Drygt 60 % av medarbetarna har gått 

kursen hittills. 

En direkt och muntlig kanal som flera av informanterna nämner är kursen för nyanställda, Ny 

i If, där information om miljöpolicyn utgör ett av delmomenten i kursen. 

Christine och Rein berättar om den årliga Miljödagen, som organiseras av Miljögruppen och 

innehåller ett antal miljöaktiviteter, tipspromenader och liknande, som en direkt kanal för 

spridning av budskap kopplade till miljöpolicyn. 

Miljögruppen använder ibland även mer traditionella, skriftliga kommunikationskanaler. 

”Vi sätter upp lappar och skyltar på strategiska ställen med olika miljöbudskap, exempelvis 

utanför matsalen. Jag tror att allt som sprider miljöbudskapet är en form av policyspridning”, 

berättar Christine. 

Miljöchefen berättar om en mindre konventionell kommunikationskanal: 

”Jag har begåvats med en pappersdocka med bild på mig i helfigur. Den visas upp utanför 

matsalen med olika skyltar med budskap om miljö och miljöpolicyn”. 

En av informanterna nämner miljöchefen och hans stora engagemang som en av 

kommunikationskanalerna. Det beror på att de får ständiga påminnelser från honom om att 

de ska arbeta med miljöfrågor på ett eller annat sätt. 

Miljöpolicyn, eller snarare innehållet i policyn, sprids också genom direkta kanaler i form av 

möten av olika slag: fysiska möten, telefonmöten, videokonferenser eller via möten i det 

webbaserade verktyget Communicator där man kan bjuda in deltagare, samtala, chatta och 

visa presentationer. 

 
47 Strid, Jan (1999) 
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Per berättar om hur miljöpolicyn på hans avdelning sprids genom diskussioner i 

ledningsgruppen och därefter genom relevanta kanaler till medarbetarna, antingen indirekt 

genom mejl eller direkt genom olika mötesformer. 

Ett par av informanterna är ibland inbjudna till olika avdelningsmöten för att prata om 

miljöfrågor. Det finns också planer att producera en presentation till alla ledare som de kan 

ha på sina avdelningsmöten med sina grupper. Dock ser man utmaningar i det eftersom 

miljöfrågorna hela tiden konkurrerar med alla andra aktiviteter inom andra områden som 

också ska genomföras på avdelningarna. 

Miljöpolicyn sprids också till leverantörer och samarbetspartners. Den används som grund i 

samband med att man undertecknar samarbetsavtalen och även i det fortsatta samarbetet. 

”Vi talar om för våra blivande leverantörer att vi har en miljöpolicy och visar utdrag ur den. 

Vi gör också utskick till alla leverantörer där de får berätta för oss vilken miljöpolicy och 

miljöstandard de har och hur de arbetar med dem”, berättar Owe. 

Att ledningen, på det sätt som informanterna beskriver, använder en mix av 

kommunikationskanaler i form av direkta, indirekta, skriftliga, muntliga och elektroniska, 

torde säkerställa att fler medarbetare nås av budskapet i miljöpolicyn och att medarbetarna, 

åtminstone via ett antal av kanalerna, inbjuds till dialog och interaktion. Även att det inte är 

kommunikationskanalerna som ensamma är avgörande för effekterna av kommunikationen, 

kan ett strategiskt val av kommunikationskanaler skapa goda förutsättningar för en effektiv 

internkommunikation. 

4.5 Chefernas kommunikativa uppdrag i spridningen av miljöpolicyn 

Samtliga informanter framhäver, i likhet med Charlotte Simonsson, chefens kommunikativa 

uppdrag. 48 De anser att spridningen av miljöpolicyn utgör del av ledaransvaret och att varje 

ledare har ett ansvar att se till att de egna medarbetarna känner till miljöpolicyn.  

Mats förklarar: 

 
48 Simonsson, Charlotte (2005) 



27 

 

                                                           

”Ytterst utgår miljöpolicyn tydligt från ledningen. Styrgruppens roll är att se till att 

miljöpolicyn sprids vidare. Det är naturligtvis en utmaning, men eftersom vi inte vill 

organisera en särskild miljöavdelning måste vi jobba indirekt”. 

Informanterna menar att ansvaret för spridningen av miljöpolicyn bör finnas på samtliga 

nivåer i organisationen, vilket Peter Erikson också framhåller som en förutsättning för en 

effektiv kommunikation.49 

Per liknar ansvaret för spridningen av miljöpolicyn vid ett vattenfall: 

”Den som tagit fram miljöpolicyn behöver förankra i nästa led så att nästa led tar över”. 

