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Sammanfattning 
Kraven på extern miljökommunikation enligt standarden ISO 14001 är få och vaga. Eftersom 
företagen själva väljer hur den största delen av den externa miljökommunikationen ska gå till 
är det intressant att se hur den då fungerar i praktiken. Syftet med den här studien är att 
undersöka vad den externa kommunikationen kan innebära i praktiken. Med hjälp av den 
kvalitativa intervjuformen har empiri samlats in från företagen; SAAB i Linköping, 
SIEMENS Industrial Turbomachinery, LFV, ALSTOM power Sweden AB. Genom en 
kvalitativ analysmetod har materialet från intervjuerna bearbetats.  
 
Vår studie visar att det finns flera drivkrafter som ligger bakom företagens 
miljökommunikation, dels är det krav önskemål från omvärlden och dels imageskapande. 
Studien visar att företagen ser den externa kommunikationen som en självklarhet. Företagen 
kommunicerar externt genom miljömål och miljöaspekter, kombinerat med aktiviteter. För att 
nå ut till sin omvärld använder sig företagen mest av traditionella verktyg eller metoder, som 
broschyrer, hemsidor, kundmöten, årsredovisning och annonser. Valet av verktyg beror på de 
resurser företaget har i form av personal, tid och ekonomi. Det som kommuniceras anpassas 
och görs mer konkret för att göra informationen lättförståelig. Medarbetarnas roll för den 
externa kommunikationen visar sig vara viktig för företagen, då det är genom dessa en mer 
spontan eller informell kommunikation sker ut mot företagets omvärld. Den största effekten 
företagen har upplevt av att kommunicera externt är positiv feedback, dock visar studien att 
effekterna sällan mäts eller utvärderas. Att miljökommunikationen inte skiljer sig från den 
övriga externa kommunikationen i företagen är något som påvisas i studien. Därmed skulle de 
vaga kraven i standarden kunna ses som obetydliga vad gäller den befintliga externa 
miljökommunikationen, i praktiken.  
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1. Inledning 
En allt mer välbeprövad metod för företag att hantera och strukturera sitt miljöarbete är att 
certifiera sig enligt standarden för miljöledningssystem ISO 14001. ISO 14001 kan användas 
av alla olika typer av organisationer, både företag som offentliga förvaltningar (SIS, 2006). I 
dag är det ca 110 000 företag i världen som har certifierat sig enligt standarden och den är 
idag vida känd i företagsvärlden (Sebhatu & Enquist, 2007). En ISO-certifiering anses vara en 
garanti för kvalitet. Det är en mycket omfattande process att certifiera sitt företag vilket kan 
förklara varför de flesta certifierade är stora företag (Nutek, 2007).  
 
Anledningen till att ISO 14001 tillkom är att företag upplevde ökade miljölagkrav och därför 
sökte hjälpmedel för att ta itu med kraven och identifiera miljölagarna. Antalet lagkrav på 
företagen ökade i mitten av 1980-talet, framförallt i USA och i Europa började fler och fler 
företag att ändra sin inställning till miljön. Istället för att betrakta miljön som en belastning 
började de se affärsmöjligheter. Det resulterade i att allt fler länder började utveckla verktyg 
så som exempelvis miljörevisioner (Ammenberg, 2004). Miljöledningssystem, som hade 
liknande syfte som ISO 14001 började användas redan under 1970 talet av framförallt större 
företag. Ett av de tidigare försöken kom från EU i form av EMAS. EMAS första utkast hade 
då som inriktning att ”… stärka kommunikationen med olika intressenter.” (SIS, 2006). Under 
en längre tid har företag intresserat sig för att kommunicera sitt miljöarbete och det har blivit 
en betydande del av organisationer eftersom intresset från omvärlden ökat. År 2006 tillkom 
därför standarden ISO 14063 som ska fungera som ett verktyg för hur företag ska 
kommunicera (ISO, 2006). 
 
ISO 14001 innehåller en mängd olika krav företag är rekommenderade att följa. I ISO 14001 
presenteras ett femtiotal olika krav som måste uppfyllas av företagets miljöledningssystem. 
Kraven indelas i 5 huvudkomponenter där kommunikation ingår i en fjärde komponent, vilken 
rör införande och tillämpning. Eftersom alla olika typer av företag och organisationer ska 
kunna använda sig av ISO 14001, kan kraven uppfyllas på olika sätt. Brorson & Almgren 
(2007) anger att kraven i ISO inte är absoluta, utan det är företagens ambitionsnivå för 
miljöprestanda som avgör.  
 
Kraven på extern kommunikation enligt ISO 14001 innebär att organisationen skall upprätta, 
införa och underhålla rutiner för att ta emot synpunkter. Det finns också ett krav på att 
organisationen skall göra sin miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten och kommunicera med 
sina underleverantörer. Utöver de två kraven är det upp till företagen att besluta om extern 
miljökommunikation. Dock skall de enligt standarden ta ställning till om de skall 
kommunicera sina betydande miljöaspekter externt. Om beslutet är att kommunicera externt 
skall organisationen införa en metod för detta (Brorson & Almgren, 2007;Piper et.al, 2004). 
Anledningen till att kraven är vagt formulerade är att behovet av extern kommunikation 
varierar mellan olika länder, formuleringen av kravet är en kompromiss. Vad organisationen 
informerar om i den frivilliga kommunikationen bestämmer ledningen själv, så också den 
ambitionsnivå som organisationen vill uppnå. På kort tid har det blivit vanligt att 
organisationer kommunicerar till allmänheten genom sin marknadsföring, exempelvis 
information om sina produkters miljöprestanda. I litteraturen nämns flera olika former av 
kommunikationsvägar för att kommunicera organisationens miljöarbete (Brorson & Almgren, 
2007). Extern kommunikation kan underlätta förståelsen och acceptansen för en organisations 
miljöarbete vilket kan gynna företaget (Brorson & Almgren, 2007). Det faktum att ISO 14001 
inte är tvingande i sitt krav om extern miljökommunikation anser vi gör den intressant. 
Organisationers kommunikation är ett väl undersökt fenomen, dock är den externa 
kommunikationen kopplat till kravet i ISO ett relativt outforskat område vilket vi tror kan 



