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Sammanfattning 

Under de senaste åren har samhällets oro för världens miljötillstånd växt och gett upphov till 

en så kallad grön marknadsföring. Miljö är ett svårt ämne att kommunicera på grund av dess 

breda omfattning och svårigheterna som finns med att förenkla informationen utan att tappa 

helhetsförståelsen. Stora samhällsaktörer såsom företag och statliga organisationer har ett 

ansvar för förändringsarbetet i och med att de kan visa vägen för en grönare social norm och 

kollektivt agerande. En kvantitativ studie av miljökommunikationsteori som den beskrivs i 

litteraturen har utförts, dess praktiska tillämpning har sedan undersökts kvalitativt genom 

fallstudier av två organisationers miljökommunikation. Studien söker svar på vilka skillnader 

som finns mellan företags och kommuners miljökommunikationsprocess samt hur den kan 

förbättras för att åstadkomma positiva beteendeförändringar i samhället och därmed ta steg 

mot en hållbar utveckling. Resultatet och analysen visar att det finns betydande skillnader 

mellan företaget och kommunen rörande organisation och ansvarsfördelning, syfte och 

målsättning samt återkoppling. Organisationernas miljökommunikationsprocess kan förbättras 

genom att informationen riktas till en väl definierad målgrupp, utformas med hänsyn till 

målgruppens egenskaper, möjligheter och beredvillighet till förändring. Detta måste ske med 

utifrån i organisationens förutsättningar, mål och syfte med miljökommunikation. Under 

dessa förutsättningar kan kommunikation kring miljöfrågor främja en dialog för hållbar 

utveckling och driva förändring både internt i organisationerna och externt i samhället. 

 

Nyckelord 
Hållbar utveckling, miljökommunikation, grön marknadsföring, kommunikationsprocess, 

kommun, näringsliv. 
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Abstract  

Society's concern for the world's environmental status have increased and created a need for a 

so called green marketing. Environmental issues are difficult subjects to communicate 

because of its large scale and complex character. Large social actors such as companies 

and government organizations have a responsibility in leading by example and showing the 

way for a greener collective norm and social behavior.  A quantitative study was conducted of 

environmental communication theory as it is described in the literature, and its practical 

implications were qualitatively examined through case studies of two organizations. The 

purpose of the study is to answer what differences that exist between the corporate and the 

municipal environmental communication process. It also investigates how the process can be 

improved in order to create positive behavioral changes in society and thus take steps towards 

a sustainable development. The results and analysis show that there are significant 

differences between the company and the municipality regarding organization and 

responsibility, purpose, goals, and feedback. The organizations' environmental 

communication process can be improved by better segmentation, designed with reference to 

the target group's characteristics, potential and readiness for change. When doing this it is 

necessary to take into account the situation of the organization and the goals and objectives 

regarding the environmental communication. With these conditions fulfilled, communication 

about environmental issues will promote dialogue about sustainable development 

and can drive change both internally within the organizations and externally in the 

community.  

 

Keywords 
Sustainable development, environmental communication, green marketing, communication 

process, municipality, corporation. 
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1 Introduktion  

I Bruntlandrapporten återfinns inte bara den klassiska definitionen av hållbar utveckling utan 

också följande citat, “Changing the attitudes of people, everywhere is a fundamental 

prerequisite if the priorities of human society and therefore of human government are to be 

rewritten.” (Bruntland-kommissionen, 1987, s. 7).  

 

Vi står idag inför utmaningen att ställa om samhället mot en hållbar utveckling. Att 

marknadsföra miljöfrågorna är viktigt då det står allt klarare att de miljöproblem vi har idag 

till största delen är ett marknadsföringsproblem. Miljöfrågorna får inte det utrymme i 

samhällsdebatten som krävs och då är det inte heller möjligt att förändra människors attityder 

och skapa en social förändring i större skala (Shendler, 2009).    

 

Hur samhället värderar miljöhoten påverkar den allmänna opinionen. Ett samhällspolitisikt 

engagemang och agerande i miljöfrågorna kan öka befolkningens miljöintresse. För att 

förändra samhällsutvecklingen används informativa, ekonomiska och styrmedel som 

kommunikationsinstrument (Lindén, 2004). 

 

Att ställa om samhällets infrastruktur så att den blir grön är mycket av en politisk fråga, men 

att förändra den sociala normen är något som kommunikation kan bidra till. Här har stora 

samhällsaktörer såsom företag och organisationer ett ansvar för förändringsarbetet. När de 

kommunicerar sitt miljöarbete är det också ett sätt att förändra allmänhetens syn på det 

kollektiva agerandet (Olausson, 2009). 

 

På individnivå skymmer de vardagsnära problemen de långsiktiga konsekvenserna som 

miljöproblemen för med sig. Problemens omfattning kan ge individen en känsla av hjälplöshet 

som gör det svår att se vad den individuella insatsen gör för skillnad. Problemet med 

miljökommunikation till skillnad från annan kommunikation ligger i att det handlar om ett 

ämne som kan vara svårt att förstå och ta till sig. Det krävs också ett större hänsynstagande till 

målgrupperna eftersom individerna uppmanas förändra sitt handlingssätt. 

Miljökommunikation handlar om att förändra dessa attityder och åstadkomma 

beteendeförändringar. De stora miljöproblemen behöver därför översättas till åtgärder och 

handlingar som kan utföras av individer i vardagen. Dessa små insatser kan ge ett stort 

samhälleligt resultat som i sin tur leder till en hållbar utveckling (Lindén, 2004). 

 

Denna studie undersöker hur miljökommunikationsprocessen ser ut idag och vad som kan 

göras för att förbättra den. Genom att undersöka kommunikationsprocessen inom både 

kommun och företag inkluderas miljökommunikation på alla nivåer; i samhället, 

organisationer och på individnivå. 
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1.1 Syfte   

Syftet är att studera miljökommunikationsteori som den beskrivs i litteraturen och att genom 

fallstudier av två organisationers miljökommunikation undersöka dess praktiska tillämpning. 

 

1.2 Mål 
Målet är att analysera en kommuns och ett företags miljökommunikation och ge 

förbättringsförslag för respektive kommunikationsprocess. 

 

1.3 Frågeställningar  

 

1. Vilka skillnader kan identifieras mellan företags och kommuners miljökommunikation 

rörande innehåll och process? 

 

2. Hur kan miljökommunikation i företag och kommuner förbättras för att åstadkomma 

positiva beteendeförändringar hos sina målgrupper och därmed ta steg mot en hållbar 

utveckling? 

 

2 Metod 

Vid utförandet av en forskningsstudie finns det flera olika aspekter gällande metodik som är 

viktiga att ta i beaktning. I detta kapitel beskrivs därför författarnas egna erfarenheter och 

motiv samt forskningens ansats. Detta följs av vilket angreppssätt studien kommer att anta, 

vilket innefattar val av vetenskaplig inriktning, samt vilken typ av slutledning och metodik 

som används. Strategin i både litteraturstudien och fallstudien beskrivs ingående och kapitlet 

avslutas sedan med hur studiens kvalitet kan säkras. 

 

2.1 Forskningens syfte  

Valet av ämne kommer sig av att författarna har studerat miljövetenskap och kombinerat detta 

med valbara ämnen såsom företagsekonomi och marknadsföring. Att studera just 

miljökommunikation förenar dessa ämnesområden och är en intressant utmaning att fördjupa 

sig i ur ett miljövetenskapligt perspektiv. Vår tanke är att bidra till en förbättrad 

miljökommunikationsprocess inom kommuner och företag och att det i sin tur kan medverka 

till en hållbar utveckling. 

 

Forskning kan ha olika typer av ansatser, dessa bestäms utifrån hur mycket som är känt inom 

problemområdet på förhand. Om förkunskaperna är små blir studien utforskande och kallas 

explorativ, syftet är då att inhämta en bred kunskap i ämnet som också kan ligga till grund för 

vidare studier. Om det finns en större förkunskap är det möjligt att göra en fördjupande 

beskrivning inom en avgränsad del av ämnet, en sådan studie kallas beskrivande och har då en 

deskriptiv ansats. Då kunskapen kring ämnet är så hög att det är möjligt att göra 

hypotesprövningar och söka orsakssamband har studien en förklarande eller explanativ ansats 

(Patel & Davidson, 1994). Denna studie har en deskriptiv ansats då den beskriver 

kommunikationsprocessen genom att utföra två fallstudier inom två olika organisationer. 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

8 

 

Studien har även en explorativ ansats då den ämnar hitta hypoteser till fortsatt forskning och 

förbättra kommunikationsprocessen. 

 

2.2 Angreppssätt 

2.2.1 Positivism och hermeneutik  

Vetenskapens två huvudinriktningar är positivism och hermeneutik. Positivismen har sina 

rötter i naturvetenskapen, den bygger därför på att genom empirisk prövning testa en hypotes 

för att finna vetenskapliga samband. Forskaren är objektiv och använder sig av kvantitativa 

metoder. Hermeneutiken används inom humanvetenskapen och handlar om att tolka och 

värdera kunskap. Det innebär att forskaren använder sin förförståelse för att se problemets 

helhet. Forskaren är subjektiv och använder sig av kvalitativa metoder (Patel & Davidson, 

1994). Denna rapport har delvis en positivistisk inriktning eftersom litteraturstudien baseras 

på tidigare forskning, det utförs även empiriska fallstudier för att söka samband. De 

kvalitativa intervjuerna i fallstudierna ger däremot utrymme för tolkning utifrån den 

förförståelse som litteraturstudien gett. Det sker exempelvis både i intervjusituationen och i 

slutsatsen kring vad som kan förbättras, därför tillämpas också ett hermeneutiskt synsätt. 

 

2.2.2 Deduktion, induktion och abduktion 

Deduktion, induktion och abduktion är olika sätt att dra slutsatser.  Då det finns förkunskaper 

och teorier inom ämnesområdet är det möjligt att applicera teoretiska begrepp på verkligheten 

för att se om den teoretiska hypotesen stämmer i det enskilda fallet, det leder till en deduktiv 

slutsats. Finns det inte någon teori kan slutledningen baseras på sannolikhet genom att studera 

ett enskilt fall och koppla det till allmänt vedertagna lagar som besktiver relationer mellan 

begrepp, en sådan slutsats är induktiv. Abduktion går ut på att söka avvikelser från kända 

mönster och att sedan låta detta ligga till grund för en slutledning som sedan måste prövas 

praktiskt (Lantz, 2007). Den första delen av studien har ett deduktivt tillvägagångssätt 

eftersom de två forskningsfrågorna har utformats utifrån befintlig vetenskap. Den andra delen 

av studien har däremot ett induktivt tillvägagångssätt då data har insamlats empiriskt, detta för 

att kunna skapa nya hypoteser för den fortsatta utvecklingen av teorin. Då dessa två 

kombineras blir ansatsen sammantaget abduktiv. 

 

2.2.3 Kvantitativ och kvalitativ 

Beroende på den insamlade informationens art samt hur den bearbetas och analyseras kan 

forskningen betecknas som kvantitativt eller kvalitativt inriktad. (Patel & Davidson, 1994). 

Kvantitativ forskning avvänder sig av metodik som enbart består av statistiska analyser, 

exempelvis mätningar och statistik med hjälp av experiment eller enkäter (Backman, 2008). 

Kvalitativ forskning använder sig däremot av en metodik som baseras på verbala analyser där 

det handlar om att tolka och förstå företeelsen i fråga. Oavsett vilken metodinriktning 

forskningen faller inom kan den ha inslag av båda typerna (Patel & Davidson, 1994). Denna 

studie är till viss del kvantitativ då den baseras på litteraturstudier men den är till största delen 

kvalitativt inriktad då fallstudierna innefattar intervjuer där resultatet sedan tolkas. 

 

2.3 Strategi 

Studien består av en teoretisk litteraturstudie och en empirisk fallstudie som består av 

intervjuer, strategierna för dessa förklaras nedan. 
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2.3.1 Litteraturstudie 

Rapportens källor kommer främst från litteratur sökt genom Libris samt vetenskapliga artiklar 

sökta genom Google, Google Scholar, Academic Search Elite, GreenFILE (för artiklar inom 

naturvetenskap) och Business Source Premier (för artiklar inom företagsekonomi). De sökord 

som använts är; kommunikation, marknadsföring, miljökommunikation, grön kommunikation, 

hållbar utveckling, kommun, näringsliv, företag, communication, green communication, 

environmental communication, ecological communication, marketing, green marketing, 

environmental marketing, ecological marketing och sustainable marketing. 

  

Vid litteratursökningen har metoden varit att läsa igenom sammanfattning, slutsats och 

rubriker i texten för att få en uppfattning om innehållet. Genom att sedan läsa källans 

referenser går det att söka efter ytterligare källor för att få en bra översikt i ämnet.  

 

Under litteratursökningen har det varit svårare att hitta artiklar än litteratur i ämnet. Det kan 

dels bero på att författarna främst sökt källor publicerade senare än år 2000 för att de ska vara 

så aktuella som möjligt. Det kan också bero på att det inte finns särskilt många publikationer 

inom detta ämnesområde att hitta.  

 

2.3.2 Fallstudier 

2.3.2.1 Urval  

Vid urvalet av organisation har två kriterier använts, det har krävts att verksamheten är 

baserad lokalt för att möjliggöra personliga intervjuer och att den har ett omfattande 

miljöarbete som innefattar extern kommunikation för att det ska gå att analysera 

kommunikationsprocessen. Valet utfördes slumpmässigt och dessa organisationer kontaktades 

via e-mail. Därefter har vi hänvisats till den person som arbetar med miljökommunikation och 

förefaller ha den största insikten i ämnet. Då organisationerna ser olika ut har det inneburit att 

vi intervjuat en person med miljö som huvudsyssla inom kommunen och en person med 

information och kommunikation som huvudsyssla inom företaget. Efter att detta uppdagades 

har intervjuer sökts med personer som arbetar både på miljöavdelningen och 

informationsavdelningen med kommunikation inom respektive organisation, men det har inte 

funnits möjlighet att intervjua dessa.   

2.3.2.2 Datainsamling och analys 

Metoden som använts för datainsamling är intervjuer. Metoden valdes för att det ger en bild 

av hur miljökommunikationsprocessen ser ut inom företag och kommun, det kan sedan ge ett 

annat perspektiv på litteraturstudien. En intervju är ett bra verktyg för att öka förståelsen för 

ämnet och hitta samband som annars kan vara svårfångade. För att intervjun ska ge relevant 

information och vara användbar i studien är det viktigt att fastställa studiens syfte, mål och 

frågeställningar innan intervjuarbetet påbörjas. Det är även viktigt att sedan utforma 

intervjufrågor som är relevanta för intervjuns syfte för att resultaten ska vara användbara 

(Lantz, 2007). 

Vid intervjuerna har tidsramen varit satt till drygt 1 timme. Frågorna ställdes då av den ena 

författaren utifrån en frågeguide (se bilaga 1) och svaren antecknades under tiden av den 

andre författaren. Frågeguiden består av 12 halv-öppna frågor, respondenten kan då ge ett fritt 

svar inom ramen för frågan. Frågorna skickades till respondenten i förväg för att ge möjlighet 

till reflektion kring ämnet. Vid intervjun fungerade frågeguiden som ett stöd i dialogen och 
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eventuella följdfrågor kunde ställas fritt och anpassas efter samtalets innehåll. Respondentens 

svar sammanställdes sedan klart direkt efter intervjun och skickades tillbaka via e-mail.  

Materialet har analyserats genom att en sammanställning av svaren gjorts, svaren har också 

kategoriserats utifrån vilken del av kommunikationsprocessen som det handlar om. Det första 

steget i databearbetningen var att reducera informationen genom att utesluta sådant som inte 

ansågs relevant för att besvara frågeställningarna. Denna datareduktion är ett led i analysen 

eftersom det gjorts ett aktivt urval, meningen är att den återstående informationen ska bestå av 

intervjuns kontenta. Metoden för att analysera data har varit att skifta fokus mellan att föröka 

se helheten och enskilda delar, denna process upprepas för att söka efter mönster och samband 

(Lantz, 2007). 

Även marknadsföringsmaterial från de två organisationerna och deras hemsida har studeras 

för att få en bild av vad de faktiskt kommunicerar och hur processen för detta ser ut.  

2.3.2.3 Etik 

Vid intervjutillfället informerades respondenten om bakgrunden till studien, samt dess syfte, 

mål och forskningsfrågor. Författarna förklarade också hur materialet kommer att användas i 

studien. Respondenten informerades även om rätten att, enligt den forskningsetiska 

lagstiftningen, avbryta intervjun utan att ange orsak. Författarna upplyste även om att svaren 

kommer att skickas till respondenten som då har möjligheten att ge synpunkter på om 

intervjun sammanställts på ett korrekt sätt (Lantz, 2007). Författarna har sedermera fått 

tillstånd att publicera respondentens svar och namn samt organisationens namn i rapporten. 

      

2.4 Kvalitetssäkring 

2.4.1 Validitet 

Resultaten måste vara giltiga, det ger en god validitet. För att forskningsresultaten ska ha ett 

värde är det viktigt att veta att man verkligen undersöker det som man hade för avsikt att 

undersöka. För att säkerställa en hög validitet kan flera olika tekniker användas för att 

undersöka samma sak, så kallad triangulering (Patel & Davidson, 1994). I denna studie har 

det i litteraturstudien använts flera olika vetenskapliga källor, det har också gjorts två 

fallstudier för att se hur miljökommunikation kan tillämpas i verkligheten. Data som insamlas 

vid intervjuer är av en subjektiv karaktär, det är därför svårt att bedöma dess giltighet utifrån 

hur generaliserbara resultaten är. I detta fall kan resultaten möjligen också vara giltiga för 

andra företag och kommuner i samma region och av samma storlek. Ett mått på validiteten 

kan då istället vara i vilken mån data och resultat speglar källan och samtidigt på ett mer 

allmänt plan ökar förståelsen av det som undersökts (Lantz, 2007). Vid intervjun har 

författarna försökt fånga respondentens uppfattning och skapa ett samspel så att denne 

kommer till sin rätt.  

 

2.4.2 Reliabilitet 

Metoden som används vid datainsamlingen måste ge tillförlitliga resultat, den måste ha en 

god reliabilitet vilket i sin tur ger en högre giltighet. För att uppnå detta är det viktigt att 

studien är så tydligt beskriven att den kan upprepas. Vid användningen av intervjuer som 

metod kan tillförlitligheten påverkas av forskarens värderingar och uppträdande (Patel & 

Davidson, 1994). För att motverka detta har en mer strukturerad intervjuform med halv-öppna 

frågor använts, samtidigt har antydningar som kan verka ledande undvikits. För att kontrollera 
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reliabiliteten har båda författarna närvarat vid intervjutillfället för att var för sig kunna 

registrera svaren. Detta har sedan diskuterats för att hitta en korrekt tolkning som det råder 

konsensus kring. Hur väl uppfattningarna överensstämmer är då ett mått på den så kallade 

interbedömarreliabiliteten och den bedöms vara bra i båda fallstudierna (Patel & Davidson, 

1994). Sammanfattningarna av intervjuerna har även sänts till respondenterna och de få 

anmärkningar som återkommit har korrigerats och sedan godkänts. 