Christine betonar den närmaste ledarens roll och säger att det inte räcker med att högsta 

ledningen informerar via intranätet: 

 ”Det måste komma från den egna ledaren så att man känner att det är viktigt att ta till sig 

informationen i sin roll”. 

Några av informanterna betonar även medarbetarnas ansvar för kommunikationsprocessen 

då de anser att medarbetarna själva också har ett ansvar att ta till sig information om 

miljöpolicyn, vilket vittnar om en modern ledarskapssyn.50 De menar att när man arbetar på 

ett företag bör man känna till vilka policies som finns. Samtidigt betonar de, i nästa andetag, 

att man som medarbetare behöver en ”push” från sin ledare och att man inte ska behöva 

leta efter informationen själva. 

Samtliga informanter fick frågan om hur de ser på sitt eget ansvar som ledare att sprida 

miljöpolicyn. De menar att de har ett ansvar, men att miljöpolicyn inte nödvändigtvis har en 

stående punkt på agendan. Oftast diskuteras miljöfrågorna på förekommen anledning. 

Miljöchefen ser sitt ansvar främst i att stimulera och initiera. Han illustrerar det bland annat 

med en pågående artikelserie på intranätet bestående av fem artiklar som utgår från 

miljöpolicyn och beskriver olika områden: klimatet, Ifs miljöprojekt i Indien, Grön IT, 

matavfallet i matsalen samt Miljögruppens arbete. 
 

49 Erikson, Peter (2002) 

50 Simonsson, Charlotte (2005) 
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Owe berättar att de på hans ledningsmöten diskuterar delar ur miljöpolicyn som berör 

skadehanteringen. Därefter delegerar han vidare till respektive ledare att föra budskapet 

vidare till sina grupper. Miljöpolicyn är för dem inte en stående punkt på agendan, däremot 

blir det hela tiden ett aktuellt tema eftersom de följer upp reparationsmetoderna som 

verkstäderna använder. 

Erik, som också tillhör skadeorganisationen, sprider policyn på liknande sätt, via 

ledningsmöten till teamledarna och därefter ut till grupperna. Inte heller hans avdelning har 

miljöpolicyn som en stående punkt på agendan. Istället brukar det ske på förekommen 

anledning, exempelvis i samband med inköpsdiskussioner, när de ska utforma nya avtal. 

Rein beskriver att han diskuterar miljöpolicyn från tid till annan inom avdelningen. Ibland 

publicerar de artiklar på intranätet med miljötema, exempelvis om att man ska stänga av 

sina datorer efter arbetstidens slut. Dock ser han sitt ansvar för spridning av miljöpolicyn 

främst kopplat till de avtal som de gör med olika IT‐leverantörer. Han berättar: 

”Mitt ansvar är stort, med tanke på att min grupp är ansvariga för att teckna avtal med 

leverantörer som levererar varor och tjänster till väldigt många medarbetare. Miljöpåverkan 

är väldigt tydlig i mycket av det vi gör. Vi har ett antal fördefinierade miljökrav som ska 

efterlevas i alla upphandlingar”. 

Christine ser sitt ansvar att sprida miljöpolicyn genom de kampanjer som Miljögruppen 

genomför. Ibland skickar de också mejl till ledarna för att exempelvis påminna om e‐

learningkursen i miljö. 

Mats ser att det finns ett intresse hos medarbetarna att diskutera miljöfrågor och att många 

är engagerade både som medarbetare och som medborgare. Han tror att det har stor 

betydelse för If‐medarbetarnas stolthet att arbeta på ett företag som engagerar sig i 

miljöfrågor. 

Enligt Richmond och McCroskeys indelning av internkommunikationens funktioner51 kan 

spridningen av miljöpolicyn ses utgöra en del av den regulativa funktionen. Informanternas 

beskrivning av hur de själva sprider miljöpolicyn inom If tyder på att deras sätt att sprida 
 

51 Heide, Johansson & Simonsson (2005) 
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miljöpolicyn även uppfyller andra funktioner, såsom den informativa, den integrerande, 

ledningsfunktionen och den övertalande. Eftersom miljöarbetet sker i en platt organisation, 

kan man säga att spridningen av miljöpolicyn till och med uppfyller socialiseringsfunktionen, 

eftersom kommunikationen ibland sker genom mer eller mindre formella nätverk snarare än 

genom en hierarkisk ordning. 

Samtliga informanter tror att spridningen av miljöpolicyn på If fungerar ganska bra och att 

majoriteten av medarbetarna känner till att det finns en miljöpolicy samt vad den i stora 

drag innebär. Dock har man inte genomfört någon medarbetarundersökning för att 

undersöka hur det faktiskt förhåller sig. 

Trots att samtliga informanter anser att cheferna på alla nivåer ansvarar för spridningen av 

miljöpolicyn, verkar det inte finnas ett, från högsta ledningen, uttalat ansvar för det. I en stor 

organisation, där det ständigt tillkommer nya medarbetare, krävs det en regelbundenhet i 

kommunikationen för att säkerställa att samtliga medarbetare tar del av budskapen. Utan 

ett uttalat ansvar för cheferna att sprida miljöpolicyn kommer kommunikationen med 

medarbetarna kring miljöfrågorna i större utsträckning att ske ad hoc. 

Det kan vara så att högsta ledningen förväntar sig på att de övriga cheferna ska ta ansvar för 

spridningen av miljöpolicyn, medans de övriga cheferna, i sin tur, förväntar sig att högsta 

ledningen ska informera dem om så är fallet. 

Detta skulle indikera en avsaknad av metakommunikation, dvs. kommunikation om vilka 

förväntningar man har på kommunikationen.52 Utan att diskutera de ömsesidiga 

förväntningarna skapas risk för stagnation i kommunikationsprocessen, vilket i slutändan kan 

leda till en negativ påverkan på medarbetarnas förståelse, kunskap, delaktighet och 

motivation. 

 
52 Simonsson, Charlotte (2005) 
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4.6 Efterlevnad av miljöpolicyn 

Utefter sitt innehåll, kan miljöpolicyn sorteras in under kategorin styr‐ och 

förändringskommunikation.53 Miljöpolicyn sprids till medarbetarna på olika sätt genom olika 

kommunikationskanaler. 

För medarbetarna är det dock viktigt, vilket Johansson också poängterar, inte bara att känna 

till och förstå innehållet i miljöpolicyn. De behöver, med chefernas kommunikativa hjälp, 

också skapa mening och efterleva policyn i praktiken.54 

Informanterna bekräftar att innehållet i miljöpolicyn innebär olika saker för olika 

medarbetare beroende på vilken del av organisationen de tillhör. Påföljden blir i praktiken 

att miljöpolicyn efterlevs på olika sätt av olika medarbetare. 

Flera av informanterna betonar att miljöpolicyn är ovanligt kortfattad. Rein är en av dem 

som ser fördelar med det: 

”Vår miljöpolicy är föredömligt kortfattad och ger egentligen bara några riktlinjer om att vi 

ska arbeta miljövänligt, vi ska erbjuda miljövänliga alternativ och vi ska försöka att själva 

agera miljövänligt. Det lämnar fältet fritt för att hitta på hur vi ska göra det”. 

Det faktum att miljöpolicyn är kortfattad kan, tror jag, å ena sidan ha vissa fördelar som gör 

det enklare att kommunicera ut budskapen i den. Å andra sidan ställer det betydligt högre 

krav på cheferna att, som Johansson55 uttrycker det, konkretisera de abstrakta budskapen i 

miljöpolicyn, tolka dem och göra dem meningsfulla i det dagliga arbetet.  

Från informanternas beskrivning av hur miljöpolicyn efterlevs kan man också skönja att 

punkterna i miljöpolicyn har olika påverkan på olika delar av organisationen. Några av 

punkterna är mer allmänt hållna och omfattar hela företaget, medans andra punkter i större 

utsträckning appellerar till en del av organisationen. 

 
53 Ibid. 

54 Johansson, Catrin (2005) 

55 Ibid. 
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Av informanternas utsagor framkommer att det på If finns en medvetenhet om att företaget 

kan påverka miljön både direkt, via egen förbrukning av energi och andra resurser, och 

indirekt, genom samarbete med olika leverantörer. 

Från resultatet av intervjuerna kan två kategorier av efterlevnad urskiljas i samband med 

tolkning och konkretisering av miljöpolicyn. Den första kategorin omfattar beslut som gäller 

samtliga medarbetare på företaget, medans den andra kategorin främst omfattar beslut som 

berör medarbetare inom den egna organisationen. 

Miljöorganisationen, IT och Kontorsservice ansvarar främst för tolkning och konkretisering av 

miljöpolicyn inom den första kategorin, medans Skador och Produkt & Pris ansvarar för 

tolkning och konkretisering inom den andra kategorin. 