 

3 Teori  

I detta kapitel ges en bred översikt av ämnet miljökommunikation, teorin ligger sedan till 

grund för de praktiska fallstudierna i följande kapitel. Det inleds med ett avsnitt om hållbar 

utveckling för att ge en förståelse för sambanden mellan miljö och kommunikation. Vidare 

avhandlas marknadskommunikationsprocessen och den effekt miljö som ämne får för dess 

olika delar. Miljökommunikation som politiskt styrmedel beskrivs därefter kort för att ge en 

bredare förståelse för användningen av miljökommunikation i kommunal verksamhet. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om framtidsutvecklingen inom området för att vägleda 

förbättringsförslagen i slutsatserna. 

 

3.1 Hållbar utveckling 

En vanligt förekommande definition av begreppet hållbar utveckling gjordes av Bruntland-

kommissionen, där står att ”En hållbar utvecklig tillfredställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. (Bruntland-

kommissionen, 1987, s. 8). För att uppnå detta krävs det att man tar hänsyn till såväl 

miljöaspekter som ekonomiska och sociala aspekter, se figur 1. Genom att ta ansvar för dessa 

aspekter i den dagliga och framtida verksamheten är det möjligt att sträva mot hållbarhet. Att 

arbeta med hållbar utveckling innebär att man integrerar arbetet med miljö, ekonomi och 

sociala aspekter. Det i sin tur möjliggör medvetna och öppna beslut som baseras på samma 

grunder och kan kommuniceras öppet (Enell, 2009). 

 
Figur 1. Hållbar utveckling och dess tre dimensioner  

(modifierad av författarna utifrån Värdeskaparna, 2008). 

 

Hållbar 
utveckling 
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Miljökommunikation är en väsentlig del av hållbar utveckling då det är viktigt att ha en dialog 

kring miljöaspekter med olika intressenter och aktörer i samhället, och att de beslut som tas ur 

ett mer långsiktigt perspektiv (Enell, 2009). Det krävs av miljökommunikationen att den 

främjar en dialog för hållbar utveckling och kommunicerar och driver förändring både internt 

i organisationen och externt i samhället utifrån organisationens målsättningar (Olausson, 

2009).  Enligt den amerikanske forskaren Robert W Kates så är hållbar utveckling inte ett svar 

utan en dialog och en process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring 

(Olausson, 2009). En förutsättning för både hållbar utveckling och positiva förändringar inom 

miljöfrågor är att ett ömsesidigt lärande måste uppstå mellan de olika aktörerna i en 

miljökommunikationssituation (Hallgren & Ljung, 2005).  

 

3.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikationsprocessen är själva kärnan i marknadsföring och är aktiviteter som 

utförs med avsikt att påverka potentiella kunder (Peattie, 1992). Processen beskrivs ofta som 

ett händelseförlopp där en sändare vill förmedla ett meddelande till en mottagare för att uppnå 

en önskad effekt. Sändaren väljer innehåll och medium för detta och sedan följs meddelandets 

effekt upp med hjälp av någon form av återkoppling eller såkallad feedback, se figur 2 

(Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2008; Nitsch, 1998).  

 
Figur 2. Kommunikationsprocessen (modifierad av författarna utifrån Nitsch, 1998, s. 7) 

För att framgångsrikt marknadsföra sitt budskap måste hänsyn tas dels till det egna företaget 

och marknaden men även till samhället och företagets intressegrupper. När det gäller 

miljöfrågor måste perspektivet vidgas ytterligare så att det även innefattar det yttersta system 

som marknaden är beroende av; naturen (Olausson, 2009)  

 

Marknadsföring har både fått kritik för sin roll i att stimulera ohållbara nivåer av efterfrågan 

och konsumtion, men även identifierats som en potentiell frälsare genom tillämpning av 

marknadsmekanismer för att hantera sociala och miljömässiga problem (Peattie, 2001). Den 

tilltagande oron över tillståndet i den globala miljön har bidragit till utvecklingen av en så 

kallad grön marknadsföring. Denna sorts marknadsföring har som målsättning att tillfredställa 

kundens likaväl som samhällets behov på ett vinstgivande och hållbart sätt (Peattie, 1992). 
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Forskning har visat att grön marknadsföring har mycket att lära av konventionell 

marknadsföring när det gäller alternativa sätt att främja miljövänliga produkter. För att uppnå 

grönare produktions- och konsumtionsmönster måste man bredda det spektrum av 

konsumenter man tror kan vara intresserade och analysera konsumenternas önskemål i högre 

grad (Rex & Baumann, 2006). 

 

3.3 Miljökommunikation 

Miljökommunikation är en speciell form av samhällskommunikation (Larsson & Rosengren, 

1995). Mer specifikt definieras den enligt Hallgren och Ljung (2005) som kommunikation 

rörande hur mänskliga aktiviteter påverkar människans omvärld. En 

miljökommunikationssituation är en situation i vilken människor kommunicerar, handlar och 

påverkar varandras perspektiv på miljön liksom varandras påverkan på miljön (Hallgren & 

Ljung, 2005). 

 

Miljökommunikation bör i stort sett ske på samma sätt som övrig kommunikation i samhället, 

då miljöfrågorna idag är så integrerade i samhället och vardagen att de inte kan informeras om 

separat från ekonomi och socialt ansvar. Ju mer miljömedvetenhet integreras i vardagen desto 

enklare blir det att sträva mot hållbarhet i samhället (Enell, 2009). 

 

Den klassiska kommunikationsmodellen (figur 2) får ofta kritik då den utgår ifrån ett 

sändarperspektiv och mottagaren ses som ett föremål för påverkan. Detta kan vara effektivt 

när man endast marknadsför produktfördelar, men när det gäller miljökommunikation så 

uppmanar ofta informationen till åtgärder som kräver en del besvär och kostnader för 

mottagaren. Detta gör att målgruppen har en aktivare roll än i den klassiska 

kommunikationsmodellen och man måste ta större hänsyn till målgruppens perspektiv i 

kommunikationens utformning (Nitsch, 1998).  

 

Viktiga kompletteringar i den klassiska kommunikationsprocessen för att kommunikationen 

ska få effekt i miljöfrågor blir därför att informationens innehåll, alltså meddelandet, måste 

svara mot mottagarnas upplevda behov och situation. Val av media eller kanal bör dessutom 

väljas med hänsyn till målgruppens förutsättningar och möjligheter att ta del av den, 

exempelvis tidpunkt, plats, kostnad och språk (Nitsch, 1998). Förutom detta bör man 

överväga hur man ska hantera eventuella störningar som kan förekomma och göra att 

mottagaren får ett annat meddelande än vad sändaren skickade (Kotler et al., 2008). Detta 

leder till en mer utvecklad kommunikationsprocess (se figur 3) 
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Figur 3, Miljökommunikationsprocessen (modifierad av författarna utifrån Nitsch, 1998, s. 16) 

 

Företag och organisationer lägger alltmer resurser på att kommunicera sitt miljöarbete på ett 

strukturerat och trovärdigt sätt (Enell, 2009). Brister i tidigare miljökommunikation har lett 

till att kommunicering av företags miljösatsningar och gröna produkter blivit alltmer 

komplicerat. Företaget måste hantera den förvirring, osäkerhet, trångsynthet och växande 

cynism bland konsumenterna som felaktig eller vilseledande information orsakat (Peattie, 

1992).  

 

3.4 Miljökommunikationsprocessen 

3.4.1 Avsändare 

3.4.1.1 Kommunikationsmål  

Det är viktigt att ha ett klart definierat mål och syfte med kommunikationen som leder arbetet 

och i ett senare skede också underlättar utvärderingen av resultatet. Det kan vara flera saker 

man vill uppnå men ju fler mål desto mer komplext blir det att designa 

kommunikationsinsatsen och att utvärdera resultat (Peattie, 1992). 

 

I näringslivet är målsättningen med kommunikationen oftast att sälja produkter och tjänster, 

vinna makt, inflytande eller pengar (Nitsch, 1998). Stora företag och organisationer använder 

miljöargument i det löpande profilerings- och marknadsföringsarbetet, i syfte att bland annat 

stärka sin image (Larsson & Rosengren, 1995). Målen med miljökommunikationen i 

näringslivet kan därför vara allt från att skapa uppmärksamhet kring företaget och dess 

produkter samt att förstärka kundernas köpbeteende till att bara samla information om kunden 

(Peattie, 1992). Företaget kanske vill informera kunder om nya gröna produkter eller förklara 

existerande produkters gröna aspekter, påminna kunder om företagets och dess produkters 

miljömeriter, eller övertyga kunden om att företagets produkt har en bättre miljöprestanda än 

konkurrerande produkter (Peattie, 1992).  

 

Strategi, mål 
& resurser 
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Beteendeförändring 
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Målgruppens upplevda 
behov & situation 

Målgruppens 
förutsättningar 
& möjligheter 

Externa & 
interna faktorer 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

15 

 

Generellt sett är syftet med miljökommunikation för såväl myndigheter, företag och andra 

organisationer att jobba förebyggande och förhindra att miljöstörningar uppstår samt att 

informera samhället och dess aktörer om aktuella eller framtida miljörisker (Larsson & 

Rosengren, 1995).    

 

3.4.1.2 Strategi  

Kommunikation bygger på ömsesidighet och en kommunikativ strategi är en strategi för hur 

vi ska kunna förstå varandra. Att kommunicera handlar både om förmågan att tala och göra 

sig förstådd liksom förmågan att lyssna och förstå (Hallgren & Ljung, 2005). Att kunna se 

saker ur andras perspektiv är en nödvändighet inom kommunikation. Människor är olika och 

har olika syn på saker som gör att vi uppfattar världen på olika vis. Vi har en unik möjlighet 

att förändra vårt perspektiv och lära oss nya saker, antingen genom nya erfarenheter eller av 

att lära av varandra. I det ömsesidiga lärandet byter vi synsätt med en annan person och ser 

världen utifrån nya perspektiv (Hallgren & Ljung, 2005). 

 

Det finns två huvudsakliga kommunikationsstrategier som avgör vilka sorters 

kommunikationskanaler som blir viktigast. Den första är PULL- strategin vars mål är att få 

slutkunden att efterfråga produkten. Detta innebär att man riktar reklam och annonsering till 

slutkonsumenten som genom sin ökade efterfrågan ”drar” en ökad säljvolym genom 

leveranskedjan. Den andra är PUSH- strategin då man riktar kommunikationsinsatserna till 

andra länkar i leveranskedjan för att öka efterfrågan. Detta kan ske genom att ett företag 

uppmuntrar återförsäljare med provision för att få dem att sälja fler av företagets produkter till 

sina kunder (Peattie, 1992). 

 

3.4.1.3 Kommunikation och ekonomiska resurser 

Vad en kampanj kan uppnå och vilka metoder och medel som kan användas avgörs i 

slutändan av vilka resurser som finns tillgängliga. Inom företag kan budgeten fastställas som 

en procentsats av förväntad intäkt, man kan matcha vad konkurrenterna spenderar på 

kommunikation, man kan använda de resurser som finns, eller fastställa exakt vad det är för 

resurser som krävs för att nå de uppsatta målen (Peattie, 1992). 

 

Konsumenter, aktieägare och samhället i stort vinner alla på att företag integrerar 

miljövänlighet i sin marknadsföringsstrategi. Om det genomförs korrekt kan grön 

marknadsföring bidra till att öka den känslomässiga kopplingen mellan konsument och 

varumärke. Att få en stämpel som grönt företag kan generera en mer positiv bild av företaget, 

vilket kan i sin tur öka försäljningen och aktiekursen (Ginsberg & Bloom, 2004). 

 

3.4.2 Meddelande 

Meddelandet är det som innehåller informationen som utformats för att influera målpubliken 

på ett sådant sätt att kommunikationsmålen uppfylls. Meddelandet har fyra dimensioner som 

samverkar för att uppnå önskad effekt (Peattie, 1992). Meddelandets första dimension är 

själva innehållet som ska informera, intressera, övertala och motivera målpubliken till aktion. 

Den andra dimensionen är informationens struktur, alltså i vilken ordning informationen 

presenteras. Formatet, hur den fysiska presentationen av informationen sker, exempelvis 

skrift, stillbild, rörlig bild och ljud är den tredje dimensionen. Den fjärde och sista 

dimensionen kallas källa och är vem som presenterar meddelandet. Företag kan som exempel 

välja att använda sig av kändisar för att dessa har större genomslagskraft hos publiken än vad 
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en företagsprofil har (Peattie, 1992). Dessa dimensioner skapar tillsammans ett budskap som 

är en viktig del i att effektivisera miljöinformerandet. Budskapet kan beskrivas som det 

innehåll och den mening vi människor skapar oss utifrån att tolka bilder och ord. Budskapet 

leder uppmärksamheten från medierna och de tekniska aspekterna till människorna och deras 

tankar, känslor och handlingar (Nitsch, 1998). 

 

För att ett budskap ska få effekt så måste det inte bara nå den utvalda gruppen individer utan 

också vara anpassat till gruppen och de omgivningsvillkor som den gruppen lever i. 

Individuella förutsättningar, livsstil och den samhällsomgivning man lever i skiljer sig mellan 

olika grupper av människor, vilket innebär att möjligheter och hinder för förändring är 

beroende av individuella och samhälleligt betingade faktorer. Det språkliga innehållet och 

uttryckssättet i informationsmaterialet blir av central betydelse när information och 

informationskampanjer används som styrmedel för att förändra människors beteende (Lindén 

2004). 

 

Budskap kan varieras med hänsyn till mottagares kunskapsnivå. Men det måste finnas ett 

tydligt samband mellan budskapen så att man undviker att tala olika språk till de olika 

grupperna. Detta kan göras genom att i ett enkelt meddelande tala om var man kan finna mer 

information. Det kan samtidigt ge en möjlighet för intresserade köpare att skaffa sig 

ytterligare kunskaper efterhand (Hallström, 1997). 

 

Inom annonsering används olika format för budskapet som ska vädja till målgruppen, dessa 

kan delas upp i tre teman. Det första temat är rationella budskap som riktas till kundens 

egenintresse och framhäver produktens prestanda, kostnadsbesparingar kunden kan göra med 

produkten eller produktens resurseffektivitet. Det andra temat är känslomässiga budskap som 

vill framkalla en känslomässig reaktion på meddelandet och ska motivera till köp. Exempelvis 

relateras miljövård ofta till barns välfärd eller utrotningshotade djur för att få folk att skapa ett 

känslomässigt band till produkten eller tjänsten. Moraliska budskap riktas till människors 

känsla av rätt och fel. Detta är väldigt populärt då många konsumenter hellre reagerar på ett 

moraliskt plan vad gäller miljö än på ett känslomässigt eller rationellt plan (Peattie, 1992). 

 

Det är av vikt att utforma budskapet så att mottagaren upplever sig ha ett inflytande i frågan. 

Allt det som en individ oroar sig för kan kallas för en oroszon. Inuti denna finns en mindre 

zon som omfattar de saker som är oroande men som man också tror sig kunna påverka, en 

inflytandezon. För att ett budskap ska bli effektivt och leda till ett agerande behöver de gröna 

frågorna flyttas från oroszonen till inflytandezonen. Mottagaren kommer att agera först när 

hon känner att det finns möjlighet att påverka och en eller flera av följande faktorer är 

uppfyllda; när mottagaren förstår varför hon ska göra det, när kollektivets ramar belönar 

handlingen eller när mottagaren ser de personliga fördelarna med förändringen. 

Miljökommunikation har ofta gått ut på att förändra ett problematiskt beteende genom att 

skapa insikt som leder till handling. Detta fungerar bäst på en mer miljömedveten målgrupp 

som har lättare att översätta budskapet till konkret handling. Kommunikationen karaktäriseras 

dock av larm, pekpinnar och måsten, det finns en viss mättnad mot detta i den bredare 

målgrupp som inte ser sambandet mellan miljöproblem och lösningar. Om stora 

samhällsaktörer belönar ett beteende och visar vägen kan det förändra den sociala normen och 

det kollektiva agerandet. Detta sociala tryck påverkar alla målgrupper men särskilt det 

intresserade mittensegmentet är känsligt för vad normen säger och börjar agera därefter. 

Bland de målgrupper som inte är särskilt intresserade av miljöfrågor är det viktigt att visa på 

de personliga fördelarna med ett specifikt agerande. Det krävs att man tillför extra värden som 

exempelvis kvalitet och snygg design (Olausson, 2009)  
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3.4.2.1 Regler för miljöreklam 

Enligt Konsumentverket (2011) ska marknadsföring av miljöargument vara saklig och 

trovärdig. När information och påståenden används som kan vara svåra för konsumenten att 

förstå eller kontrollera så ställs särskilda krav på det som påstås i reklamen.  

 

ISO 14 021 är en internationell standard som behandlar företagens användning av egna 

miljöuttalanden i marknadsföringen och den säger bland annat att bara miljöargument som 

kan styrkas med aktuell, faktabaserad dokumentation får användas eftersom faktaunderlaget 

fort kan bli föråldrat på grund av den snabba utvecklingen inom området. Vaga och oprecisa 

påståenden ska undvikas, exempelvis "miljövänlig". Symboler, märken och liknande får inte 

ge ett felaktigt intryck av ett officiellt godkännande. Internationella handelskammaren (ICC) 

har i sina miljöreklamsregler slagit fast att miljömärken och miljösymboler bara får användas 

i marknadsföringen om deras ursprung klart framgår och inget missförstånd kan uppkomma 

beträffande deras innebörd. Många märken och symboler är inte godkända av något officiellt 

opartiskt organ, utan har tagits fram av enskilda näringsidkare (Konsumentverket, 2011). 

 

3.4.3 Media 

Vartefter miljöfrågans karaktär blivit alltmer global så krävs det nya former för 

kommunikation. De ideella miljöorganisationerna som till exempel WWF och 

Naturskyddsföringen har varit och är fortfarande viktiga mötesplatser och kunskapsspridare 

när det gäller miljöfrågor. Miljökommunikation från dessa organisationer ligger ofta till grund 

för budskap som lyfts i andra organisationers och företags miljökommunikation, på så sätt 

skapas trovärdighet i kommunikationen. Man kan exempelvis marknadsföra företagets 

miljösatsning genom att kommunicera att man uppfyller Naturskyddsföringens krav för Bra 

Miljöval. Allt fler företag och organisationer redovisar sitt miljöarbete i publika skrifter i form 

av tryckta broschyrer, skrifter, böcker eller i årsredovisningen. För att möjliggöra för 

mottagaren att själv hitta den kommunikationsform som passar bäst så finns ofta 

informationsmaterialet i både tryckt form, på CD, som interaktiv kommunikation på hemsidan 

eller som material man kan hämta från hemsidan (Enell, 2009). 

 

En viktig och väldigt eftertraktad kommunikationskanal är ”word of mouth” det vill säga då 

nöjda kunder sprider budskapet vidare. Detta är en väldigt kraftfull och trovärdig 

informationskälla för kunderna eftersom de får informationen av en person som inte har 

någon egen ekonomisk vinning i att förespråka företagets produkter. Det är dock svårt för 

företaget att ha kontroll över denna kanal (Peattie, 1992). 

 

3.4.3.1 Promotionsmixen 

Kommunikation är som sagt kärnan i marknadsföring och ett företags främsta 

kommunikationsaktiviteter ut till kunden utgörs av den så kallade promotionsmixen (Peattie, 

1992).  Promotionsmixen består av olika verktyg som ett företag använder för att på ett 

övertygande sätt kommunicera sitt erbjudande utåt och bygga relationer med sina kunder 

(Kotler et al., 2008). Promotionsmixen består av annonsering, personlig försäljning, public 

relations (PR) och sales promotion (Peattie, 1992). 