I kommande avsnitt presenteras hur respektive informant, inom ramarna för sitt 

ansvarsområde, tolkar och konkretiserar miljöpolicyn samt hur de skapar dialog, interaktion 

och mening som innebär efterlevnad av miljöpolicyn i det dagliga arbetet. 

4.6.1 Övergripande miljöarbete vs miljöpolicy 

I det här avsnittet presenteras ett urval av Ifs övergripande miljöarbete ur miljöchefens och 

chefen för samhällskontakters perspektiv. Deras tolkning och konkretisering av miljöpolicyn 

påverkar samtliga medarbetare och sättet på vilket de i sin tur efterlever miljöpolicyn. 

Sedan årsskiftet 2010‐2011 är If klimatneutralt. Det innebär att företaget strävar efter att 

minska den egna miljöpåverkan och att de kompenserar för den koldioxid de släpper ut varje 

år. Kenth berättar att If stödjer ett kraftverk som producerar el i Indien. Projektet är en del 

av FN:s Clean Development Mechanism som vill motverka klimatförändringar i världen.  

De utsläpp som If kompenserar för kommer främst från de resor som medarbetarna gör. I 

praktiken innebär det att kostnaden för kompenseringen minskar eller ökar i proportion till 

minskningen eller ökningen av antalet resor. Genom att erbjuda alternativa mötesformer, i 

form av bland annat videokonferenser och webb‐möten, har resorna minskat med 35 % de 

senaste åren, beskriver Kenth.  
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If är medlem i ClimateWise vilken är en internationell försäkringsorganisation kring 

klimatförändringar. If samspelar också med andra försäkringsbolag kring miljöfrågor genom 

branschorganisationer och skriver olika debattartiklar tillsammans med andra 

försäkringsbolag, berättar Mats. 

Beträffande det interna övergripande arbetet med miljöpolicyn, i samband med att det 

strategiska arbetet med miljöfrågor påbörjades, togs det fram en lista bestående av 100 

aktiviteter som skulle genomföras inom miljöområdet. Listan publicerades på intranätet, det 

skrevs regelbundet artiklar och aktiviteterna bockades av allteftersom de genomfördes. 

Det övergripande ansvaret för miljöfrågor ter sig olika inom olika områden. När det gäller 

skade‐ och produktverksamheten har miljöchefen en mer uppmuntrande, idégivande och 

stödjande roll. När det gäller kontorsverksamheten och IT är ansvaret mer konkret. 

”Miljöchefen är direkt engagerad i stort sett alla frågor när det gäller det interna 

miljöarbetet: kontorsverksamhet, IT, resor, osv. Naturligtvis är det andra som praktiskt 

arbetar med det, men han är inblandad hela tiden”, förklarar Mats. 

Kenth betonar vikten av kontinuitet, att arbeta brett för att skapa engagemang hos 

medarbetarna och att vara med och påverka hela tiden: 

”Förra året hade vi en ledarkurs som bestod av fyra projekt inom olika områden. Då såg jag 

till att ett av projekten handlade om miljö och hur man ska kommunicera ut ett 

miljötänkande”. 

4.6.2 Grön IT vs miljöpolicy 

I det här avsnittet presenteras inköpschefen på IT:s tolkning av miljöpolicyn och hur den 

konkretiseras inom ramarna för Grön IT. De beslut som tas inom ramarna för Grön IT har en 

direkt och indirekt påverkan på samtliga medarbetare. Den indirekta påverkan avser främst 

de beslut som genomförs i samarbetet med leverantörerna. 

För Rein innebär Grön IT att använda IT på ett smart sätt. Att använda sig av Grön IT innebär 

många gånger ekonomiska fördelar, samtidigt som det gynnar miljön. Det största 
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fokusområdet är att utveckla tekniken i form av exempelvis videokonferensutrustning som 

möjliggör mindre resande. 

”Vi har ett batteri med ambitioner inom Grön IT, det bästa exemplet är att resa mindre 

eftersom vi har alla verktyg som behövs för att slippa resa”, berättar Rein. 

Men det finns också andra beslut och aktiviteter som innebär efterlevnad av miljöpolicyn. 

Rein berättar om ett initiativ som handlar om att spara el, där de uppmanar medarbetarna 

att stänga av sina datorer innan de lämnar kontoret. De ser över en teknisk lösning som 

möjliggör att stänga av och sätta igång datorerna på distans. 

”Vi har jättemånga datorer, maskiner och annan utrusning som drar en massa el. I och med 

att vi är nästan 7 000 medarbetare, blir det många wattimmar på ett år”. 