 

Annonsering i tv, radio eller i tidningar har många fördelar i och med att det når många 

människor och kan ses många gånger. Meddelandet kan även varieras för att stärka ett 

gemensamt tema och en annons kan förutom att informera och påverka även utformas så att 

det blir underhållning och därmed kanske attrahera grupper som tidigare varit svårnådda. 
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Annonsering utifrån ett miljöperspektiv har fått mycket kritik, det anses vara av en mer 

påverkande karaktär än informerande och vill bara få kunden att konsumera mera. De resurser 

som läggs på annonsering skulle istället ha kunnat investeras i saker som gynnar kunden eller 

miljön, plus att företagen triggar varandra vilket leder till höjda priser som varken gynnar 

konsumenter eller producenter. Annonsering anklagas ofta för att skapa nya behov snarare än 

att tillfredställa de befintliga. Marknadsföring av miljöprodukter får dessutom kritik för 

orimliga, orealistiska, meningslösa eller förvirrande påståenden som inte förklaras (Peattie, 

1992).  

 

Personlig försäljning då företaget har direkt kontakt med kunden genom en säljare är viktigt 

när det gäller dyra produkter och används oftast i industriella sammanhang. Personlig 

försäljning är dyrare än annonsering men har en fördel i att säljaren kan bedöma kundens 

behov, ta hänsyn till kundens perspektiv och anpassa erbjudandet efter kundens reaktion 

direkt. Dessa fördelar i samband med de personliga kontakterna kan leda till att kunden 

bygger upp tillit och respekt för företaget (Peattie, 1992). 

 

Public relations, eller PR som det ofta förkortas, är företagets olika medel för att hantera hur 

olika intressenter ser på företaget. Det innebär ofta att hantera pressrelationer, handelsmässor, 

events och utställningar, samt att hantera produktpublicitet och lobbyverksamhet. PR riktar 

sig till kunder, olika opinionsledare, lagstiftande eller reglerande organ liksom interna kunder 

såsom aktieägare och anställda (Peattie, 1992). 

 

Sales promotion är olika sorters icke-annonserande kommunikationskampanjer som 

exempelvis kuponger, tävlingar, gratisprover, med mera (Peattie, 1992). 

 

Även om promotionsmixen är företaget främsta kommunikationsaktivitet så utgör inte dessa 

verktyg all kommunikation som företaget förmedlar, utan hela produktens marknadsmix 

kommunicerar någonting till kund. Marknadsmixen består av fyra aspekter; produktens 

utformning i sig, dess pris, hur man gör produkten tillgänglig, och promotionsmixen. Dessa 

aspekter samverkar för att leverera ett budskap till kunden. Detta betyder att promotionsmixen 

måste koordineras med marknadsmixens andra aspekter för att få störst effekt (Kotler et al., 

2008). 

 

3.4.3.2 Internet 

Som företag eller organisation finns det flera olika sätt att kommunicera på via Internet. Idag 

är det möjligt att söka information och kunskap kring miljöfrågor på internet, och webben ger 

mottagaren stor möjlighet till fördjupning. Det finns också möjlighet att skaffa sig inspiration, 

hitta likasinnade och kommunicera med andra som tänker lika. En kommunikationskanal som 

kommer bli allt viktigare är bloggar kring miljö och hållbar utveckling som antingen enskilda 

eller organisationer står bakom. Man kan skapa upprop som uppmanar till förändring, skapa 

hemsidor för kampanjer, sakfrågor eller liknande. Filmer och hemsidor med filmklipp som till 

exempel Youtube har blivit viktiga kommunikationskanaler för organisationer och företag på 

grund av filmens kapacitet för att väcka debatt om klimatpåverkan och vår livsstil (Enell, 

2009). 

 

3.4.3.3 Miljömärkning 

Miljömärkning är en kommunikationsväg som med hjälp av regler och lagstiftning rörande 

miljöreklam lyckats kringgå komplexiteten som ofta karaktäriserar miljöinformation. Ett 
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miljömärke är en enkel symbol som markerar varans miljömässiga kvalitet och som är lätt för 

kunden att förstå. Kunden behöver inte ha kunskap om vilka tekniska krav eller miljöaspekter 

som kvalificerar produkten. Men tilltron till miljömärkningen är starkt kopplad till den 

organisation som utfärdar miljömärkningen (Lindén, 2004).  

 

Miljömärken har visat sig vara ett av de viktigaste verktygen för grön marknadsföring. 

Mycket arbete har lagts ner på att göra dem mer effektiva och användbara men 

marknadsandelen av miljömärkta produkter är fortfarande låg, vilket delvis kan bero på att de 

har riktats främst till "gröna" konsumenter (Rex & Baumann, 2006). 

 

3.4.4 Mottagare 

3.4.4.1 Segmentering 

Ett problem som följer med miljökommunikation är att ämnet berör väldigt många och 

målgrupperna varierar. Å ena sidan finns allmänheten och olika intressegrupper, å andra sidan 

aktörer vars verksamhet kan innehålla miljöfarliga aktiviteter, till exempel 

kärnkraftsproducenter eller trafikföretag, som alla kräver aktuell information specifikt 

anpassad till dem (Larsson & Rosengren, 1995). 

 

Information får sitt innehåll och sin mening av människor i ett sammanhang, detta innebär att 

det finns tusentals olika sätt att tolka en mening eller ett ord. Vad vi människor 

uppmärksammar, reagerar på, hur vi tolkar informationen och vad vi gör med informationen 

påverkas av en rad externa och interna faktorer som samspelar på ett komplext sätt, förändras 

över tid och har olika betydelse i olika situationer. När man jobbar med 

kommunikationsprocessen är det därför viktigt att identifiera viktiga sådana faktorer och 

planera sitt kommunikationsarbete med hänsyn till dessa (Nitsch, 1998). 

 

Segmentering innebär att marknaden delas upp i storleksmässigt intressant grupper som har 

gemensamma behov och förväntas ha likartade reaktioner på kommunikationen (Kotler et al., 

2008). Val av mottagare sker oftast genom att man undersöker marknadens behov, 

målgruppens attityder och preferenser, karaktärsdrag och beteende. Denna information ställs 

sedan i relation till medievanor och hur olika målgrupper reagerar på olika typer av budskap 

(Peattie, 1992). Detta ökar förutsättningarna för företag att nå ut till människor med sina 

produkter och tjänster men ger också politiska åtgärder större möjligheter att få samhället att 

utveckla ett mer miljöanpassat handlingsmönster och åstadkomma en mera hållbar 

samhällsutveckling (Lindén, 2004). 

 

Åtgärder för att förhindra och lindra miljöpåverkan från en politisk källa, så kallade 

styrmedel, riktar sig ofta till stora aktörsgrupper som exempelvis invånarna i ett visst område, 

och om målgruppen för åtgärderna är ordentligt kartlagd och budskapet dessutom anpassat 

efter såväl deras individbundna egenskaper (som kön och generation) liksom strukturbundna 

egenskaper (som bostad och yrke) ökar möjligheterna för åtgärderna att nå sitt mål. En tydlig 

definition av målgruppen leder också till att man lättare kan identifiera effektivitet och 

sidoeffekter av ett styrmedel. Det är också enklare att förutse de opinioner styrmedlen kan 

leda till och diskutera detta i dialog med de berörda aktörerna, och det ger därmed en ökad 

precision för åtgärden (Lindén, 2004). 

 

För att kunna använda marknadskommunikation som ett konkurrensmedel är det viktigt att 

veta hur mottagliga konsumenter och företag är för miljöargument och vilka argument som 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

20 

 

passar bäst till vilken grupp (Hallström, 1997). Inom utveckling av miljökommunikation 

krävs det dessutom ett ännu större hänsynstagande för mottagarens perspektiv än i den vanliga 

marknadskommunikationsprocessen, eftersom informationen ofta uppmanar till åtgärder som 

kräver en del besvär och kostnader för mottagaren (Nitsch, 1998). I 

kommunikationssituationer är det särkilt viktigt att klargöra vad målgruppen har för 

kunskapsnivå och värderingar. Kunskap om detta ger större sannolikhet att meddelandet 

utformas så att det åtminstone uppmärksammas och eventuellt ger förändringar i attityder och 

beteende (Lindén 2004).  

 

3.4.5 Effekt  

3.4.5.1 Attityder och beteende 

Bara för att vi säger oss vara miljöengagerade innebär inte det att vi faktiskt tar miljöhänsyn i 

vårt dagliga liv Sambandet mellan ord och handling är komplicerat och för att förstå vad som 

omvandlar attityd till handling måste faktorer som påverkar människors handlingsmönster 

identifieras.. Den första faktorn är kunskap och denna är själva drivkraften för handlingar. 

Den andra faktorn är erfarenhet och upplevda situationer och dessa har betydelse för 

förändring av handlingsmönster. Den tredje faktorn som påverkar är hur krävande det är för 

den enskilde att ändra handlingar i sin vardag och hur stora konsekvenserna blir av ändringen. 

Den fjärde faktorn handlar om hur stödjande det omgivande samhället är till det förändrade 

handlingsmönstret, alltså möjligheter och hinder som antingen underlättar eller försvårar 

livsstilen eller handlingsmönstret. All information med fakta kring miljö som ingår i 

utbildning, media eller kampanjer tas emot av människor selektivt och värderas på olika sätt. 

Tidigare kunskap fungerar som ett filter att addera nya fakta till (Lindén, 2004). 

 

Det miljöintresse en individ har spelar stor roll för om man uppmärksammar information om 

miljöproblem, i vilken utsträckning den läses, övervägs, integreras med redan vunnen 

kunskap och hur den bevaras (Lindén, 2004). 

 

3.4.5.2 Motivation 

Faktorerna bakom människors motivation till att utföra miljöanpassade handlingar kan delas 

upp i två motivationskategorier. Externa motiverande faktorer påverkar möjligheterna att 

fullfölja ett önskvärt beteende. Sådana externa faktorer är vanligen nationellt beslutade 

styrmedel såsom informationskampanjer. Via information argumenteras goda skäl att ta 

miljöhänsyn i sitt handlande för att undvika negativa miljökonsekvenser. Den motiverande 

faktorn i informationen är att övertyga mottagaren, få acceptans för, eller inspirera till större 

miljöhänsyn i vardagen. När man använder information som styrmedel så har man ingen 

kontroll över mottagaren utan denna får själv frivilligt överväga om beteendet skall ändras. 

Inre motiverande faktorer är den enskilde individens attityder, värderingar, preferenser, 

beteende, livsstil och fysiska kapacitet att utföra handlingarna. För att människor ska kunna 

utveckla en miljömedvetenhet krävs först att man har värderingar kring miljö och 

miljöpåverkan som gör dem mottagliga för kunskap om miljöeffekterna av mänskligt 

beteende (Lindén, 2004). 

 

Kunskap, handlingens besvärlighet i utförande och livsstilskoppling är alla viktiga aspekter 

för beteendeförändring Stödjande struktur i form av fysiska åtgärder som underlättar för 

samhället att förändra sitt handlingsmönster bör inte underskattas. Dessutom kan det vara 

viktigt för miljömedvetna individer att inte bara handla miljövänligt utan att andra ser och 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

21 

 

uppmärksammar att man har ett miljövänligt agerande. En viktig uppgift för externa 

motiverande faktorer blir därför att göra miljöhandlingar synliga i samhället för att skapa ideal 

och spridningseffekter. Den enskilda individen ingår i kollektiva samhälleliga sammanhang 

där den enskilde kan ha en önskan om att markera sina värderingar och sin livsstil för 

omvärlden (Lindén, 2004). 

 

3.4.5.3 Handlingsmönster 

Möjligheter och hinder till omställning av individuella livsstilar och handlingsmönster kan 

finnas både hos den enskilda individen, i den nära omgivningen eller i den offentliga 

samhällssfären. Det finns fem olika handlingstyper som får beteendeförändringar av stigande 

grad och tillhörande livsstilspåverkan (Lindén, 2004). 

 

Den första typen är så kallade passiva handlingar. Dessa handlingar är lättast att förändra då 

de kostar lite i ansträngning, prestige eller pengar. En sådan handling är någonting man 

undviker att göra, som att inte kasta skräp på gatan eller inte köpa en onödig elapparat. Detta 

är mönster man lärt sig under uppväxten, eller snarare beteenden och vanor man aldrig 

utvecklat (Lindén, 2004). 

 

Den andra typen, frekventa vanor kan vara inköpsvanor eller källsortering. Enstaka handlingar 

som utförs utan att man för varje gång överväger varför, om och hur handlingen ska 

genomföras. Förändring av dessa vanor innebär ofta en justering eller komplettering till det 

redan befintliga handlingsmönstret. Samhällsåtgärder som stödjer beteendeförändring är så 

viktigt då det inte bara innebär att det går fortare att introducera det nya handlingsmönstret 

utan också underlättar vanebildandet. Pantmaskiner är ett exempel på detta. Genom att ha dem 

i anslutning till mataffärer så gör den enskilda individen bara ett tillägg i sitt vanliga 

handlingsmönster genom att ta med sig tomflaskor tillbaka till affären när hon går och handlar 

(Lindén, 2004). 

 

Den tredje typens handlingar är planerade handlingar som ändrar inriktningen på ett 

handlingsmönster och kan ge upphov till nya vanor.  Ökad medvetenhet och kunskap leder 

oftast till mer eftertanke och eventuellt ett förändrat beteende som kan leda till att en individ 

är mer noggrann och gör mer aktiva val i sin vardag. Samhällsåtgärder i form av information 

och utbildning är viktigt för att påskynda intresset för att ändra handlingsmönster. Planerade 

handlingar har även en spridningseffekt då de sätter i gång processer som leder till att 

uppmärksamheten ökar på andra handlingar i vardagslivet vilket innebär att det nya 

beteendemönstret också kan föras över till nya sammanhang (Lindén, 2004). 

 

Omvärldsberoende handlingar betyder att förändring av en sådan handling får 

följdkonsekvenser för hela handlingsmönstret vilket leder till att delar av livsstilen måste 

förändras. Svårigheten med en förändring av sådana handlingar är att det oftast handlar om att 

byta en invand komfortnivå mot något som kan upplevas som besvärligare eller direkt 

obekvämt. För att motivera sådan förändring krävs förutom förklarande och informerande 

åtgärder, argument för både korta och långa tidsperspektiv. Det är också viktigt att förmedla 

kunskap om vilka direkta vinster eller fördelar som den berörda individen kan göra genom 

förändringen. Sparåtgärder får ofta sådan effekt att delar av livsstilen förändras och att det 

upplevs som besvärligt av befolkningen, det är då viktigt att påpeka varför och vilka 

miljökonsekvenser som beteendeförändringen leder till (Lindén, 2004). 
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Den sista handlingstypen är omställningar och innebär att man mer eller mindre byter livsstil 

helt. Dessa handlingar är i hög grad omvärldsberoende eftersom de handlingar man överger 

måste ersättas med alternativa handlingar. Till exempel om man slutar åka bil till jobbet så 

måste man ju ta sig dit på annat sätt. Desto mer krävande och ju fler konsekvenser handlingen 

har och ju större omvärldsberoende en förändring av beteendet är, desto svårare är den att 

förändra. Förutom svårighetsgraden så tar även omställningar lång tid eftersom de förutsätter 

att det finns alternativa valmöjligheter som ligger utanför den enskildes möjlighet att påverka 

(Lindén, 2004). 

 

3.4.5.4 Greenwashing 

Som företag finns det en fallgrop med att marknadsföra sina miljöåtgärder eller miljöfrågor 

och vad det kan få för effekt hos publiken. Brist på information eller felaktig information kan 

som sagt få bestående konsekvenser för organisationer och år av uppbyggt förtroendekapital 

kan snabbt försvagas (Enell, 2009).  Termen för annonser och etiketter som lovar mer 

miljövinst än de levererar är greenwashing (Dahl, 2010). Greenwashing kan definieras som 

implementerandet av meningslösa miljövänliga initiativ som ett sätt att dölja eller avleda 

kritik om existerande miljöskadliga verksamheter. Man döljer alltså sina brister med falska 

miljöargument och lurar mottagarna att tro att företaget har en grön profil. Företag gör detta 

för att haka på den gröna trenden och få en del av dess marknad (Shendler,2009). 

 

Även om greenwashing har funnits i många år, har dess användning eskalerat kraftigt under 

senare år allteftersom företag har strävat efter att möta konsumenternas ökande efterfrågan på 

miljövänligare produkter och tjänster (Dahl, 2010).   

 

Flera företag och marknadsförare varnar för den cynism som växer bland konsumenterna 

angående miljömarknadsföring. Den stora faran med greenwashing är att konsumenterna kan 

bli så skeptiska att de inte tror på några gröna påståenden överhuvudtaget. Skulle detta inträffa 

har man förlorat ett otroligt kraftfullt verktyg för att skapa miljöförbättringar (Dahl 2010).   

 

Trots att greenwashing är etiskt diskutabelt och utsätter företag för noggrann granskning och 

kritik, så kan det faktiskt vara bra för miljön. När ett företag börjar marknadsföra sin gröna 

profil, oavsett om den är legitim eller inte, så skapar det ett enormt tryck på företaget att 

fullfölja sina ambitioner. Samhället blir mer kritiskt till företaget och de utsätts för mer 

granskning. Även anställda inom företaget påverkas och de kommer i sin tur förändra 

företaget så att de ska kunna leva upp till förväntningarna, för ingen vill jobba för en fuskare. 

Företag påverkar varandra och sina branscher, så om en börjar kommunicera miljö kommer 

de andra snart att följa. Om företag däremot väljer att hålla tyst med sitt miljöarbete och sina 

miljömål av rädsla för att få kritik för greenwashing så kommer inget att förändras. Att sprida 

informationen med hopp om att förändra världen är värt risken (Shendler, 2009). 

 

3.4.6 Återkoppling  

En viktig del i marknadskommunikation är att utvärdera resultatet mot de uppställda målen 

för att kunna göra framtida förbättringar. Detta bedöms av hur stor del av målpubliken som; 

såg meddelandet; kunde minnas vad meddelandet presenterade för information; hur många 

som influerats av budskapet; och hur många som agerade. Vid användning av flera olika 

meddelanden och kanaler blir det svårare att avgöra exakt vilken del av kommunikationen 

som har mest effekt (Peattie, s. 194). 
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3.5 Miljökommunikation och politiska styrmedel  

Det finns inga enkla samband mellan människors miljöbeteende och samhällets miljöåtgärder. 

Den enskilda individen styrs oftare av kortsiktiga mål och av personlig hänsyn kring den 

privata sfären medan det kollektiva samhällsansvaret ligger i att arbeta långsiktigt för hela 

nationen. Det betyder att hot kan bedömas på olika sätt beroende på nivå. Ett miljöhot kan på 

en nationell nivå bedömas ha hög prioritet för åtgärd, medan den individuella bedömningen 

blir en låg prioritet. Ju mindre skillnaden av hotupplevelse är mellan olika nivåer ju högre är 

acceptansen för åtgärder som medverkar till att minska miljöhotet. När samhällsåtgärder 

däremot stör den personliga bekvämligheten och komforten är det individuella engagemanget 

inte lika stort (Lindén, 2004). 

 

Skillnader i befolkningens engagemang mellan länder och även mellan grupper av individer 

inom en nation påverkas av de värderingar som speglas i den förda samhälleliga politiken, 

men också av den påverkan detta för med sig för människors privata livssfär. Det finns alltså 

ett viktigt samband mellan miljöintresset hos enskilda individer och hur den samhälleliga 

omgivning man lever i värderar miljöhoten och agerar med samhällsåtgärder (Lindén, 2004). 

 

Styrmedel är ett begrepp för politiskt förankrade åtgärder som riktas mot bestämda 

målgrupper och används som ett samhällspolitiskt kommunikationsinstrument. Det budskap 

som styrmedlet förmedlar kan förstärkas med olika typer av handlingsstrategier som till 

exempel särskild information, ekonomiska incitament och regler. Avsikten med styrmedel är 

att man vill kunna förändra en utveckling så att man närmar sig ett bestämt formulerat mål 

eller att korrigera en utveckling som går i en icke önskvärd riktning (Lindén, 2004). 

 

Samhälleliga styrmedel är alltså politiska åtgärder som vidtas för att motivera människor till 

att miljöanpassa enskilda handlingar så att de sammantaget förändras i miljöanpassad 

inriktning. Informationsåtgärder har som målsättning att öka människors kunskap kring miljö, 

miljöproblem och sambandet med beteende och handlingar i människors vardagsliv (Lindén, 

2004). 

 

Om man ser styrmedlet och dess budskap som ett meddelande från staten till medborgaren så 

är det en klassisk kommunikationssituation som den beskrivs i marknadsföringsteori. Till 

varje enskilt styrmedel kan man koppla sändarens intention om i vilken riktning och i vilken 

takt ändringar i beteende och handling förväntas gå. Potentialen att påverka mottagare varierar 

hos olika styrmedel och information som styrmedel har en långsam förändringspotential. Att 

informera människor och hushåll om betydelsen av att ändra livsstil eller attityder innebär att 

man vädjar till mottagarens intresse av att frivilligt lyssna och ändra sig. Den processen kräver 

att mottagaren uppmärksammar, läser och tänker över informationen och ändrar sitt beteende. 

Det är som tidigare nämnt lätt att få folk att inse att de måste ändra sitt beteende men inte lika 

lätt att få dem att genomföra själva förändringen. Ju mer integrerade vanemässiga handlingar 

är ju svårare är de att förändra och desto längre tid kommer det att ta. Komplexiteten hos 

informationen är direkt kopplat till förändringströgheten, vilket innebär att ju mer 

komplicerad informationen är ju färre når man och ännu färre ändrar beteende (Lindén, 2004).  

 

Det är svårt att använda informativa styrmedel som metod för att nå fram med ett budskap och 

åstadkomma beteendeförändringar hos mottagarna. Trots detta är information ett vanligt 

använt styrmedel inom miljöområdet.  En av de allra svagaste länkarna i informationsstrategin 

är dock att man förbisett betydelsen av att noga definiera målgruppen (Lindén, 2004). 
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3.6 Miljökommunikation i framtiden  

För att ständigt kunna förbättra sin kommunikationsprocess måste man inte bara återkoppla 

kommunikationsinsatsernas effekt utan också ha en ständig omvärldsbevakning för att känna 

till trendutvecklingen i världen. Vartefter miljöfrågans karaktär blivit alltmer global så krävs 

det nya former för kommunikation. Virtuella mötesplatser och sociala medier har blivit 

nutidens sätt att kommunicera, hitta likasinnade att samtala med och gemensamt fördjupa sina 

kunskaper. Allt fler ansluter sig till sådana kommunikationsplattformar och detta kommer 

fortsätta utvecklas också i framtiden (Enell, 2009).   

 

Även om det finns uppenbara fördelar med att integrera miljö i sin marknadsföring, så finns 

det också betydande risker. Det är mycket som står på spel för företag som väljer att 

genomföra gröna marknadsföringsstrategier, däribland storleken och risk för 

kapitalinvesteringar, sträng kontroll av reglers efterlevnad och risk för att konsumenten inte 

reagerar som tänkt. Förmåga att förutse och reagera på nästa miljöfråga som kommer i fokus 

kan betyda skillnaden mellan att behålla en grön rykte eller förlora status som ett grönt 

företag. Allteftersom kunskapen om vilka effekter mänsklig verksamhet har på jordens 

ekosystem så intensifieras konsumenternas oro för miljön och dess koppling till hälsa och 

säkerhet. Utmaningen för företagen blir att utforma affärsmetoder och produkter som är 

miljövänliga och samtidigt uppfyller konsumenternas behov (Ginsberg & Bloom, 2004). 

 

Företag är måna om sitt varumärke och dess positionering, och även om det saknas empiriska 

bevis för att företag direkt tjänar på att sälja gröna produkter, så visar intresset för miljö inom 

de stora företagen, FedEx, Toyota, IKEA och Starbucks att miljöfokuset på marknaden är en 

stark trend och kanske även en början på kulturell förändring i samhället (Shendler, 2009). 

Forskning visar samtidigt att det finns starka bevis på att ett gott miljöarbete bidrar till att 

skapa ett gott miljörykte för organisationen som i sin tur kan leda till förbättrad 

marknadsföring och ekonomiska resultat (Miles & Covin, 2000). Att arbeta med hållbar 

utveckling innebär att värna om och förbättra sitt varumärke och för att göra detta måste 

företag vara proaktivt. Detta innebär att företaget ska ha ett integrerat miljöarbete i 

verksamheten och ett hållbarhetstänkande (Enell, 2009) 

 

Vår förståelse för samspelet mellan ekonomi och miljö har utvecklats med tiden och våra 

idéer om vad som kan utgöra ”grön marknadsföring” har därför också fortsatt att utvecklas. 

Enligt Peattie (2001) har grön marknadsföring genomgått tre faser. Den första fasen, så kallad 

ecological marketing, hade ett snävt fokuserat initiativ som inriktades på att minska vårt 

beroende av särskilt skadliga produkter. Miljön var främst en utmaning för bolagets tekniska 

och juridiska personal och involverade ofta end-of-pipe-lösningar för produktionsprocesser 

eller produkter, för att minska föroreningar. Miljön sågs mest som ett hinder för 

marknadsföring, och en källa till ökade kostnader (Peattie, 2001). 

 

Den andra fasen, environmental marketing, hade ett bredare baserat initiativ som syftade till 

att minska miljöskador genom att utnyttja konsumenternas efterfrågan på miljövänliga 

produkter och få möjligheter till konkurrensfördelar. Denna fas var av större betydelse för 

marknadsförare och marknadsföring. I och med denna utveckling så vidgades 

kommunikationen till att omfatta alla typer av produkter som används i hemmet, exempelvis 

rengöring, vitvaror, mattor tillsammans med tjänster inom exempelvis turism och bank 

(Peattie, 2001). Oron för hållbarhet utvidgade även den miljömässiga debatten till att omfatta 

frågor som förluster av arter, förstörandet av särskilda ekosystem och livsmiljöer, och 

fattigdomen i utvecklingsländerna. Behovet av att se verksamheten som ett enda system fick 
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också konsekvenser för marknadsföringen. Ecological marketing handlade mycket om att se 

de fysiska konsekvenserna av företag som ekonomiska system. Inom environmental 

marketing rekommenderades en inriktning på företag som ett fysikaliskt system som inte bara 

ser verksamheten som en värdekedja som omvandlar inputs till outputs av marknadsvärde, 

utan som ett system som också får outputs utan marknadsvärde i form av föroreningar och 

avfall (Peattie, 2001). 

 

Marknadsföringsdisciplin börjar numera ta itu med grön marknadsföring på riktigt, inte bara 

när det gäller att minska skador på miljön, men också när det gäller att uppnå hållbarhet. Den 

tredje och nuvarande fasen inom grön marknadsföring, sustainable marketing, har ett mer 

radikalt förhållningssätt till marknader och marknadsföring. Sustainable marketing syftar till 

att hantera alla miljökostnaderna för produktion och konsumtion för att skapa en hållbar 

ekonomi. Övergången från environmental marketing till sustainable marketing kommer att bli 

omfattande i fråga om svårigheter och betydelse. Det innebär att vi måste genomföra radikala 

förändringar i hur vi lever, tillverkar, marknadsför och konsumerar. De miljömässiga problem 

som i början gav upphov till grön marknadsföring fortsätter att förvärras och den sociala oron 

för framtiden, och effekterna av vår fortsatta ekonomiska tillväxt och globalisering, är 

fortfarande stor. Intresset för förändring är omfattande, men det finns många intressenter som 

sannolikt skulle motsätta sig sådana radikala förändringar. Förändring kommer därför 

sannolikt ske långsamt, och kommer att kräva en kombination av lagstiftning, beskattning, 

ändrade konsumtionsmönster, innovation och näringslivets engagemang för att hända alls 

(Peattie, 2001). 

 

4 Resultat  

Här presenteras resultatet av fallstudien där två organisationer, ett företag och en kommun, 

har intervjuats. Syftet med fallstudien är att kartlägga hur miljökommunikationsprocessen ter 

sig i praktiken. Kapitlet är fördelat mellan de två organisationerna och varje avsnitt 

innehåller en beskrivning av verksamheten och dess kommunikationsprocess. Här ges också 

en sammanfattning från varje intervju. Frågeguiden som använts återfinns i bilaga 1 och 

sammanställningarna av svaren i sin helhet finns i bilaga 2 och 3.   

 

4.1 Kommunal verksamhet  

En kommun är ett avgränsat område och en administrativ enhet där lokalt självstyre råder, 

Sverige består av 290 kommuner (Nationalencyklopedin, 2011). Kommunens styrs av 

politiska församlingar som utsetts av dess medborgare i allmänna val vart fjärde år. I 

kommunen är kommunfullmäktige det högsta beslutande organet där de övergipande besluten 

fattas. Kommunfullmäktige ansvarar exempelvis för att fastställa budget, besluta om nivån på 

kommunalskatten, och att utse kommunstyrelse och nämnder. Även kommunstyrelsen består 

av förtroendevalda, de ansvarar för kommunens ekonomi och ska leda och samordna allt 

arbete. En kommun har även flera olika nämnder, till exempel miljönämnd, vård- och 

omsorgsnämnd, och kulturnämnd. Kommunen styr själv vilka nämnder som ska finnas. 

Nämnderna ansvarar för att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och sedan 

genomförs dessa beslut. Både kommunstyrelse och nämnder har samma politiska 

sammansättning som i kommunfullmäktige. Under nämnderna finns olika förvaltningar som 

består av anställda tjänstemän som inte är politiskt tillsatta. De utför det dagliga arbetet inom 
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kommunens olika verksamhetsområden. Varje förvaltning har en chef som har ett 

övergripande ansvar för de olika enheter som förvaltningen är uppdelad i (Sveriges 

kommuner och landsting, 2011).  

 

4.1.1 Information om kommunen 

Den studerade kommunen ligger i Norrlands inland och har knappt 60 000 invånare. 

Kommunen som organisation bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Det är den största 

arbetsgivaren i länet med 5 600 anställda, bland annat inom skola och vård. Totalt har 

koncernen en omsättning på 3,3 miljarder kronor. Kommunen styrs för närvarande av 

förtroendevalda från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nämnderna kan 

variera bland olika kommuner men här finns barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, miljö- och samhällsnämnden, socialnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden (Östersunds kommun, 2010). Kommunen har bedrivit ett systematiskt 

miljöarbete sedan 90-talet och var den första i landet att certifiera hela sin verksamhet enligt 

ISO 14 001 och är även registrerad enligt EU:s standard EMAS. Man har beslutat om tre 

inriktningsmål för miljöarbetet. Det första är minskade utsläpp av luftföroreningar liksom 

växthusgaser. Målet är att utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till 2020 i jämförelse 

med 1990. Det andra är minskad energianvändningen, målet är att elförbrukningen minskar 

med 1 % per år. Slutligen finns målet att miljön i kommunen är hållbar, trygg och säker och 

bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö (Östersunds 

kommun, 2011). 

 

4.1.2 Intervjusammanställning 

4.1.2.1 Avsändare 

På kommunen har informationsavdelningen och då speciellt informationschefen det 

övergripande strategiska ansvaret för information och kommunikation, till exempel hemsidan. 

Det finns också en infobyrå som jobbar praktiskt med information, exempelvis tidningen, 

hemsidor, broschyrer med mera. Emellertid är det varje förvaltning inom kommunen som 

ansvarar för den externa och interna information som rör just deras verksamhet, som exempel 

ansvarar Renhållning inom den Tekniska förvaltningen för kommunikation som rör 

sophantering. Det medför att varje förvaltningen kan se vilken information det finns behov av 

inom just sitt område, och det är av yttersta vikt att alla förvaltningar tar sitt 

kommunikationsansvar och informerar vad de gör och vad som händer.  

 

Den process genom vilken respondenten tar fram miljökommunikation inom kommunen 

inleds genom att fastställa vilket budskap som ska förmedlas, sedan vilken målgrupp som man 

vill nå. Därefter anpassas informationen till målgruppen och en lämplig kanal för att nå dem 

bedöms. Hur mycket tid som läggs ner på detta arbete är beroende av de resurser som finns 

tilldelade. När kommunikationen kräver fler inblandade väljs berörda parter ut och man 

samarbetar kring informationen och i större projekt tar man även hjälp av informationsbyrån.   

 

Syfte och mål med kommunens kommunikation är att åstadkomma beteendeförändringar. 

Detta sker genom att sprida information för att öka invånarnas kunskap och därmed öka deras 

förutsättningar för att kunna göra bra miljöval. Att bygga upp ett gott miljörykte är också en 

målsättning då det förstärker kommunens varumärke och är bra för bland annat inflyttning 

och företagsetablering. Respondenten framhåller att det är viktigt att vara öppen, även om det 

handlar om saker som inte är miljömässigt bra.  
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De förtroendevalda inom kommunen fastställer miljömålen och fördelar ekonomiska resurser. 

Detta beslutas utifrån lagar, ekonomi och den information de har tillgängligt. Inom uppdraget 

tilldelas respondenten en viss fastställd informationsbudget som ska räcka till träffar och 

trycksaker med mera, men det söks även externa medel för enskilda projekt. Resurserna 

uppfattas dock som knappa av respondenten.  

 

4.1.2.2 Meddelande 

Verksamhetens miljöarbete sker öppet och hur det kommuniceras på till exempel hemsidan är 

identiskt utåt och inåt. Hur miljömålen uppnåtts kommuniceras olika inåt och utåt beroende 

på att de riktas till olika grupper. De olika förvaltningarna har olika behov av att 

kommunicera, sådant som kommunen enligt lag är skyldiga att informera om måste dock 

kommuniceras. 

 

Kommunen kan använda sig av olika styrmedel i sin miljökommunikation, det innefattar lagar 

och regler, information, ekonomiska morötter, och att ställa krav i upphandlingar. Kommuner 

kan själva besluta om att införa ekonomiska incitament som främjar miljöarbetet, det kan vara 

gratis parkering för miljöbilar, färre avgifter det gäller hållbart byggande och bidrag till 

biogasbilar. De kan även använda sig av lokala föreskrifter som förbud mot tomgångskörning.  

 

Meddelandets formgivning styrs mycket av målet och då kommunen i högra grad behandlar 

informerande kommunikation än säljande så beror meddelandets utformning till stor del på 

målgruppen. För att få fram ett budskap som får effekt i form av attityd- och 

beteendeförändringar så anser respondenten att man i första hand måste se till målgruppen och 

anpassa meddelandet till den. Budskapet ska helst vara positivt, roligt och lätt att ta till sig. 

Men hon nämner vikten av så kallade väckarklockor också. Ett negativ budskap med 

skrämseleffekt som behövs för att människor ska inse allvaret i situationen.  

 

Energisparåtgärder nämner respondenten som ett exempel på budskap vinner gehör hos 

mottagarna och är enkla att kommunicera. Detta eftersom åtgärden ger ett snabbt och mätbart 

resultat i form av lägre utgifter. Det finns även ekonomiska styrmedel på regeringsnivå som 

lönar sig för kommuninnevånaren, exempelvis koldioxidskatt. 

 

Inom miljökommunikation är det viktigt att konkretisera miljöargument så att man förstår att 

även små åtgärder gör skillnad. Svårigheter som respondenten stött på i kommunens 

miljökommunikation ligger till största del i svårigheten med att tydliggöra och förenkla 

information. Miljö är ett oerhört brett ämne och väldigt komplicerat att förklara, det kan vara 

enklare att kommunicera andra mer specifika ämnen. Tidigare handlade 

miljökommunikationen mycket om praktiska anvisningar som exempelvis sopsortering, idag 

handlar det mer om att informera kring miljö som en helhet och aktuella miljöproblem som 

klimat och transporter, vilket är svårt att förenkla utan att tappa viktiga aspekter.  

 

4.1.2.3 Media 

Kommunen använder hemsidan, tidskrifter, publikationer, broschyrer och utskick. Resurserna 

är begränsade och därför används främst redan etablerade kanaler för miljökommunikationen, 

såsom kommunens informationsmagasin som går ut till alla invånare. Hemsidan är en bra 

kanal för att hantera olika kunskapsnivåer, i och med att mottagaren själv kan söka mer 

djupgående information. Respondenten påpekar dock att hemsidan skulle kunna användas i 
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större utsträckning. När det handlar om att kommunicera genom personliga kontakter har man 

bl.a. använt sig av studiecirklar för miljöintresserade. 

 

Respondenten anser att personliga kontakter och där budskap sprids mun till mun är det 

effektivaste kommunikationsverktyget. Det kan till exempel ske genom träffar, mässor och 

utställningar. Seminarier med kända personer som exempelvis meteorologer har visat sig vara 

effektiva. Pressmeddelanden kan ge stort genomslag för kommunikation rörande miljö men 

innebär också en minskad kontroll över vilket budskap som förmedlas. 

 

Internt sker miljökommunikation genom miljöledningssystemet. Innan dess införande var 

miljö i liten grad integrerat i hela organisationen, avdelningen miljö och hälsa fick oftast 

arbeta med miljö utan inblandning från andra avdelningar. I och med systemets införande har 

miljö inordnats i hela kommunens organisation och alla avdelningar ska numera ha miljömål 

och ”miljö i tanken”. Alla förvaltningar är engagerade i arbetet, nyanställda får information 

om ledningssystemet och vilka miljömål man har. Chefs- och ledarutbildningen inom 

kommunen har också en miljödel och alla chefer har ett miljöansvar i sitt arbete. Internt är 

också miljöombudsverksamheten ett sätt att sprida information, de agerar kunskapskälla på 

varje arbetsplats. 

4.1.2.4 Mottagare 

Kommunen har hela samhället som målgrupp, alltså alla kommuninnevånare. Då kommunens 

information berör alla invånare är det lätt att bli överambitiös i och med att man vill nå ut till 

alla, överallt. Men det är viktigt att identifiera målgrupper och anpassa informationen till 

dessa. Det finns ingen färdig mall för vilka målgrupper man har och hur man ska rikta sig till 

dem, det sker från fall till fall. Det finns däremot register över företag, organisationer och 

föreningar som underlättar utskick. 