En av de största faktorerna som påverkat medarbetarna till att använda videoutrusningen, 

tror Rein är att det är enkelt. När man bokat en videokonferens via bokningssystemet, 

startar utrustningen automatiskt när mötet börjar. 

En annan aktivitet är att utskriften av försäkringsbreven har setts över. Efter att tidigare 

använd förtryckta papper, har man nu, med hjälp av modernare teknologi, gått över till att 

använda papper på rulle, vilket är både billigare och mer miljövänligt. 

Rein berättar att de inom IT, i egenskap av kund, ställer miljökrav på leverantörerna och 

eftersträvar den miljömässigt bästa lösningen för If. Men det är inte alltid lätt att veta vilken 

lösning som är bäst ur miljöaspekt: 

”Det är en djungel. Det är många som arbetar med miljöfrågor och introducerar egna 

standarder. Vi håller oss inte till en standard, vi plockar det som känns rimligt och försöker 

hålla oss till det”. 

För att skapa engagemang bland medarbetarna publicerar de olika tips och instruktioner på 

intranätet. Det kan exempelvis handla om att informera vad medarbetarna ska göra av 

uttjänta PC:n och mobiltelefoner, att inte printa ut papper om man inte måste och liknande. 
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”Det är människorna som gör Grön IT till grön. Prylarna i sig gör ingen nytta, det är hur de 

används som är viktigt”, förklarar Rein. 

4.6.3 Kontor vs miljöpolicy 

I det här avsnittet presenteras hur miljöpolicyn tolkas och konkretiseras inom ramarna för 

Kontorsservice och Miljögruppen. De beslut som tas inom Kontorsservice och i Miljögruppen 

påverkar samtliga medarbetare och sättet på vilket de efterlever miljöpolicyn. 

Inom Kontorsservice och i de lokala miljögrupperna arbetar de med att förbättra 

kontorsmiljön och bidra till att medarbetarna blir mer miljömedvetna på sin arbetsplats. 

Förutom för kontorsmiljön, ansvarar Kontorsservice även för att utbilda medarbetarna i hur 

man använder kontorsmaskiner på ett miljömedvetet sätt. Ett sådant exempel är 

utbildningen i användandet av de moderna s.k. multimaskinerna med inbyggd fax‐, 

scannings‐ och utskriftsfunktion. 

”Det är viktigt att medarbetarna vet hur de exempelvis skriver ut dubbelsidigt eller svartvitt. 

Det sparar både miljön och kostnader”, berättar Christine. 

Miljögruppen träffas en gång i månaden för att planera olika aktiviteter kopplade till 

miljöåtgärder på arbetsplatsen. För att öka miljömedvetenheten hos medarbetarna vidtar de 

konkreta åtgärder som exempelvis att anordna en Miljödag med olika aktiviteter. Rein 

berättar: 

”Vi har seminarier, lotterier och tävlingar för att stimulera till miljötänkande. Sist fick vi in 

100‐tals miljötips om vad man kan göra för att förbättra miljön på arbetsplatsen. De tipsen 

publicerar vi i flera omgångar på intranätet som Veckans miljötips”. 

På senare tid fokuserar de på mängden matavfall som slängs varje dag i matsalen. Den 

aktiviteten nämns av samtliga informanter som en positiv aktivitet som ökar 

miljömedvetenheten.  Utanför matsalen finns återvinningskärl för flaskor och burkar. 

”Nu gör vi också en kampanj för att medarbetarna ska slänga skräpet, efter att de ätit, på 

rätt sätt. Tandpetare, servetter och smörpaket ska slängas separat. Då kan den mat som 

eventuellt lämnas kvar på tallriken tas om hand och omvandlas till biogas”, säger Christine. 
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4.6.4 Skadehantering vs miljöpolicy 

I det här avsnittet presenteras hur chefen för egendomsskador och inköpschefen för 

motorskador tolkar och konkretiserar miljöpolicyn inom sitt ansvarsområde.  Deras beslut 

påverkar medarbetarna inom skadeorganisationen direkt och indirekt.  Den indirekta 

påverkan som utgör den störta delen avser de beslut som genomförs i samarbetet med 

leverantörerna. 

Skadehanteringen utgör en stor del av Ifs verksamhet. Inom skadeavdelningen efterlevs 

miljöpolicyn främst genom de avtal som sluts med olika leverantörer som ansvarar för 

reparation av motor‐ och egendomsskador. 

”Vi kan påverka miljön via våra leverantörer, eftersom vi reparerar byggskador för flera 

hundra miljoner kronor varje år. Det blir mycket restprodukter som ska tas om hand på rätt 

sätt. I våra avtal har vi skrivit in hur det ska hanteras”, beskriver Erik. 

Även att flera av miljöåtgärderna ibland innebär en fördyrning av skadekostnaden, menar 

Erik att de ibland är tvungna att prioritera miljön före ekonomin. 

Owe, som arbetar inom motorskador, förklarar att de har tydliga krav gentemot 

bilverkstäderna: 

”Verkstäderna kommer inte till oss och säger att de vill arbeta med miljö. Det är tvärtom, vi 

talar om för verkstäderna att de ska uppfylla vissa miljökrav för att arbeta med oss”. 

Kraven kan exempelvis vara använda vattenbaserat billack, eller ha erforderlig utrustning. 

Owe berättar att de infört ett koncept som kallas If‐certifierad verkstad vilket är kopplat till 

miljö, kvalitet och säkerhet. De verkstäder som blir certifierade får en skylt som de monterar 

utanför sina lokaler. Ibland behöver verkstäderna utbildning för att uppfylla miljökraven 

bättre. Just nu genomförs ett tjugotal utbildningar i syfte att få igång mer miljömässiga 

reparationsmetoder. 

Inom motorskador pågår även ett antal samarbetsprojekt. Ett sådant projekt, som sker i 

samarbete med Motormännens Riksförbund, MRF, och Sveriges Bilskrotare, SBR, handlar om 

att laga och återanvända plastdelar på fordon som skrotas. Tidigare återvanns exempelvis 
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plasten från en stötfångare, nu lagas stötfångaren istället och återanvänds i samband med 

reparationer. Ett annat projekt, som sker i samarbete med Chalmers, handlar om att gå 

steget längre, dvs. inte bara återvinna plastdelar, utan även andra delar av fordonen som 

skrotas. Det har varit ett medialt intresse kring projektet. Internt har de även publicerat 

artiklar på intranätet och informerat om projekten, vilket skapat engagemang. 

”Vi har medarbetare från min organisation i båda projekten. Det är riktigt kul!”, säger Owe. 

4.6.5 Produkt & Pris vs miljöpolicy 

I det här avsnittet presenteras hur chefen för affärsutveckling inom Produkt & Pris tolkar och 

konkretisera miljöpolicyn inom ramarna för sitt ansvarsområde. De beslut som tas inom 

Produkt & Pris påverkar medarbetarna inom den egna organisationen.  

Inom avdelningen för produktutveckling är miljöfrågan en relativt ny fråga. Diskussionen 

intensifierades i samband med att If påbörjade det strategiska arbetet med miljöfrågor 

internt och att en miljöchef tillsattes.  Per, som är ansvarig för att driva miljöfrågorna inom 

produktenheten, arbetar med att, tillsammans med sin ledningsgrupp, hitta angreppsätt för 

hur de ska arbeta med miljöfrågor inom avdelningen: 

”Vi har börjat diskutera för‐ och nackdelar med att lägga till miljöaspekten i våra 

försäkringsprodukter”. 

Hittills har de identifierat tre fördelar med att arbeta med miljöfrågor inom produktområdet: 

– identifiera och prissätta miljöriskfaktorer 

– bidra till att stärka Ifs varumärke 

– möta kundernas efterfrågan. 

På If används inte miljö som parameter i samband med prissättning av någon av 

produkterna. Miljöaspekten finns inte heller angiven i försäkringsvillkoren. 
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”Det är i dagsläget inte billigare att försäkra en miljöbil. Däremot är bilar med kraftigare 

motorer generellt dyrare att försäkra än vad bilar med svagare motorer är. Även att det inte i 

sig beror på miljöaspekten kan det ses som en indirekt miljöprissättning”, säger Per. 

I början på nästa år planerar de att genomföra en workshop inom avdelningen för att 

diskutera hur de ska arbeta vidare med miljöfrågorna. De kommer i samband med det att 

bjuda in och involvera personer från närliggande avdelningar. 

”Det handlar om att föra en dialog och förankra. Då finns det alltid en möjlighet, för den som 

vill, att göra inlägg och kommentera”, förklarar Per. 

5. Slutsatser och diskussion 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur försäkringsbolaget If arbetar med den interna 

spridningen av miljöpolicyn samt på vilket sätt miljöpolicyn ur ett ledarperspektiv tolkas, 

konkretisteras och hur den efterlevs i praktiken inom olika avdelningar på företaget. Efter att 

ha genomfört undersökningen kan jag konstatera flera saker som presenteras nedan. 