 

Man har till exempel identifierat barn och unga som en viktig målgrupp för 

miljökommunikation, just för att man tror att det får stor effekt i form av attityd- och 

beteendeförändringar. Kommunen har genomfört kommunikationsaktiviteter som fokuserar 

på just dessa. De har en stor fördel eftersom man kan nå ut med information till den 

målgruppen genom skola och förskola, men man har också använt hemsidan som en kanal för 

att nå dem direkt istället för att indirekt gå via föräldrar och skola. Övriga målgrupper som 

identifierats är företag, särkilt de med miljöfarlig verksamhet som kommunen utövar tillsyn 

på. Kommunens alla anställda är också en målgrupp.  

 

Segmentering är en svaghet som nämndes för kommunen då det är svårt att identifiera vilka 

man måste nå samt att konkretisera och anpassa budskapet så det blir begripligt för varje 

målgrupp. 

 

4.1.2.5 Effekt 

Effekten av kommunikationsaktiviteterna är svåra att bevisa på grund av komplexiteten i 

kommunikationens mål och syfte. Beteendeförändringar är svårt påvisa och speciellt att mäta 

eftersom processen för beteendeförändring tar tid och det finns svårigheter med att återkoppla 

till exakt vilken kommunikationsaktivitet som varit avgörande för förändringen. Försök till att 

ta fram mätmetoder för detta har gjorts i projekt men det saknas en standardiserad mätmetod i 

verksamheten.   
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Ett exempel på område där man kan se en förändring och mäta resultat är inom 

avfallshanteringen. Sedan källsortering infördes har andelen sopor som gått till deponi 

minskat, det är ett exempel där att man både använt sig av information om hur sorteringen ska 

gå till samt satt in stödjande åtgärder för att underlätta sorteringen rent praktiskt. 

 

4.1.2.6 Återkoppling  

Inom kommunen mäts effekten av kommunikation genom läsarundersökningar, mätning av 

besöksstatistik på hemsidan och kommunenkäter som genomförs och ger feedback på hela 

kommunens verksamhet. En annan typ av återkoppling är den service som receptionen har, 

där kan kommunen ta emot förslag och hantera enklare ärenden. Förslag kan även lämnas på 

hemsidan och där finns även en klagomålsblankett. I samband med olika kampanjer och 

mässor finns det möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Kommunen är även 

inblandad i ett samarbete med andra kommuner för att utveckla olika mätvärden som kan 

användas mellan kommuner inom områden där man vill kunna jämföra sig med varandra.  

 

4.1.2.7 Miljökommunikation i framtiden.  

Respondenten använder sig av omvärldsbevakning för att se vad som är aktuellt, exempelvis 

kärnkraft, men anser att det är svårt att se vad som kommer. Inom miljöområdet kan olika 

frågor vara i fokus, här är vatten aktuellt. Sociala medier bedöms som en intressant 

utveckling, men respondenten tror att det kan komma en motreaktion på att människor är 

konstant kontaktbara.  

 

4.1.3 Marknadsföringsmaterial 

Kommunens marknadsföringsmaterial har en större bredd än företagets, materialet kommer 

från de olika förvaltningarna beroende på vilket ämne det handlar om. Det innehåller vitt 

skilda miljöfrågor såsom sopsortering, klimatsmart mat, energi, Agenda 21, samt grön trafik 

som innefattar biogas, elfordon och cykling. Trycksakerna finns i olika utföranden, 

exempelvis karta, broschyrer och häften, som i avseende på formgivning, layout och design 

skiljer sig mycket från varandra. Det finns även marknadsföringsmaterial i form av till 

exempel pins och tygkassar. Bilderna som används föreställer ofta människor och 

vardagssituationer, de kan också vara illustrerade. Informationen riktar sig till flera olika 

målgrupper externt, en del av materialet är också utformat i samarbete med andra aktörer. 

Informationsmaterialet kan även vara utformat för att det ska användas internt i verksamheten. 

I allt material hänvisas det till kommunens hemsida och andra källor online för mer 

information. På kommunens hemsida finns flera länkar till miljörelaterad information, det går 

sedan att söka mer djupgående artiklar inom många olika områden. 

 

4.2 Näringsverksamhet 

Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt (Expowera, 2011). En näringsverksamhet kan bedrivas i olika bolagsformer, de 

vanligaste är aktiebolag, enskild firma och handelsbolag. De flesta företagen är små och 

medelstora, endast 0,1 procent av företagen har fler än 250 anställda (Ekonomifakta, 2011). 

Inom ett aktiebolag väljs en styrelse varje år, de är ofta representanter från de största ägarna 

av bolaget, exempelvis aktiesparare eller andra delägare. Styrelsen ansvarar för att tillsätta en 

VD och för företagets organisation. Ett aktiebolag måste också ha en ansvarig revisor som 

ansvarar för att bokföring och revision, samt att kontrollera årsredovisningar och att VD:n 
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förvaltar bolaget på ett bra sätt. Företagets VD ansvarar för den dagliga driften och har till sin 

hjälp flera olika funktioner inom företaget för exempelvis administration och ekonomi 

(Aktiekunskap, 2011). 

 

4.2.1 Information om företaget 

Företaget verkar nationellt inom energibranschen och erbjuder el, fjärrvärme och 

bredbandsanslutning via stadsnät. Elen och värmen produceras till stor del i egna 

anläggningar och uppgår till cirka 1130 GWh ett normalår, de största energikällorna i 

produktionen är vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Företaget levererar el till cirka 94 000 

kunder och fjärrvärme till omkring 24 000 hushåll. Bolaget ägs kommunalt av tre olika 

kommuner i regionen och har verkat där i olika former sedan 1889. Totalt hade rörelsen år 

2010 en intäkt på drygt 3 miljarder kronor. Koncernen består förutom moderbolaget av sex 

dotterbolag och man är också delägare i fyra andra bolag inom samma bransch. 

Organisationen har 326 anställda och består av nio olika enheter; telecom, elhandel, 

elproduktion, värme, elnät, ekonomi, affärsstöd, human resources (HR) och support. 

Ansvariga för respektive enhet ingår även i ledningsgruppen. Styrelsen består av företagets 

ägare, i det här fallet de tre kommunerna som representeras av förtroendevalda. Företaget 

bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2003 certifierade enligt ISO 14 001 De uppsatta 

miljömålen är begränsad klimat- och miljöpåverkan, minskad risk vid kemikaliehantering, 

och minskat näringsläckage från skogen. Företaget trycker på fyra olika konkurrensfördelar; 

låga elpriser, nöjda elkunder, miljöansvar, och drivkraft för regionen (Jämtkraft, 2011). 

 

4.2.2 Intervjusammanställning 

4.2.2.1 Avsändare 

Företaget har en miljöavdelning och två miljösamordnare, men miljöansvar är något som 

genomsyrar hela organisationen då det finns ett linjeansvar i att ta hänsyn till miljön i alla 

beslut som tas. Miljökommunikationen hanteras liksom all annan kommunikation av 

kommunikationsavdelningen i företaget. Dessa tar fram information i samarbete med berörda 

avdelningar. Eftersom miljö är naturligt integrerat i hela företaget och man inte gör någon 

skillnad på miljökommunikation och övrig kommunikation så är miljöavdelning ofta 

involverade i processen. Respondenten framhåller att organisationens miljöarbete är större 

och mer djupgående än vad som kommuniceras. Det är ibland svårt att utveckla en strategi då 

man ständigt avväger och utgår ifrån vad organisationen tror att kunden vill ha för 

informationen, vad företaget vill förmedla och hur de ska få ut detta på bästa sätt. Dessa 

aspekter kan dock ibland sammanfalla och underlätta processen. 

 

Målet med miljökommunikationen är att stärka organisationens profil och position på 

marknaden. Miljökommunikation är ett komplext område eftersom människans miljöpåverkan 

är ett stort område.  Organisationen riktar därför mycket uppmärksamhet på sitt miljöarbete 

och de ansträngningar som görs för att minska sin miljöpåverkan men också för att framhäva 

sitt miljöarbete på ett sådant sätt att kunderna ska känna att organisationen är ett bra val ur 

miljösynpunkt. Man driver även kampanjer för att få folk att förbruka mindre el och 

effektivisera på det sättet. Miljöaspekten ses inte direkt som en konkurrensfördel eller som ett 

säljargument även om det är efterfrågat. Detta beroende på att miljöhänsyn blivit en 

nödvändighet för att inte hamna på efterkälken i konkurrensen snarare än att miljöarbete 

särskiljer dig från andra i branschen.  
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4.2.2.2 Meddelande  

Den miljöinformation som kommuniceras externt är bland annat de miljömål som satts upp, 

vilken fokus organisationen har och information kring miljöledningssystem. Organisationen 

har en mer informativ än säljande framtoning på miljökommunikationen, de försöker fokusera 

på sitt miljöarbete. Miljö är ett starkt säljargument för företaget men de värden som företaget i 

första hand marknadsför är kundnöjdhet, de vill vara ett personligt företag och satsar mycket 

på service. Pris är en viktig faktor lokalt, men man vill samtidigt kunna ge en bra avkastning 

till ägarna och vara en drivkraft för området, få företaget att växa och skapa arbetstillfällen. 

 

Utformningen av trycksaken avgörs ofta av syftet med kommunikationen, vad man vill uppnå 

och vilka man riktar den till. Privatkunder efterfrågar inte lika mycket information som 

företag eller projektörer kräver. De budskap organisationen använder sig av är av en positiv 

karaktär och man pratar hellre om vad man vill uppnå än vad man uppnått, och försöker skapa 

engagemang. För att kunden ska kunna engagera sig krävs dock att det redan finns ett 

miljöintresse. Pengar nämns som en motiverande faktor i meddelandet. Karaktärsdragen hos 

produkten påverkar också hur de utformar sina erbjudanden, el är abstrakt och det är svårt att 

påtagligt visa vad man får för pengarna, det är exempelvis inte som ett paket ekologisk mjölk 

vilken har ett märke på kartongen som bevisar att den är ekologisk. Miljökommunikation 

anses vara svårare än annan kommunikation då miljön kräver en helhetssyn och överblick 

som är svår att ha på grund av storleken och komplexiteten hos miljöfrågor.  

 

Beroende på att företag vill kunna visa upp att de gjort ett medvetet val, både för sina kunder 

och för sina leverantörer så har organisationen dels tagit fram ett eget diplom som redogör för 

att kunden köpt el med lägre miljöpåverkan, dels så använder man sig av Bra miljöval-

märkningen.  

 

Greenwashing är en aspekt man tar hänsyn till i utformningen av meddelanden speciellt 

användning av särskilda ord. Vilka ord som passar sig för organisationens marknadsföring är 

något som diskuteras mycket på kommunikationsavdelningen och man försöker diskutera det 

ute i övriga organisationen också så att man än en gång jobbar på helhetsintrycket som 

företaget ger.  

 

Respondenten påpekar att kommunikation rörande miljöfrågor är speciellt svårt då det är 

frågor som berör många i dagsläget eftersom det blivit något som i princip alla har en åsikt 

om eller attityd till.  En annan svårighet i och med den skepticism som finns idag rörande 

miljöargument är att våga kommunicera miljö istället för att inte säga någonting av rädsla för 

att misslyckas.  

 

4.2.2.3 Media 

Organisationen använder en bred mix av kommunikationsverktyg, vilket krävs för att nå ut till 

alla olika målgrupper. Företaget använder sig av personlig försäljning i högre grad till 

företagskunder, medan till exempel annonsering lämpar sig bättre för privata kunder då de har 

en större möjlighet att välja. Hemsidan anses vara företagets bästa kommunikations- och 

säljkanal och är viktig för att organisationen ska kunna finnas tillgänglig när kunden själv har 

möjlighet. Organisationen försöker dock i största möjliga mån använda kanaler som inte har 

sådan stor miljöpåverkan, minska på pappersutskick, använda miljövänligare papper och 

istället använda elektronisk marknadsföring, med mera. Detta är dock svårt lokalt eftersom de 

har en äldre kundbas som inte är lika mottagliga för internetbaserad kommunikation.  
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Någonting som saknas är användningen av sociala medier trots att detta tillsammans med 

events, och andra personliga möten är verktyg som anses skapa mest effekt hos mottagarna. 

De anses vara verktyg som skapar engagemang och möjliggör tvåvägskommunikation då 

mottagarna lättare kan ställa frågor och diskutera.  

 

Miljö kommuniceras internt i företaget genom miljöledningssystemet. Miljöledningssystemet 

är viktigt för att kommunicera och föra ut miljömålen i organisationen, vilka anmärkningar 

som gjorts, och vilka åtgärder som måste göras men också för att man ständigt ska kunna 

förbättra hela organisationen utifrån kraven som ställs av standarden och revisorn. 

Miljöledningssystemet hjälper till att skapa konsensus i företaget, att alla medarbetare, som är 

företagets ambassadörer, är insatta i miljöarbetet innebär att man skapar en gedigen bild av 

företagets miljöarbete. 

 

4.2.2.4 Mottagare 

Organisationen har inga målgrupper som är speciellt anpassade för miljökommunikationen då 

miljön är så pass integrerad i all kommunikation som den är. Man försöker i många avseenden 

anpassa kommunikationen så att den passar alla och kunna nå så många som möjligt. Ett 

exempel på målgrupp som nämndes är dock privatkunder och dessa kan delas upp efter olika 

områden mest med tanke på förekommandet av olika prisnivåer. Lokalt har man många äldre 

kunder. Man försöker anpassa kommunikationen efter vilken kunskapsnivå de olika 

målgrupperna har, men miljö har blivit en sådan självklar aspekt att alla kunder i stort sett får 

samma information. Privatkunderna får mer övergripande miljöinformation beroende på att de 

inte har lika stort intresse eller lika stora krav på sig. Företag är en viktig målgrupp för 

företaget som ofta kräver mer extensiv miljöinformation än privatkunderna och vill veta mer 

om miljöledningssystemet och hur produktionen ser ut. Organisationen har en rikstäckande 

kommunikation som varierar lite beroende på att priserna varierar inom landet, men 

kommunikationen bygger i stort sett på att marknadsföra samma värden.  

 

Den största svårigheten med kommunikationsprocessen som organisationen upplever är 

svårigheterna med att ”vara perfekt för alla”. Alla människor är olika och det är en utmaning 

att utforma kommunikation som skapar effekt hos alla eftersom man tolkar information på 

olika sätt. 

 

4.2.2.5 Effekt  

Företaget har inte märkt någon ökad försäljning av sina miljöprodukter till följd av 

kommunikationen. Miljö är däremot något som i hög grad förknippas med företaget bland 

kunderna, vad som är intressant är att företaget rankas som mer miljöanpassat nationellt än 

lokalt. Respondenten uttrycker att det kan bero på att miljöpåverkan av organisationens 

produktion är mer påtagligt lokalt, och människor som inte påverkas direkt värderar företaget 

som mer miljövänligt.   

 

4.2.2.6 Återkoppling  

På en mer övergripande nivå så mäter organisationen sina kommunikationsinsatsers effekt 

med antal nya kunder som förvärvas men mestadels genom kundundersökningar och nöjd-

kund-undersökningar där man tar reda på hur företaget uppfattas, och vilka värden kunder 

förknippar företaget med. Organisationen kan också mäta varje utskicks effekt genom att 

bland annat titta på hur kunden väljer, och hur de tecknar sina avtal. Kundcentret är värdefullt 
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när det gäller att kontinuerligt få in information om hur kunderna upplever företaget och dess 

verksamhet.  

 

4.2.2.7 Miljökommunikation i framtiden 

Organisationen försöker följa branschen men miljö är ett ämne som kräver en helhetsbild som 

inte anses vara möjligt att uppnå med dagens kunskap. Man har en ständig 

omvärldsbevakning inom organisationen på vad som gäller inom kommunikation och hur man 

ska informera allmänheten och detta diskuteras mycket på samrådsmöten. Företaget tar även 

gärna in synpunkter av de som påverkas av verksamhetens produktion.  Förändringar i vad 

som kommuniceras ses inte som trender utan mer som skiftningar i fokusområde. Det är svårt 

att få en känsla för vad nästa fokusområde kommer att bli då det kräver en mer omfattande 

omvärldsbevakning. I dagsläget är klimatfokus väldigt aktuellt. Information om biologisk 

mångfald liksom energieffektivisering är också något som efterfrågas mer och mer. Man ser 

också en framtida utveckling av nya kommunikationsverktyg och hoppas att det kommer 

möjliggöra bättre sätt att nå ut till kunderna. 

 

4.2.3 Marknadsföringsmaterial 

Företaget har en mer enhetlig samling material, framför allt i form av kataloger med samma 

layout där typsnitt och färgskala överensstämmer. Det kretsar kring samma miljöfrågor i allt 

material; förnybar energi, hållbar utveckling, energieffektivisering, eltrafik, företagets interna 

miljöarbete, policy och miljömål. Miljöargumentet används konsekvent och integrerat genom 

allt material oavsett vad syftet med kommunikationen är. Informationen är överlag allmänt 

hållen och riktar sig till alla kunder. Miljöproblemen förklaras inte närmare men det ges ofta 

praktiska tips på vad kunden kan göra för att spara på både miljö och pengar. 

Årsredovisningen är däremot extensiv och innehåller djupare information kring det interna 

miljöarbetet. Man använder sig ofta av vackra naturbilder och även miljömärken som Bra 

Miljöval och ISO 14 001. I materialet hänvisas det även till hemsidan som följer samma tema, 

där är det enkelt att navigera och hitta mer information. En annan viktig del av företagets PR 

är sponsring, man samarbetar med föreningar och organisationer för idrottsliga, kulturella, 

sociala och miljömässiga ändamål. Syftet är att utveckla regionen och samtidigt skapa goda 

relationer till kunder och allmänhet. 

5 Analys och diskussion  

Detta kapitel innehåller en analys av resultatet och diskussion av detta utifrån den teoretiska 

referensramen. Kapitlet inleds med den första forskningsfrågan och är uppdelad efter de 

olika delarna i miljökommunikationsprocessen som den beskrivits i teorin för att bli enklare 

att följa. Därefter behandlas den andra forskningsfrågan relaterat till respektive 

organisation. 

5.1 Forskningsfråga 1 

Följande stycke behandlar studiens första forskningsfråga och analyserar vilka skillnader som 

kan identifieras mellan företag och kommuners kommunikation rörande process och innehåll. 

 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

34 

 

5.1.1 Avsändare 

Kommunikationsprocessen i verksamheterna påverkas av hur de är organiserade och 

finansierade. Kommunen har en organisation med flera nivåer där alla beslutande 

församlingar består av förtroendevalda. Företaget har däremot en organisation som i det här 

fallet har en styrelse bestående av kommunernas politiska representanter och en  

ledningsgrupp bestående av tjänstemän. Organisationerna finansieras även på olika sätt, 

kommunen finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag och företaget genom 

försäljningsintäkter.   

 

En betydande skillnad ligger i hur kommunikationen tas fram och vart ansvaret ligger. I 

kommunen har man en informationsavdelning som har det övergripande ansvaret för 

kommunens information men varje förvaltning har sedan ansvar för den externa och interna 

kommunikation som rör just deras verksamhet. Företaget däremot har en 

kommunikationsavdelning som ansvarar för hela organisationens interna och externa 

kommunikation. De tar fram kommunikationen i samarbete med berörda avdelningar och ofta 

också i samverkan med miljöavdelningen.  

 

Det företaget vill uppnå med sin miljökommunikation är att stärka organisationens profil och 

position på marknaden och de använder miljö som ett säljargument även om man inte ser 

miljöaspekten som en direkt konkurrensfördel eller vinstmöjlighet för företaget. Kommunens 

syfte med miljökommunikationen handlar delvis om att bygga upp ett gott miljörykte för 

området men i större grad om att sprida information och öka invånarnas kunskap för att i 

slutändan åstadkomma beteendeförändringar.  

 

Processen för att utveckla kommunikationen i företaget är en ständig avvägning mellan vad 

företaget tror att kunden vill ha för information, vad företaget vill förmedla och hur de ska få 

ut detta på bästa sätt. Den här processen tyder på tvåvägskommunikation eftersom man tar 

hänsyn till vad kunden vill ha för information innan den utformas. Kommunens 

kommunikation är mer av envägskaraktär. Först fastställs det budskapet som ska 

kommuniceras sedan vilken målgrupp det ska riktas till. Därefter anpassas informationen till 

målgruppen och en lämplig kanal för att nå dem bestäms. 

 

Resurstillgång kan också vara av vikt för kommunikationen. Företagen kan själva styra vilka 

ekonomiska resurser som läggs på marknadskommunikation medan förvaltningar inom 

kommunen har en viss tilldelad informationsbudget att förhålla sig till. Med tanke på 

storleksskillnaden mellan verksamheterna och hur de är samordnade är det svårt säga vem 

som lägger ner mest resurser i relation till den kommunikation som produceras. 

 

5.1.2 Meddelande 

I processen för att uppnå önskad effekt med sin kommunikation har kommunen en stor fördel 

i och med möjligheten till åtgärder som stödjer miljöinformationen som exempelvis lagar, 

regler och ekonomiska incitament samt införandet av fysiska stödåtgärder, något som 

företaget saknar. Eftersom kommunens organisation även är så stor och innefattar många 

centrala funktioner i samhället finns det många informationsvägar, exempelvis genom skola 

och sjukvård.  

 

I utformningen av meddelande och budskap tar båda organisationerna hänsyn till mål och 

syftet med kommunikationen. Båda organisationerna anser sig använda mer informativ än 

säljande kommunikation, men företagets marknadsföringsmaterial visar på ett helt klart mer 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

35 

 

säljande tillvägagångssätt än kommunens material, vilket inte är förvånande med tanke på 

företagets syfte med kommunikationen. Organisationerna visar likhet också i att de helst 

använder positiva budskap men kommunens respondent anser också att skrämselbudskap kan 

vara effektiva väckarklockar för att allmänheten ska inse allvaret i vad deras beteende leder 

till för miljöeffekter. Med positiva budskap menas rationella budskap som tilltalar kundens 

egenintresse och de förmåner som ett ändrat beteende medför för kunden. skrämselbudskap 

faller under temana känslomässiga och moraliska budskap och kan spela på människors 

inneboende känsla av rätt och fel eller skapa en känslomässig reaktion på budskapet genom 

att exempelvis visa en bild på en tigerunge samt texten ”Rädda tigern!”. Enligt Peattie (1992) 

är speciellt moraliska budskap populära när det gäller miljökommunikation. Enligt Olausson 

(2009) är det dock av stor vikt att budskapet hamnar inom ramen för mottagarnas 

inflytandezon. En av de avgörande faktorerna för att mottagarna ska omvandla attityd till 

handling är att de känner att det finns möjlighet att påverka. Miljökommunikation har som 

sagt ofta bestått av moraliska budskap med en tydlig röd tråd av larm och pekpinnar. Detta är 

en metod genom vilken man vill skapa insikt som sedan leder till handling, men den metoden 

fungerar bäst på en mer miljömedveten målgrupp som själva kan se sambandet mellan 

miljöproblem och lösningar. I kommunens målgrupp finns det ett problem med att man inte 

når de ”ointresserade” och val av budskap kan spela en viktig roll i detta i och med att det 

enligt Olausson (2009) finns en viss mättnad mot denna sorts skrämselbudskap hos människor 

med mindre miljöengagemang.  

 

Enligt Nitsch (1998) är det viktigt att utforma meddelandet med hänsyn till mottagarna. 

Organisationerna är medvetna om vikten av målgruppsanpassning och säger sig ta hänsyn till 

detta. Svårigheter med att målgruppsanpassa meddelandet i praktiken är dock någonting som 

framhålls. Detta syns också i marknadsföringsmaterialet som är av allmän karaktär och riktas 

till en bredare massa utan hänsyn till exempelvis kunskapsnivå. Svårigheter med att anpassa 

meddelandet till målgruppen kan också bero på att det är svårt att definiera målgruppen. Miljö 

är dessutom ett svårt ämne att kommunicera av på grund av dess bredd och komplexitet, 

vilket framhölls av både företaget och kommunen. Kommunen såg de största svårigheterna i 

att just tydliggöra och förenkla informationen för att passa målgrupperna.  

 

Företaget nämnde svårigheter med att marknadsföra sin produkt på grund av dess abstrakta 

karaktär. Det finns problem med att visa påtagliga och materiella förmåner med produkterna. 

Företaget står dessutom inför en besvärlig situation i och med den skepticism rörande 

miljöargument i marknadsföring idag och det är någonting man också måste ta hänsyn till i 

utformningen av meddelande, något kommunen inte nämnde som ett problem. Man har dock 

nått framgång i båda organisationerna med kommunikation av mer konkret karaktär som och 

direkt visat på små åtgärder man själv kan göra eller som handlar om egen vinning.  

 

5.1.3 Media 

Båda organisationerna verkar använda sig av en bred mix av de verktyg och kanaler som 

finns, vilket enligt företaget krävs för att nå ut till de olika målgrupperna. Kommunen skiljer 

sig lite från företaget då de på grund av begränsade resurser helst använder sig av redan 

etablerade kanaler som exempelvis kommunens informationsmagasin. Kommunens 

marknadsföringsmaterial har dock en större bredd än företagets, materialet handlar om vitt 

skilda miljöfrågor, allt från sopsortering till klimatsmart mat beroende på vilken förvaltning 

informationen kommer från. Företagets kommunikation kretsar kring samma miljöfrågor i allt 

material, till exempel förnybar energi och hållbar utveckling. Miljöargumenten används 

konsekvent och integrerat genom allt material oavsett vad syftet med kommunikationen är. 
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Kommunens marknadsföringsmaterial skiljer sig mycket åt i fråga om utförande, 

formgivning, layout och design. Företaget har en mer enhetlig samling material, framför allt i 

avseende på layout, där typsnitt och färgskala överensstämmer i allt marknadsföringsmaterial, 

även på hemsidan.  

 

Båda organisationerna anser att budskap får störst effekt genom verktyg där människor träffas 

personligen, pratar direkt med varandra och har ett meningsutbyte. En utveckling av 

organisationernas miljökommunikationsprocess mot personliga möten blir dock svårt med 

tanke på storleken på den totala mottagargruppen, kommunen måste till exempel 

kommunicera med alla invånare i området. Sociala medier är ett verktyg som bedöms både i 

teorin och av respondenterna som en intressant utveckling (Lindén, 2004). Detta 

kommunikationsverktyg utgör flera möjligheter för utveckling av miljökommunikationen. 

Dels så finns det möjlighet för människor att visa upp att man gör aktiva miljöval, någonting 

som nämns som en viktig extern motiverande faktor för förändring. Man kan ”gilla” vissa 

sidor, gå med i grupper och även delta i tävlingar och evenemang.  

 

5.1.4 Mottagare 

Båda organisationerna riktar sig till en stor grupp och försöker anpassa sin 

miljökommunikation för att nå så många som möjligt. En skillnad ligger dock i att det ligger i 

kommunens uppdrag att informera alla invånare medan företaget har möjlighet att välja vilka 

man vill rikta sig till. Företaget har mer informationsunderlag för att göra en ökad 

segmentering av målgrupper jämfört med kommunen. Kommunen däremot har i och med det 

uppdelade kommunikationsansvaret mellan förvaltningarna god kunskap i varje förvaltning 

att se vilka som har behov av deras kommunikation, men det finns ingen samlad kunskapsbas 

om detta som är användbar.  

 

Miljökommunikation anses vara svårt då det kräver att både avsändare och mottagare har 

tillräcklig kunskap om ämnet för att möjliggöra den nödvändiga helhetssyn och överblick som 

den nya sortens gröna marknadsföring med inriktning på hållbarhet lett till (Peattie, 2001). 

Med tiden ökar samhällets miljömedvetenhet och det blir enklare att nå ut med miljöbudskap 

eftersom fler har grundkunskaper i ämnet. Men till dess är det viktigt att identifiera vilka 

grupper i samhället som har ett miljöintresse och grundläggande kunskap och rikta 

kommunikationen till dessa. Att rikta miljökommunikation till alla människor utan urskiljning 

är som att kasta pengar i sjön, då de utan miljövärderingar, enligt Lindén (2004), troligtvis 

inte kommer att ta till sig informationen. Vill man nå dessa ”ointresserade” är det viktigt att ta 

hänsyn till målgruppens egenskaper och motiverande faktorer kopplade till dessa eftersom det 

oftast handlar om total omställning av handlingsmönstret (Lindén, 2004; Nitsch, 1998) 

 

5.1.5 Effekt och återkoppling 

Kommunens arbete med att återkoppla kommunikationseffekten försvåras delvis av att 

kommunikationens syfte är komplext. Beteendeförändring är som sagt svårt att mäta och det 

är svårt att bedöma vilken kommunikationsinsats som varit avgörande för förändringen. 

Delvis försvåras återkopplingen också av att de olika förvaltningarna har många egna mål och 

syften med sin kommunikation vilket gör utvärderingen av resultatet komplext. Något som 

ytterligare försvårar utvärdering av resultatet är att de inte får någon direkt feedback på sina 

kommunikationsinsatser. 
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Företaget har något lättare att utröna vilken effekt kommunikationen haft för deras profil och 

position på marknaden genom de kundundersökningar och nöjd-kund-undersökningar som 

genomförs samt deras kundservice som kontinuerligt får in information om hur kunderna 

upplever företaget.  

 

Återkopplingen för företaget kan dessutom enklare hänföras till den som utformat 

kommunikationen i och med det samordnade kommunikationsansvaret och centrala 

informationsavdelningen. Detta möjliggör ständig förbättring i företagets 

miljökommunikationsprocess på ett sätt som saknas i kommunen.  

 

5.1.6 Miljökommunikation i framtiden 

Båda organisationerna nämner i sina intervjuer att miljökommunikation i framtiden inte 

handlar om att spå och följa trender utan mer om att förutse vilken miljöfråga som kommer att 

hamna i fokus härnäst. Det är viktigt att kunna reagera på nästkommande miljöfråga som 

kommer i fokus på ett sådant sätt att man behåller sin gröna profil och samtidigt uppfyller 

kundernas behov. Utvecklingen inom grön marknadsföring gentemot sustainable marketing 

kommer att innebära ytterligare svårigheter då det kommer kräva att vi förändrar hur vi lever, 

marknadsför och konsumerar. Beteendeförändringar är en långsam process som kommer 

kräva mycket av både samhälle i form av lagstiftning, beskattning och information, och 

näringslivet i form av offensivt nytänkande och engagemang i miljöfrågan (Lindén 2004). 

Intresset för utvecklingen inom grön marknadsföring och den förändring den innebär är stort. 

I framtiden måste dock organisationerna ta hänsyn till att det även finns många som motsätter 

sig sådana radikala samhällsförändringar som en hållbar utveckling innebär (Peattie, 2001).  

 

5.2 Forskningsfråga 2 

Detta stycke behandlar studiens andra forskningsfråga och analyserar vilka 

förbättringsområden som finns inom organisationernas miljökommunikation. 

 

5.2.1 Kommunens miljökommunikationsprocess 

Ansvaret för kommunikationen är allokerat inom kommunen vilket har fördelen att de i 

verksamheten med mest kunskap i ämnesområdet kommer närmare mottagaren. Det kan 

samtidigt vara hämmande då kommunikation och information inte är personalens huvudsyssla 

och de tilldelade resurserna, både tidsmässigt och ekonomiskt, inte räcker till storskaliga 

kommunikationsinsatser. En samordning av miljökommunikationen kan göra den mer 

konsekvent och effektiv. 

 

Då kommunens kommunikation berör en bred massa är det problematiskt att identifiera 

målgrupper och anpassa budskapet till dessa. Segmentering av målgrupper är dock av stor 

vikt för budskapets effekt och kommunikationens måluppfyllelse (Nitsch, 1998). Om 

marknaden kan indelas i olika grupper med gemensamma behov och förutsättningar så har 

politiska åtgärder större möjligheter att nå ut och utveckla nya handlingsmönster i samhället 

(Lindén, 2004).  

 

Om ambitionen är att nå flera olika målgrupper behövs en mix av olika typer av budskap. Att 

främst använda sig av budskap som ska skapa probleminsikt och därigenom förändra ett det 

problematiskt beteende innebär att man endast når en miljömedveten grupp. Men för att nå ut 

till en bredare målgrupp måste man koppla problemet till handlingen, inte bara prata om 
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enbart problemet eller enbart handlingen. Kommunikationen kan ytterligare gynnas av om 

kommunikation kompletteras med stödjande åtgärder och även information om vad 

mottagaren själv har att vinna på agerandet (Olausson, 2009).        

                                               

Båda organisationerna anser att det ligger en svårighet i att kommunicera miljö eftersom det 

handlar om sammansatta frågor där det krävs en helhetssyn på problemet. Sådan komplex 

information behöver förenklas men det är samtidigt viktigt att inte förlora förståelsen för 

sambandet mellan problemet och åtgärden. Med tanke på den stora målgrupp som kommunen 

har kan budskapet behöva varieras för att passa mottagarens kunskapsnivå. 

 

Enell (2009) menar att kommunicering kring miljö bör ske på samma sätt som övrig 

kommunikation, och att miljöfrågor är så pass integrerade i samhället och vardagen att de inte 

kan separeras från övriga frågor.  Varken kommunen eller företaget skiljer på hur de hanterar 

miljöfrågor och andra frågor, och de försöker anpassa sin miljökommunikation så att det 

passar alla men nämner samtidigt att det är svårt att vara ”perfekt för alla”. Enell (2009) 

skriver också att ju mer miljömedvetenheten är integrerad i samhället ju enklare blir det att 

sträva mot hållbarhet i vardagen.  Det är möjligt att svårigheterna för organisationerna med att 

nå fram med sin miljökommunikation kan bero på att organisationen ligger längre fram i sitt 

miljöarbete och därmed också miljömedvetenhet än vad de enskilda individerna i samhället 

gör. Organisationerna arbetar efter tankesättet att miljö naturligt integreras med övriga frågor 

och kommunikation, medan denna integrering ännu inte är naturlig för samhället. Denna 

nivåskillnad kan därmed orsaka svårigheter med att nå fram med budskapen. Brist på effekt 

och respons kan därmed betyda att organisationerna ligger långt fram i sitt eget miljötänk och 

att detta får en negativ effekt på miljökommunikationsprocessen i och med att detta inte 

matchas mot mottagarnas nivå av miljötänk.  

 

Det sker mätning av effekt och återkoppling i verksamheten men den försvåras av att mål och 

syfte sällan är mätbara, att det går lång tid mellan kommunikationsinsatsen och den önskade 

effekten samt att målgruppen för informationen inte är identifierad. Då är det också svårt att 

se fördelarna med att mäta effekten eftersom uppgiften blir tidskrävande (Peattie, 1998). Men 

genom att ställa upp mätbara mål från början är det möjligt att göra en återkoppling och se 

vilket budskap och vilka kanaler som fungerat på vilken målgrupp, denna information kan 

sedan användas för att utforma och förbättra framtida kommunikation.  

 

Kommunen har metoder för insamling av information om invånarna men inget system för att 

återkoppla den till rätt person och kan därför inte användas som underlag för fortsatt 

kommunikation. En mer samordnad enhet för miljökommunikation skulle i samarbete med 

aktuell förvaltning kunna effektivisera arbetet både tidsmässigt och ekonomiskt. Det är dock 

viktigt att inte förlora de fördelar som finns med att ha ansvaret delegerat.  Vem som sköter 

miljökommunikationen har sett olika ut, det har antingen legat hos informationsansvarig eller 

miljöansvarig. Det är svårt att säga vad som är mest lämpligt, men oavsett vart huvudansvaret 

ligger så kräver kommunikation kring miljö ett samarbete. 

   

5.2.2 Företagets miljökommunikationsprocess 

Just nu arbetar företaget i linje med vad lagar och regler kräver och vad som behövs för att 

inte hamna på efterkälken i konkurrensen. Men om företaget istället skulle sträva efter att 

ligga i framkant i branschen, bli mer offensiv och visionär i sina miljömål, utforska nya 

marknader och möjligheter när det gäller miljöarbete så skulle detta stärka deras profil och 

position på marknaden. Miljö är efterfrågat i branschen men företaget ser miljöprofilering mer 
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som en förutsättning för att inte hamna på efterkälken än att det innebär konkurrensfördelar. 

En höjd ambitionsnivå skulle innebära att man kan använda miljö som konkurrensfördel i 

högre grad (Enell, 2009). 

 

I marknadsföringsteori sker oftast all kommunikation med målsättningen att sälja produkter 

eller för att stärka företagets image (Larsson & Rosengren, 1995). Företagets mål stämmer väl 

överens med detta. Däremot har de en mer informativ än säljande vinkling på 

miljökommunikationen och informerar mycket om sitt miljöarbete och de ansträngningar som 

företaget gör för att minska sin miljöpåverkan för att kunderna ska känna att organisationen är 

ett bra val ur miljösynpunkt. Att målen är väldefinierade och kan mätas med befintliga 

metoder underlättar mycket för företaget i utformningen av kommunikationsaktiviteter och 

även senare i återkopplingen. 

 

Målen uppnås genom en strategi liknande den som beskrivs i marknadsföringsteori som 

”Pull”-metoden (Kotler et al., 2008). Företaget tar hänsyn till vad kunden efterfrågar för 

information och utformar kommunikation till kunden som ska få dem att genomföra 

förändringar i sitt beteende och också efterfråga företagets miljöanpassade produkter. 

 

Pull-metoden kräver därmed mer målgruppsanpassning av budskapet än vad företaget har 

idag. Meddelandet måste vara anpassat till målgruppens individuella förutsättningar, livsstil 

och samhällsomgivning för att budskapet ska få effekt. En annan faktor som också visar på att 

målgruppen måste få en aktivare roll är att miljökommunikation ofta uppmanar ofta till 

åtgärder som är till en del besvär för mottagaren (Nitsch, 1998). Att företaget tar den breda 

vägen försöker nå så många som möjligt med samma budskap innebär att man missar den 

anpassning av budskapet som är av högsta vikt för att miljökommunikationen ska få effekt.. 

En segmentering av företagets marknad, bland annat gällande mottagarnas kunskap och 

miljöintresse, skulle öka deras förutsättningar att nå ut till människor med sina produkter och 

tjänster (Lindén 2004). Ökad segmentering skulle också kunna öppna upp nya marknader och 

synliggöra nya kundgrupper för företaget och dess produkter. Företaget har underlag för att 

göra bättre segmentering men använder sig inte av information i någon större utsträckning. 