Ifs fokus på miljöfrågor sker i enlighet med det ökande intresset och trenden i samhället i 

övrigt. Det finns flera orsaker till att If, trots att de är ett tjänsteföretag, valt att strategiskt 

arbeta med miljöfrågor. En orsak är att de vill ta ett samhällsansvar och vara med och 

påverka klimatdebatten. En annan viktig orsak är att de känner ett ansvar att tillgodose 

kundernas, leverantörernas och medarbetarnas krav. 

Av undersökningen framkommer att If sedan 2008 arbetar strategiskt och målmedvetet med 

miljöfrågor. I samband med att det strategiska arbetet påbörjades tillsattes en styrgrupp för 

miljö samt en miljöchef. Företagsledningen tog också fram en miljöpolicy där Ifs ståndpunkt i 

miljöfrågor beskrivs, vilket sammantaget understryker att miljöfrågorna anses särskilt 

viktiga. Efterhand har det också bildats lokala miljögrupper som i första hand hanterar 

interna miljöfrågor på kontoren. 

Miljöorganisationen på If är väldigt liten med hänsyn till företagets storlek. Av de personer 

som ingår i miljöorganisationen är det endast miljöchefen som arbetar med miljöfrågorna på 

heltid, övriga har miljöfrågor som en del av deras ordinarie arbetsuppgifter. En platt 
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organisation har flera fördelar, exempelvis att beslutsvägarna kortas ner. Samtidigt ställer 

den typen av organisation höga krav på en god kommunikation för att säkerställa att 

samtliga medarbetare informeras och involveras. 

Av intervjuerna framkommer att Ifs ledning, i syfte att sprida miljöpolicyn, använder en mix 

av kommunikationskanaler för internkommunikation bestående av direkta, indirekta, 

skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler. Trots att den största kommunikationskanalen är 

intranätet, används även muntliga kanaler, såsom kurser för nyanställda och olika 

mötesformer, i ganska stor utsträckning. Mixen av kommunikationskanaler säkerställer att 

informationen når ut till fler medarbetare vid flera olika tillfällen än om exempelvis enbart 

en kommunikationskanal skulle användas. Flera av kommunikationskanalerna möjliggör 

dialog och interaktion på företaget i alla riktningar och på alla nivåer, vilket leder till att 

medarbetarna engageras kring miljöfrågorna och kan ställa frågor eller lägga fram egna 

förslag och synpunkter. 

En central slutsats efter att ha genomfört undersökningen är att samtliga informanter är 

eniga om att spridningen av miljöpolicyn utgör en del av chefens kommunikativa uppdrag 

och att ansvaret för spridningen av miljöpolicyn finns på alla nivåer inom företaget. De ser 

det som varje chefs uppgift att se till att de egna medarbetarna känner till miljöpolicyn och 

dess innebörd. Miljöfrågorna har dock ingen stående punkt på agendan på avdelningsmöten. 

Istället tas de upp ad hoc, dvs. på förekommen anledning. Miljöfrågorna konkurrerar med 

alla andra frågor inom avdelningen eller på företaget, som också de yrkar sin plats på 

agendan, vilket kan försvåra för cheferna att regelbundet diskutera miljöfrågor. 

If är ett stort företag med många anställda, vilket innebär det att det hela tiden rekryteras 

nya medarbetare som också ska känna till Ifs förhållningssätt i miljöfrågan. För att säkerställa 

att samtliga medarbetare involveras, både nya och gamla, behövs någon form av planering 

och regelbundenhet i kommunikationen. 

Av informanternas redogörelser kan man dra slutsatsen att det, trots att de själva diskuterar 

miljöpolicyn med sina medarbetare, verkar saknas ett, från högsta ledningen, uttalat ansvar 

för cheferna sprida miljöpolicyn. Utan ett uttalat ansvar finns det risk för att miljöfrågorna 
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hamnar i skymundan och enbart behandlas av de få personer som har miljöfrågorna som 

uttalad del av sina arbetsuppgifter. 

Samtliga informanter tror att Ifs medarbetare känner till miljöpolicyn och dess innebörd i 

stora drag. Det finns dock ingen undersökning på företaget som skulle kunna visa hur det 

faktiskt förhåller sig. 