Företaget försöker istället rikta sig till så många som möjligt. Detta blir ofta mer allmän 

information som utformas för att tilltala så många som möjligt samtidigt som man vill 

undvika att trampa någon på tårna, denna kompromiss kan leda till att färre verkligen tar till 

sig informationen. Meddelandet kan få bättre effekt och respons hos mottagarna om man delar 

in dem i mindre segment och försöker rikta informationen för att passa deras upplevda behov 

och situation (Kotler et al., 2008).   

 

Företaget använder sig i dagsläget av rationella och känslomässiga budskap och vill man nå 

en bred massa som till stor del saknar miljökunskap så ska man använda sig av just rationella 

budskap som konkret kopplar miljöproblemen till vad mottagarna kan göra för att förändra 

situationen. Enligt Peattie (1992) reagerar människor hellre på moraliska miljöbudskap som 

riktar sig till människors känsla av rätt och fel. Olausson (2009) menar dock att man inte når 

en bred massa med pekpinnar och larm såvida inte målgruppen själva kan koppla 

miljöproblemen till möjliga åtgärder eller tvärtom. För att kunna göra den kopplingen krävs 

det en målgrupp med intresse och kunskap vilket skulle passa vissa av företagets segment 

bättre än andra.   

 

Det finns en rädsla i företaget för att bli anklagad för greenwashing i sin marknadsföring då 

det skulle skada företagets image och öka konsumenters skepticism till miljöargument. 

Greenwashing kan också få en positiv effekt. Företag påverkar som sagt varandra och sina 
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branscher och om företaget skulle bli mer offensiv i sin miljökommunikation och våga säga 

mer skulle detta kanske leda en positiv utveckling i branschen och bidra till att förändra den 

sociala normen i samhället (Schendler, 2010). Att våga marknadsföra miljö och mod att 

utforska nya möjligheter inom området skulle ge företaget mycket gratis PR. Detta skulle 

kunna skapa ett positivt buzz och word of mouth kring företaget och därmed ge företaget 

tillgång till en av de kraftfullaste kommunikationskanalerna som finns (Peattie, 1992).  

6 Slutsats och fortsatt forskning  

Detta kapitel sammanfattar kort diskussionen kopplat till rapportens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet ger också förslag till fortsatt forskning och beskriver därefter mer 

konkret de förbättringsförslag som författarna vill lyfta fram. 

  

6.1 Slutsatser 

Den största skillnaden som uppmärksammades mellan organisationerna var hur 

miljökommunikationsprocessen var organiserad i verksamheterna. Ansvarsfördelningen 

rörande miljökommunikationen såg olika ut på så sätt att det fanns en central 

informationsavdelning med ansvar för miljökommunikationen i företaget medan den 

kommunala verksamheten hade fördelat ansvaret mellan olika förvaltningar. Detta är 

någonting som vi anser påverkat organisationernas marknadsföringsmaterial i avseende på 

konsekvent utformning och sammanhängande information. Det organisationen vill uppnå med 

miljökommunikationen är något som i högsta grad styr utformningen och detta är en stor 

skillnad mellan organisationerna eftersom kommunen vill informera och påverka sina 

invånares beteende medan företaget vill stärka sin profil och sälja produkter och tjänster. I 

avseende på budskap står företaget inför en något mer komplicerad kommunikationssituation 

just eftersom deras målsättning är att stärka sin position på marknaden och därmed också 

måste ta hänsyn till den misstro som finns idag kring miljöargument i marknadsföringen. 

Budskapens teman i kommunikationen skiljer sig något mellan organisationerna då båda 

använder rationella och känslomässiga budskap medan kommunen också kan använda sig av 

moraliska budskap och såkallade väckarklockor. Mottagare för miljökommunikationen är en 

viktig aspekt och företaget har en fördel i att de har med bland annat sina kundundersökningar 

bättre underlag för att segmentera i högre grad och dessutom möjlighet att välja vilka man vill 

rikta sig till. Denna valmöjlighet är något som kommunen saknar och dessutom har svårt att 

göra då informationen om mottagarna är bristfällig och utspridd i de olika förvaltningarna. 

Organisationerna har också stora skillnader i hur de hanterar återkoppling av 

kommunikationen. Företaget har en mycket mer utvecklad metod för att samla in information 

om kunderna och vilken respons kommunikationsaktiviteterna ger som underlättas av målens 

mätbarhet. Kommunen har svårigheter med återkoppling, inte bara på grund av svårigheterna 

med att mäta beteendeförändringar, som är deras mål, utan också med tanke på 

ansvarsfördelningen.  

 

Miljökommunikationen i både företaget och kommunen kan förbättras för att åstadkomma 

positiva beteendeförändringar och därmed ta steg mot en hållbar utveckling. Detta genom en 

bättre segmentering av målgrupper och noggrannare definition av mottagarna så att de blir 

lättare att urskilja och att rikta meddelandet till. Genom att ta hänsyn till egenskaper och 

förutsättningar hos målgruppen liksom faktorer som omvandlar deras attityder till beteende 

kan man utforma meddelanden och budskap som påverkar mottagarna i riktning mot positiva 



Miljövetenskap C, Självständigt arbete 

Ida Magnusson, Maria Olsson  

2011-06-09 

41 

 

förändringar. Bättre segmentering innebär också att organisationerna får förutsättningar att 

välja effektivare verktyg och metoder för att nå ut med budskapet. Att ställa upp mål med 

mätbara effekter skulle underlätta återkopplingen och därmed ge organisationerna möjlighet 

att åstadkomma ständiga förbättringar i sin miljökommunikationsprocess. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Det är intressant att reflektera kring de förutsättningar som råder i just denna studie, det kan 

tänkas att resultatet hade sett annorlunda ut om verksamheterna haft andra förutsättningar. 

Kommunikationen har sannolikt påverkats av verksamhetens storlek, resurser och 

lokalisering. Hade organisationerna exempelvis varit placerad i en storstadsregion hade 

konkurrensen, utbudet och resurserna varit annorlunda.  

 

För fortsatt forskning krävs en vidareutveckling av intervjufrågorna, öppna intervjuer kan 

vara tidskrävande och resultatet är svårt att generalisera på en större grupp. Den framarbetade 

frågeguiden kan därför utgöra ett underlag för att utveckla mer strukturerade och specifika 

frågor. Dessa kan sedan användas i intervjuer och enkäter för att göra en utökad studie som 

omfattar fler respondenter. Då är det möjligt att undersöka olika företag och kommuner i ett 

större geografiskt område, samt omfatta både miljö- och informationsansvarig i 

verksamheten. För att vidare kunna utveckla miljökommunikationsprocessen i det specifika 

företaget behöver man däremot titta mer ingående på förutsättningarna i den bransch där 

företaget verkar.   

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur företag och kommun externt 

kommunicerar miljö utifrån ett mottagarperspektiv. Speciellt intressant vore att undersöka om 

och hur det delade kommunikationsansvaret i kommunen påverkar hur 

miljökommunikationen upplevs av invånarna. Det skulle också vara av intresse att jämföra 

hur olika kommuner organiserar sin miljökommunikation. En fängslande tanke vi haft under 

arbetets gång är hur en samordning av miljökommunikationen inom kommunen skulle se ut 

och vad detta skulle ge för effekter. Det vore intressant att utreda om det finns ett samband 

mellan resurser och kommunikationens effekt och vad den effektivaste processen fokuserar på 

samt hur den allokerar sina resurser.  

 

Angående återkoppling och dess vikt för ständig förbättring inom kommunikationsvärlden 

vore det högst intressant forskning att ta fram en standardiserad metod för hur man skulle 

kunna mäta beteendeförändringar till följd av kommunikations- och informations åtgärder.  

 

 

6.3 Förslag till förbättringar 

6.3.1 Kommun 

6.3.1.1 Samordna 

Våra förslag för att förbättra kommunikationsprocessen är att varje förvaltning bör 

sammanställa ett underlag för vilka deras målgrupper är när det gäller miljökommunikation. 

Vilka de riktar sin information till, vad de har för behov och hur de når ut till dem.  Tanken är 

att en bättre samordning kan ge mer kommunikation i relation till de resurser som läggs ner.  
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6.3.1.2 Budskap 

Använda mer rationella budskap där man bättre kopplar miljöproblem till åtgärd och egen 

vinning i kommunikationen för att nå ut till människor som saknar miljöintresse eller 

kunskap.  

6.3.1.3 Synas i sociala medier 

Spel och tävlingar i sociala medier är någonting som blivit väldigt stort, en utveckling av detta 

för att främja miljöarbetet i kommunen och för att skapa engagemang bland invånarna är ett 

förslag. Det är en extern motiverande faktor, individen vill visa upp för andra att man gjort ett 

medvetet val vilket sociala medier fungerar bra för. Denna typ av tvåvägskommunikation 

möjliggör också en snabb respons och kan vara ett verktyg för att mäta effekt. 

 

6.3.1.4 Mät och utvärdera 

Som kommunens respondent nämnde så behövs det tas fram en bättre och standardiserad 

metod för att mäta beteendeförändringar. Resultatet av dessa mätningar skulle sedan kunna 

användas för att utvärdera effekterna och förbättra kommunikationsstrategin. Om det går att 

säkerställa en högre effekt av framtida kommunikationsinsatser kan det i sin tur motivera att 

en större andel resurser tilldelas. 

 

Återkoppling kan också handla om att rapportera tillbaka till mottagaren vilket resultat som 

deras agerande lett till. Att ge positiv feedback ger en bekräftelse på att handlandet faktiskt 

gör skillnad och leder till förändring. Det kan i sin tur förstärka beteendet. 

 

6.3.2 Företag 

6.3.2.1 Segmentera 

Vårt förslag för att förbättra kommunikationsprocessen i företaget är att dela upp sina 

målgrupper i mindre segment. Det skulle till exempel kunna baseras på ålder, 

miljömedvetenhet, livscykelfas, kunskapsnivå och inkomst. 

 

6.3.2.2 Blogga 

Även för företaget är sociala medier intressant. Bloggar är en kommunikationskanal som visat 

sig bli allt viktigare och en blogg kring miljö och hållbar utveckling kopplat till företagets 

verksamhet är en intressant utvecklingsmöjlighet i deras kommunikationsprocess. Dels för att 

utgöra en plats där människor kan söka information och kunskap kring ämnet och få 

inspiration till egna åtgärder men dels för att företaget ska kunna visa sin proaktiva och 

offensiva sida och sitt intresse för utvecklingen inom området. 

 

6.3.2.3 Ta ställning 

Företagets gedigna miljöarbete öppnar för en mer offensiv marknadsföring av miljöargument. 

Företaget kan bli mer ställningstagande genom att exempelvis använda ekonomiska 

incitament för att främja miljöanpassade produkter. Det kan handla om att subventionera 

gröna produkter eller att avgiftsbelägga övriga produkter. Ett annat sätt att ta ställning är att 

utforma mer ambitiösa miljömål. 
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Bilaga 1 – Frågeguide  

Frågeguide till C-uppsats i miljökommunikation 
 

 

Uppsatsen är en C-kurs i miljövetenskap och examensarbetet inom programmet Ekoteknik. 

Valet av ämne kommer sig av att vi har läst valbara kurser inom företagsekonomi och 

marknadsföring, att fördjupa sig i miljökommunikation förenar dessa intresseområden. Vårt 

mål med uppsatsen är att ge förslag på förbättringar för miljökommunikationsprocessen och i 

förlängningen bidra till beteendeförändringar i samhället för att nå en hållbar utveckling. 

 

Syftet med intervjun är att undersöka hur miljökommunikation kan fungera praktiskt genom 

att studera två olika organisationer, detta kan sedan sättas i relation till kommunikationsteori.  

 

Forskningsfrågor för uppsatsen 

- Hur kan miljökommunikation i företag och kommuner förbättras för att åstadkomma 

positiva beteendeförändringar hos sina målgrupper och därmed ta steg mot en hållbar 

utveckling? 

- Vilka skillnader kan identifieras mellan företag och kommuners kommunikation 

rörande innehåll och process? 

 

Intervjun beräknas ta 1 timme och svaren antecknas under intervjuns gång. Det är möjligt att 

avbryta intervjun utan att behöva ange orsak. I efterhand kommer det att finnas möjlighet att 

ha synpunkter på sammanställningen av intervjun. Den färdiga rapporten kommer att vara 

tillgänglig för allmänheten i en databas.  

 

 

1. Beskriv kort Er organisation och vilka miljöaspekter som är viktiga i Er verksamhet. 

Beskriv Din yrkesroll. 

 

2. Beskriv processen för hur Ni kommunicerar miljöfrågor.  

 

3. Finns det skillnader i hur Ni arbetar med kommunikation av miljöfrågor och övrig 

kommunikation
1
? 

 

4. Finns det skillnader i hur Ni externt kommunicerar Ert miljöledningsarbete respektive 

Era gröna produkter/tjänster?  

 

5. a) Hur påverkar det interna miljöledningsarbetet den externa kommunikationen?  

b) Vad har förändrats sedan ledningssystemets införande? 

 

6. Vilka mål och syften finns med miljökommunikationen, vad vill Ni uppnå? 

 

7. Hur mäts resultatet av en viss kommunikationsinsats? 

 

                                                 
1
 Exempelvis kommunikation rörande ekonomi. 
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8. a) Har Ni identifierat några målgrupper och vilka är dessa?  

b) I vilken utsträckning anpassas miljökommunikationen till dessa målgrupper? 

 

9. Vilka medier och kommunikationsverktyg
2
 använder Ni specifikt för 

miljökommunikation?  

 

10. För att få fler i samhället att agera hållbart kan miljökommunikation användas för att 

uppmana till förändring av beteende och attityd; 

 

a) Vilken sorts kommunikationsverktyg tror Ni då ger mest effekt hos mottagaren? 

b) Vilken typ av budskap tror Ni då ger mest effekt hos mottagaren? 

 

11. Vilka svårigheter upplever Ni i kommunikationsprocessen? 

 

12. Ser Ni några trender inom marknadsföring, speciellt trender kopplade till miljöfrågor? 

 

 

Har Ni något övrigt som Ni vill ta upp som Ni anser är relevant rörande detta ämne? 

 

 

Tack för Er medverkan. 

 

                                                 
2
 Exempelvis annonsering, pr, direkt marknadsföring, personlig försäljning. 
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Bilaga 2 – Intervjusammanställning, kommun 

Iren Karlsson-Berglund, Östersunds kommun 4/5-2011 

 

 

Organisationens struktur och dess miljöarbete 

De förtroendevalda inom kommunen fastställer miljömålen och fördelar ekonomiska resurser. 

Detta beslutas utifrån lagar, ekonomi och den information de har tillgängligt.  

 

Kommunens fokusområden är valda utifrån de 15 nationella miljömålen. Inom dessa miljömål 

har man identifierat de mest betydande miljöaspekterna för kommunen som en geografisk 

enhet. Detta genom att ge målen en värdering och prioritera dem utifrån specifika aspekter, 

t.ex. måste man tänka på vad kommunen har möjlighet att påverka, vad som är lagstyrt, och 

sedan väva in saker som man måste, borde och kan jobba med.  

 

Det övergripande strategiska ansvaret för information och kommunikation (t.ex. hemsidan) 

har informationsavdelningen där det finns en informationschef och ytterligare en informatör. 

Varje förvaltning inom kommunen ansvarar för den externa och interna information som rör 

just deras verksamhet. Renhållning ansvarar t.ex. för kommunikation som rör sophantering. 

Det medför att förvaltningen kan se vilken information det finns behov av inom just sitt 

område, och det är av yttersta vikt att alla förvaltningar tar sitt kommunikationsansvar och 

informerar vad de gör och vad som händer. Varje förvaltning har en egen förvaltningsredaktör 

som ansvarar för vissa sidor på webben och att förmedla informationen som hör ihop med 

deras agenda.  

 

Respondenten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen som en typ av internkonsult och 

kunskapsresurs. Hon ansvarar för att kommunicera och informera allmänheten liksom andra 

delar av organisationen om miljömål, miljöledningssystemet och Agenda 21, praktiska 

anvisningar på vad kommuninvånarna kan göra själva för att bidra till en bättre miljö och hur 

väl kommunen lever upp till sina mål. I detta arbete ingår det även praktiska uppgifter som att 

hålla träffar och kurser. Inom uppdraget tilldelas respondenten en viss fastställd 

informationsbudget som ska räcka till träffar och trycksaker m.m. men det söks även externa 

medel för enskilda projekt.  

 

Innan miljöledningssystemets införande var miljö i liten grad integrerat i hela organisationen, 

avdelningen miljö och hälsa fick oftast arbeta med miljö utan inblandning från andra 

avdelningar. I och med systemets införande har miljö inordnats i hela kommunens 

organisation och alla avdelningar ska numera ha miljömål och ”miljö i tanken”. Alla 

förvaltningar är engagerade i arbetet, nyanställda får info om ledningssystemet och vilka 

miljömål man har. Chefs- och ledarutbildningen inom kommunen har också en miljödel och 

alla chefer har ett miljöansvar i sitt arbete. Internt är också miljöombudsverksamheten ett sätt 

att sprida information, de agerar kunskapskälla på varje arbetsplats. 

 

Miljökommunikation 

Kommunen kan använda sig av olika styrmedel i sin miljökommunikation, det innefattar lagar 

och regler, information, ekonomiska morötter, och att ställa krav i upphandlingar. Kommuner 
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kan själva besluta om att införa ekonomiska incitament som främjar miljöarbetet, det kan vara 

gratis parkering för miljöbilar, färre avgifter det gäller hållbart byggande och bidrag till 

biogasbilar. De kan även använda sig av lokala föreskrifter som förbud mot tomgångskörning.  

 

Verksamhetens miljöarbete sker öppet och hur det kommuniceras på t.ex. hemsidan är 

identiskt utåt och inåt. Hur miljömålen uppnåtts kommuniceras olika inåt och utåt beroende 

på att de riktas till olika grupper. De olika förvaltningarna har olika behov av att 

kommunicera, sådant som kommunen enligt lag är skyldiga att informera om måste dock 

kommuniceras. 

 

Olika avdelningar arbetar med olika saker vilket gör det svårt att svårt att veta om 

framtagandet av miljökommunikation skiljer sig från övrig kommunikation. Respondenten 

nämner att det kan ligga skillnader i olika ämnens tydlighet och lättfattlighet. Miljö är ett 

oerhört brett ämne och väldigt komplicerat att förklara, det kan vara enklare att kommunicera 

andra mer specifika ämnen. Tidigare handlade miljökommunikationen mycket om praktiska 

anvisningar som t.ex. sopsortering, idag handlar det mer om att informera kring miljö som en 

helhet och aktuella miljöproblem som t.ex. klimat och transporter.  

 

Den process genom vilken respondenten tar fram miljökommunikation inom kommunen 

inleds genom att fastställa vilket budskap som ska förmedlas, sedan vilken målgrupp som man 

vill nå. Därefter anpassas informationen till målgruppen och en lämplig kanal för att nå dem 

bedöms. Hur mycket tid som läggs ner på detta arbete är beroende av de resurser som finns 

tilldelade. När kommunikationen kräver fler inblandade väljs berörda parter ut och man 

samarbetar kring informationen och i större projekt tar man även hjälp av informationsbyrån.   

 

Mål 

Syfte och mål med kommunens kommunikation är att åstadkomma beteendeförändringar. 

Detta genom att sprida information för att öka invånarnas kunskap och därmed öka deras 

förutsättningar för att kunna göra bra miljöval.  