En annan slutsats från min undersökning är att samtliga informanter är medvetna om att 

själva spridningen av miljöpolicyn inte är tillräcklig i kommunikationsprocessen. Om den 

kommunikativa processen skulle stanna vid spridningen av miljöpolicyn, exempelvis genom 

att den görs tillgänglig på intranätet, finns det risk för att miljöpolicyn enbart ses som ett 

abstrakt dokument. För att skapa engagemang hos medarbetarna krävs att de även ska 

förstå innebörden av miljöpolicyn och ha kunskap om hur de kan konkretisera innehållet i 

miljöpolicyn i sitt dagliga arbete. Även här spelar chefernas syn på kommunikation en stor 

roll då de, i dialog med medarbetarna, ska skapa mening och få medarbetarna att efterleva 

miljöpolicyn i praktiken. Undersökningen visar att det inom ramarna för informanternas 

verksamhet har gjorts olika tolkningar och konkretiseringar av miljöpolicyn. Flera av 

informanterna har valt att fokusera på några av de punkter i miljöpolicyn som är mest 

relevanta för deras ansvarsområde. Det framkommer tydligt att miljöpolicyn har olika 

betydelse för olika avdelningar och att den tolkas, konkretiseras och efterlevs på olika sätt. 

Efterlevnaden av miljöpolicyn resulterar i en uppsjö av olika aktiviteter, alltifrån vad man ska 

göra av tandpetarna i matsalen och hur man återanvänder begagnade bildelar, till att 

klimatkompensera genom stöd till ett elkraftverk i Indien. 

De slutsatser som kan dras från undersökningen i sin helhet understryker chefens 

kommunikativa uppdrag och vikten av att ständigt föra dialog med medarbetarna, 

exemplifiera och konkretisera miljöpolicyn samt levandegöra och efterleva den i praktiken. 

Utan det skulle varje medarbetare själv behöva fundera över om det överhuvudtaget finns 

en miljöpolicy och vilken betydelse den har för dem i deras dagliga arbete. 
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6. Förslag på åtgärder och förslag till fortsatt forskning 

Studien visar att Ifs ledning har fokus på miljöfrågorna och att de arbetar strategiskt och 

målmedvetet med dem.  Denna studie har genomförts ur ett ledarperspektiv och visar hur 

ledarna på If uppfattar miljöpolicyns spridning och efterlevnad internt på företaget. 

Det vore intressant att studera miljöpolicyn ur ett medarbetarperspektiv, dvs. i vilken 

utsträckning Ifs medarbetare känner till miljöpolicyn och vad de anser att den innebär för 

dem i deras arbete. 

Ett annat område som också vore intressant att studera närmare är miljöpolicyn ur ett 

kundperspektiv, dvs. hur kunderna uppfattar Ifs arbete med miljöfrågor och vilken påverkan 

det har på deras syn på företaget. 

Genomförandet av ovanstående studier torde ge Ifs ledning en bättre helhetsbild och ett 

mer omfattande beslutsunderlag i deras fortsatta arbete med miljöfrågorna.
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide  

Bakgrundsinformation 
 

1. Vilken är din formella titel? 
 

2. Har du något uttalat ansvar beträffande miljöfrågor inom företaget? 
 
Miljöfrågor 

3. Tror du att företagens intresse för miljöfrågor ökar eller minskar? Varför? 
 

4. Varför arbetar ni med miljöfrågor på If?  
 

Miljöpolicy 
 

5. Varför utformar man miljöpolicy inom företaget? 
 

6. Vilken funktion har miljöpolicyn för företaget? 
 

7. Vilken funktion har miljöpolicyn för dig inom ditt ansvarsområde? 
 
 

Spridning av miljöpolicyn 
 

8. Vilka kommunikationskanaler använder ni på företaget för att sprida miljöpolicyn? 
 

9. Har du förslag på andra kanaler genom vilka man skulle kunna sprida miljöpolicyn 
inom företaget?  

 

Chefernas kommunikativa uppdrag 

10. Inom vilken nivå/vilka nivåer på företaget anser du att man ansvarar för spridning av 
miljöpolicyn?  

 
11. Hur ser ditt ansvar ut för spridning av miljöpolicyn inom företaget/avdelningen? Vilka 

kanaler?  
 

12. Hur tycker du att man lyckats med spridningen av miljöpolicyn inom företaget? 
 
Efterlevnad av miljöpolicyn 
 

13. På vilket sätt efterlevs miljöpolicyn inom din avdelning? 
 



44 

 

14. Kan du nämna några aktiviteter kopplade till miljöfrågor som ni genomfört eller 
planerar att genomföra? 

 
15. På vilket sätt engagerar ni medarbetarna i att efterleva miljöpolicyn. 

 
16. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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