 

Att bygga upp ett gott miljörykte är också en målsättning då det förstärker kommunens 

varumärke och är bra för bl.a. inflyttning och företagsetablering. Respondenten framhåller att 

det är viktigt att vara öppen, även om det handlar om saker som inte är miljömässigt.  

 

Meddelande 

Meddelandets formgivning styrs mycket av målet och då kommunen i högra grad behandlar 

informerande kommunikation än säljande så beror meddelandets utformning till stor del på 

målgruppen.  

 

Det är dock inte uteslutet att det i områden där invånarna har valmöjligheter, t.ex. skola 

kommer att framhäva sitt miljöarbete för att få konkurrensfördelar och då kommer 

kommunicera med en sorts säljande inriktning. Men i dagsläget har inga skillnader har 

uppmärksammats i hur verksamheten kommunicerar miljö när de informerar om miljö till 

invånarna eller när de marknadsför kommunen med hjälp av miljöprofil.  

 

Att få fram ett budskap som får effekt i form av attityd- och beteendeförändring så anser 

respondenten att man i första hand måste se till målgruppen och anpassa meddelandet till 

dem. Budskapet ska helst vara positivt roligt och lätt att ta till sig. Men hon nämner vikten av 
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så kallade väckarklockor också. Ett negativ budskap med skrämseleffekt som behövs för att 

människor ska inse allvaret i situationen.  

 

Energisparåtgärder nämner respondenten som ett exempel på budskap går hem hos 

mottagarna och är enkla att kommunicera eftersom åtgärden ger ett snabbt och mätbart 

resultat i form av lägre utgifter. Det finns även ekonomiska styrmedel på regeringsnivå som 

lönar sig för kommuninnevånaren, t.ex. koldioxidskatt. 

 

Viktiga argument inom miljökommunikation är att konkretisera miljöargument så att man 

förstår att även små åtgärder gör skillnad. Det är viktigt att människor förstår att även det lilla 

de gör spelar roll i den stora bilden. 

 

Målgrupper 

Kommunen har hela samhället som målgrupp, alltså alla kommuninnevånare. Då kommunens 

information berör alla invånare är det lätt att bli överambitiös i och med att man vill nå ut till 

alla, överallt. Men det är viktigt att identifiera målgrupper och anpassa informationen till 

dessa 

 

Det finns ingen färdig mall för vilka målgrupper man har och hur man ska rikta sig till dem, 

det sker från fall till fall. Det finns däremot register över företag, organisationer och 

föreningar som underlättar utskick. 

 

Man har t.ex. identifierat barn och unga som en viktig målgrupp för miljökommunikation, just 

för att man tror att det får stor effekt i form av attityd- och beteendeförändringar. Kommunen 

har genomfört kommunikationsaktiviteter som fokuserar på just dessa. De har en stor fördel 

genom att skola och förskola kan nå ut med information till den målgruppen men man har 

också använt hemsidan som en kanal för att nå dem direkt istället för att indirekt gå via 

föräldrar och skola. 

 

Övriga målgrupper som identifierats är företag, särkilt de med miljöfarlig verksamhet som 

kommunen utövar tillsyn på. Kommunens alla anställda är också en målgrupp.  

 

Kanaler och kommunikationsverktyg 

Kommunen använder hemsidan, tidskrifter, publikationer, broschyrer och utskick. Resurserna 

är begränsade och därför används främst redan etablerade kanaler för miljökommunikationen, 

t.ex. kommunens informationsmagasin som går ut till alla invånare. 

 

Hemsidan är en bra kanal för att hantera olika kunskapsnivåer, i och med att mottagaren själv 

kan söka mer djupgående information. Respondenten påpekar dock att hemsidan skulle kunna 

användas i större utsträckning. När det handlar om att kommunicera genom personliga 

kontakter har man bl.a. använt sig av studiecirklar för miljöintresserade. 

 

Respondenten anser att personliga kontakter och där budskap sprids mun till mun är det bästa. 

Det kan t.ex. ske genom träffar, mässor och utställningar. Seminarier med kända personer 

bl.a. meteorologer har visat sig vara effektiva och kändisar som kan fungera som 

kommunikationsverktyg. Pressmeddelanden kan ge stort genomslag för kommunikation 

rörande miljö men innebär också en minskad kontroll över vilket budskap som förmedlas 
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Mätning 

Effekten av kommunikationsaktiviteterna är svårt att bevisa p.g.a. komplexiteten hos 

kommunikations mål och syfte. Beteendeförändringar är svårt att mäta eftersom processen tar 

tid och det finns svårigheter med att återkoppla till exakt vilken kommunikationsaktivitet som 

varit avgörande för förändringen. Försök till att ta fram mätmetoder för detta har gjorts i 

projekt men det saknas en standardiserad mätmetod i verksamheten.   

 

Det man gör för att mäta effekten av kommunikation är läsarundersökningar, kolla av 

besöksstatistik på hemsidan och genomföra kommunenkäter som ger feedback på hela 

kommunens verksamhet.  

 

En annan typ av återkoppling är den service som receptionen har, där kan kommunen ta emot 

förslag och hantera enklare ärenden. Förslag kan även lämnas på hemsidan och där finns även 

en klagomålsblankett. I samband med olika kampanjer och mässor finns det möjlighet att 

lämna synpunkter och ställa frågor. Servicedeklarationer används också. 

 

Ett exempel på område där man kan se en förändring och mäta resultat är inom 

avfallshanteringen. Sedan källsortering infördes har andelen sopor som gått till deponi 

minskat, det är ett exempel där att man både använt sig av information om hur sorteringen ska 

gå till samt satt in stödjande åtgärder för att underlätta sorteringen rent praktiskt. 

 

Kommunen är även inblandad i ett samarbete med andra kommuner för att utveckla olika 

mätvärden som kan användas mellan kommuner inom områden där man vill kunna jämföra 

sig med varandra.  

 

Svårigheter 

Svårigheter som respondenten stött på i kommunens miljökommunikation ligger till största 

del i svårigheten med att tydliggöra och förenkla information, t.ex. ledningssystemets 

anvisningar kan vara svåra att förstå. 

 

Segmentering är också en svaghet för kommunen då en svårighets som nämns är att 

identifiera vilka man måste nå samt att konkretisera och anpassa budskapet så det blir 

begripligt för varje målgrupp. 

 

Respondenten nämner att det finns samordningssvårigheter inom kommunen. Eftersom alla 

förvaltningar själva ansvarar för vad de kommunicerar och inte, är det svårt att säga hur och 

vad de andra förvaltningarna kommunicerar i sitt miljöarbete.  

 

Miljökommunikation i framtiden.  

Respondenten använder sig av omvärldsbevakning för att se vad som är aktuellt, t.ex. 

kärnkraft men anser att det är svårt att se vad som kommer. Inom miljöområdet kan olika 

frågor vara i fokus, här är vatten aktuellt. Sociala medier bedöms som en intressant 

utveckling, men respondenten tror att det kan komma en motreaktion på att människor är 

konstant kontaktbara.  
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Bilaga 3 – Intervjusammanställning, företag 

Kristina Andersson, Jämtkraft 2/5-2011 

 

 

Organisationens struktur och dess miljöarbete 

Jämtkraft är en organisation som länge tänkt i miljöbanor, de har haft en miljöpolicy sedan 

1996 och ett miljöledningssystem sedan 2003.  De har en miljöavdelning och två 

miljösamordnare men miljöansvar är något som genomsyrar hela organisationen då det finns 

ett linjeansvar i att ta hänsyn till miljön i alla beslut som tas.  

 

Organisationen har en sådan produktion som påverkar naturen och har stor miljöpåverkan, 

men man arbetar för att kunna effektivisera sin produktion och minimera sin miljöpåverkan. 

Företagets egen energiproduktion är positiv ur ett klimatperspektiv med produktion från 

enbart förnybara energikällor. I och med ledningssystemet så genomförs en årlig 

miljörevision inom företaget där man undersöker uppställda miljömålens uppfyllnad.  

 

Man har två genomgående målsättningar inom företaget, det första är att begränsa sin miljö- 

och klimatpåverkan, den andra är att öka andelen förnybar el. När man sätter upp sina 

miljömål så kopplar man mycket till EU-målen och de nationellt uppsatta målsättningarna och 

försöker ta sitt ansvar när det gäller att samverka för att uppnå hållbar utveckling. 

Organisationen försöker också jobba offensivt för att kunna påverka regler och mål i 

framtiden.  

 

Miljökommunikationen hanteras liksom all annan kommunikation av 

kommunikationsavdelningen i företaget. Dessa tar fram information i samarbete med berörda 

avdelningar. Eftersom miljö är naturligt integrerad i hela företaget och man inte gör någon 

skillnad på miljökommunikation och övrig kommunikation så är miljöavdelning ofta 

involverade i processen. Respondenten framhåller att organisationens miljöarbete är större 

och mer djupgående än vad som kommuniceras. 

 

Miljöledningssystemet är väl kommunicerat inom företaget, men respondenten påpekar 

samtidigt att det alltid går att lära sig mer. Det är viktigt att kommunicera miljöarbetet internt 

och att föra ut miljömålen i organisationen, anmärkningar som gjorts, och vilka åtgärder som 

måste göras. Miljöledningssystemet är viktigt att kommunicera och lära ut för att alla ska 

kunna använda sig av det, och för att man ständigt ska kunna förbättra hela organisationen 

utifrån kraven som ställs av standarden och revisorn.  

 

Det som kommuniceras externt är bl.a. att de har certifierat sitt miljöledningssystem, vilka 

mål de har och vilken fokus som organisationen har. Miljöledningssystemet hjälper till att 

skapa konsensus i företaget, att alla medarbetare, som är företagets ambassadörer, är insatta i 

miljöarbetet innebär att man skapar en gedigen bild av företagets miljöarbete. 

 

Miljökommunikation 

 

Respondenten arbetar på kommunikationsavdelningen som kommunikatör och hon berättar att 

miljö, och kommunikation kring detta, är en stor del av verksamheten med tanke på 
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branschtillhörighet. Hur de kommunicerar miljön är en ständig avvägning mellan vad kunden 

vill veta, vad de tror kunden vill veta och vad företaget vill kommunicera. Dessa aspekter kan 

ibland sammanfalla och underlätta processen. 

 

Mål 

Målet med miljökommunikationen är att stärka deras profil och position på marknaden. 

Miljökommunikation är ett komplext område eftersom människans miljöpåverkan är ett stort 

område. Organisationen riktar därför mycket uppmärksamhet på sitt miljöarbete och de 

ansträngningar som görs för att minska sin miljöpåverkan. Man driver även kampanjer för att 

få folk att förbruka mindre el och effektivisera på det sättet.  

 

Organisationens mål med miljökommunikationen är att framhäva sitt miljöarbete på ett sådant 

sätt att kunderna ska känna att organisationen är ett bra val ur miljösynpunkt.  

 

Miljöaspekten ses inte direkt som en konkurrensfördel eller som ett säljargument även om det 

är efterfrågat. Detta beroende på att miljöhänsyn blivit en nödvändighet för att inte hamna på 

efterkälken i konkurrensen snarare än att miljöarbete särskiljer dig från de andra.  

 

Meddelande 

Utformningen av trycksaken avgörs ofta av syftet med kommunikationen, vad man vill uppnå 

och vilka man riktar den till. Privatkunder efterfrågar inte lika mycket information som 

företag eller projektörer kräver.  

 

Organisationen har en mer informativ än säljande framtoning på miljökommunikationen, de 

försöker fokusera på sitt miljöarbete. Miljö är ett starkt säljargument för företaget men de 

värden som företaget i första hand marknadsför är kundnöjdhet, de vill vara ett personligt 

företag och satsar mycket på service. Pris är en viktig faktor lokalt, men man vill samtidigt 

kunna ge en bra avkastning till ägarna och vara en drivkraft för området, få företaget att växa 

och skapa arbetstillfällen. 

 

Organisationen har en rikstäckande kommunikation som varierar lite beroende på att priserna 

varierar inom landet, men kommunikationen bygger i stort sett på att marknadsföra samma 

värden.  

 

Det är av vikt för företaget att förklara för allmänheten varför man har de målsättningarna 

som satts upp och kan förklara vilken roll i det stora hela som företaget spelar.   

 

De budskap organisationen använder sig av är av en positiv karaktär och man pratar hellre om 

vad man vill uppnå än vad man uppnått, och försöker skapa engagemang. För att kunden ska 

kunna engagera sig krävs dock att det redan finns ett miljöintresse. Pengar är en faktor i 

meddelandet som motiverar och man har diskuterat om man ska sänka priset på den 

miljömärkta produkten, men man är rädd för att ägarna ska tappa drivkraft och intresse i och 

med den minskade lönsamheten för miljöprodukter.  

 

Karaktärsdragen hos produkten påverkar också hur de utformar sina erbjudanden, el är 

abstrakt och det är svårt att påtagligt visa vad man får för pengarna, det är inte som t.ex. ett 

paket ekologisk mjölk vilken har ett märke på kartongen som bevisar att den är ekologisk.  
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Målgrupper 

Organisationen har inga målgrupper som är speciellt anpassade för miljökommunikationen då 

miljön är så pass integrerad i all kommunikation som den är. Man försöker i många avseenden 

anpassa kommunikationen så att den passar alla och kunna nå så många som möjligt.  

 

Ett exempel på målgrupp som nämndes är dock privatkunder och dessa kan delas upp efter 

olika områden mest med tanke på förekommandet av olika prisnivåer. Lokalt har man många 

äldre kunder. Man försöker anpassa kommunikationen efter vilken kunskapsnivå de olika 

målgrupperna har, men miljö har blivit en sådan självklar aspekt att alla kunder i stort sett får 

samma information. Privatkunderna får mer övergripande miljöinformation beroende på att de 

inte har lika stort intresse eller lika stora krav på sig. 

 

 Företag är en viktig målgrupp för företaget som ofta kräver mer extensiv miljöinformation än 

privatkunderna och vill veta mer om miljöledningssystemet och hur produktionen ser ut. Detta 

beroende på att de i sin tur vill kunna visa upp att de gjort ett medvetet val, både för sina 

kunder och för sina leverantörer. För att tillfredställa företagens vilja att visa upp sig så har 

organisationen dels tagit fram ett eget diplom som redogör för att kunden köpt el med lägre 

miljöpåverkan, dels så använder man sig av Bra miljöval-märkningen. 

 

Kanaler och kommunikationsverktyg 

Organisationen försöker i största möjliga mån använda kanaler som inte har sådan stor 

miljöpåverkan, minska på pappersutskick, använda miljövänligare papper och använda 

elektronisk marknadsföring istället m.m. Detta är svårt lokalt eftersom de har en äldre 

kundbas som inte är lika mottagliga för internetbaserad kommunikation.  

 

Organisationen använder en bred mix av verktygen vilket krävs för att nå ut till alla olika 

målgrupper. Någonting som saknas är användningen av sociala medier. Företaget använder 

sig av personlig försäljning i högre grad till företagskunder, medan t.ex. annonsering lämpar 

sig bättre för kunder då de har en större möjlighet att välja. Hemsidan anses vara företagets 

bästa kommunikations- och säljkanal och är viktig för att organisationen ska kunna finnas 

tillgänglig när kunden själv har möjlighet. 

 

Sociala medier, events, och andra personliga möten är dock verktyg som anses skapa mest 

effekt hos mottagarna. Det är verktyg som skapar engagemang och möjliggör 

tvåvägskommunikation då mottagarna lättare kan ställa frågor och diskutera.  

 

Mätning 

På en mer övergripande nivå så mäter organisationen sina kommunikationsinsatsers effekt 

med antal nya kunder som förvärvas men mestadels genom kundundersökningar och nöjd-

kund-undersökningar där man tar reda på hur företaget uppfattas, och vilka värden kunder 

förknippar företaget med. Företaget har inte märkt någon ökad försäljning av sina 

miljöprodukter till följd av kommunikationen. Miljö är något som i hög grad förknippas med 

företaget bland kunderna, vad som är intressant är att jämtkraft rankas som mer miljöanpassat 

nationellt än lokalt. Respondenten uttrycker att det kan bero på att miljöpåverkan av 

organisationens produktion är mer påtagligt lokalt, och människor som inte påverkas direkt 

värderar företaget som mer miljövänligt.   
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Organisationen kan också mäta varje utskicks effekt genom att bl.a. titta på hur kunden väljer, 

och hur de tecknar sina avtal. Kundcentret är värdefullt när det gäller att kontinuerligt få in 

information om hur kunderna upplever företaget och dess verksamhet.  

 

Svårigheter 

Miljökommunikation anses vara svårare än annan kommunikation då miljön kräver en 

helhetssyn och överblick som är svår att ha p.g.a. storlek och komplexiteten hos miljöfrågor. 

Det är svårt att utveckla en strategi då man utgår ifrån vad organisationen tror att kunden vill 

ha för informationen, vad företaget vill förmedla och hur de ska få ut detta på bästa sätt.  

 

Den största svårigheten med kommunikationsprocessen som organisationen upplever är 

svårigheterna med att ”vara perfekt för alla”. Alla människor är olika och det är en utmaning 

att utformar kommunikation som skapar effekt hos alla eftersom man tolkar information på 

olika sätt. Organisationen påverkar miljön på många olika sätt och det är alltid någon som 

misstycker med informationen.  Det händer att man får in anmälningar men då tar man åt sig 

kritiken och försöker förbättra processen och hitta vad som blev fel.  

 

Respondenten påpekar att kommunikation rörande miljöfrågor är speciellt svårt då det är 

frågor som berör många i dagsläget eftersom det blivit något som i princip alla har en åsikt 

om eller attityd till.  En annan svårighet i och med den skepticism som finns idag rörande 

miljöargument är att våga kommunicera miljö istället för att inte säga någonting av rädsla för 

att misslyckas.  

 

Greenwashing är en aspekt man tar hänsyn till i utformningen av meddelanden. 

Konsumentverket har satt upp några riktlinjer som följs där man bl.a. ska undvika att använda 

vissa ord. Vilka ord som passar sig för organisationens marknadsföring är något som 

diskuteras mycket på kommunikationsavdelningen och man försöker diskutera det ute i övriga 

organisationen också så att man en än gång jobbar på helhetsintrycket som företaget ger.  

 

Något som skulle kunna förenkla processen vore om man hade en mer omfattande 

omvärldsanalys, och kunde få en bättre bild av vad kunderna vill ha. 

 

Miljökommunikation i framtiden 

Man har en ständig omvärldsbevakning inom organisationen på vad som gäller inom 

kommunikation och hur man ska informera allmänheten och detta diskuterat mycket på 

samrådsmöten och företaget tar gärna in synpunkter av de som påverkas av verksamhetens 

produktion.   

 

Förändringar i vad som kommuniceras ses inte som trender utan mer som skiftningar i 

fokusområde. Det är svårt att få en känsla för vad nästa fokusområde kommer att bli då det 

kräver en mer omfattande omvärldsbevakning. I dagsläget är klimatfokus väldigt aktuell. 

Information om biologisk mångfald liksom energieffektivisering är någonting som efterfråga 

mer och mer.  

 

Man ser också en framtida utveckling av nya kommunikationsverktyg och hoppas att det 

kommer möjliggöra bättre sätt att nå ut till kunderna. 

 

Organisationen försöker följa branschen men miljö är ett svårt perspektiv. Man måste ha en 

helhetsbild som inte anses vara möjligt att uppnå med dagens kunskap 