2 
 

hänga samman med att det är just frivilligt för företagen. Det finns flera vetenskapligt 
granskade studier gjorda kring närliggande områden som miljökommunikation samt ISO 
14001  men inte med den inriktning vår studie syftar till. Dock är delar ur dessa studier 
relevanta att relatera till vårt resultat. Det har gjorts övriga studier på området som kort 
presenteras och används i analysen.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad den frivilliga externa kommunikationen kan innebära 
i praktiken för företag som är certifierade enligt ISO 14001.  
 
 Varför väljer företag som är certifierade enligt ISO 14001 att frivilligt kommunicera 

externt? 
 Vad i miljöarbetet kommuniceras när företag frivilligt kommunicerar externt? 
 Hur kommunicerar företag externt med sina intressenter och vad ligger till grund för 

valen som gjorts?  
 Vilka effekter får den frivilliga externa kommunikationen utifrån ett 

företagsperspektiv?  

1.3 Etiska reflektioner 
I studien har hänsyn tagits till fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer. 
Informationskravet som innebär att forskaren ska informera berörda om syftet med 
forskningen. Samtyckeskravet som innebär att de som deltar i forskningen själva får avgöra 
sin medverkan. Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagare i forskningen 
ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Samt nyttjandekravet som innebär att det 
insamlade materialet endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har genom 
information i vår intervjuplan som innehåller huvudsyfte, etiska principer och annan 
information om intervjun försökt leva upp till dessa krav, se bilaga 1. 
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2. Teori 
I det här avsnittet presenteras teorier och de begrepp som använts för att tolka och förstå vårt 
empiriska material. 
  
I den här studien har vi använt oss av teoretiska begrepp vilka hjälper oss i ett sista steg i 
analysen. Syftet har dock inte varit att utgå från någon teori, istället har vårt empiriska 
material fått styra på så sätt att teoretiska begrepp applicerades först efter att kategorier och 
mönster tagits fram. Begreppen har applicerats på de fenomen där de kunnat tillföra något för 
förståelsen av dessa.  

2.1 Kommunikation 
Vi använder kommunikationsteoretiska begrepp för att förstå och förtydliga vårt material och 
vad det är vi har studerats, det vill säga en kommunikationsprocess ur ett företagsperspektiv. 
Inom kommunikation finns två olika skolor enligt Fiske (2007), processkolan och semiotiken. 
Processkolan fokuserar på överföring av meddelande där mottagare och sändare kodar och 
avkodar samt de medier som används och är mer inriktad på kommunikativa handlingar som 
illustreras i figur 1, oavsett om det gäller envägs- eller tvåvägskommunikation. Den andra 
skolan går in mer på symbolerna i kommunikationen(Larsson, 1997; Fiske, 2007). För denna 
studie har processkolan bedömts som är relevant. 
  
Den kommunikationsmodell som bäst beskriver den kommunikation vi studerar utgår från 
Shannon och Weavers modell som blivit en accepterad modell inom teoribildningen på 
området. Den har senare utvecklats av bland annat DeFleur (Larsson, 1997) bland annat har 
begreppen inkodning och avkodning lagts till i modellen. Larsson (1997) kallar denna modell 
för Utvecklad basmodell. 
 
 

 

  

 

Figur 1. Utvecklad basmodell för kommunikation Källa: Larsson, 1997 

Sändaren är i vår studie företagen och mottagarna är företagens intressenter såsom kunder, 
grannar och investerare. Inkodning är i denna studie hur innehållet av det som kommuniceras 
anpassas. Budskap är det som företagen kommunicerar, det vill säga miljöinformationen. 
Medium är de verktyg eller metoder företagen använder för att kommunicera externt. 
Avkodningen som sker när mottagen lägger in sin mening är någonting som inte studeras i 
denna studie. Istället fokuseras på den av respondenten beskrivna feedback som går tillbaka 
från mottagaren till sändaren. Det går på detta sätt att få en indikation på hur mottagaren 
tolkat meddelandet. Därmed studeras kommunikationsprocessen ur ett företagsperspektiv. 
Brus, som innebär störningar eller fel i kommunikationsprocessen, studeras inte närmare i 
denna studie däremot kan vi genom den feedback företagen får tillbaka få en fingervisning om 
eventuella störningar uppstått vid överförandet av meddelandet.  
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2.1.1 Miljökommunikation 
Miljökommunikation är en relativt ny vetenskaplig disciplin. Kommunikationskunskap är det 
ämne som ligger miljökommunikation närmast (Hallgren & Ljung, 2005).  

Enligt ISO (2006) definieras miljökommunikation som en: 

”process som en organisation utför för att tillhandahålla och motta information, och för att 
föra en dialog med interna och extern intressenter i syfte att uppmuntra en gemensam 
förståelse för miljöfrågor, miljöaspekter och miljöprestanda”  

Då miljökommunikation är det begrepp som används i ISO 14000-serien när den interna och 
externa kommunikationen kring miljöarbetet beskrivs har vi valt att i denna studie använda 
det begreppet. Med extern miljökommunikation menar vi den kommunikation företagen har 
med sina externa intressenter utanför organisationen.  

2.1.2 Information och kommunikation 
Om relationen mellan begreppen kommunikation och information skriver Larsson (1997) att 
information är innehållet i kommunikationsprocessen. Information åsyftar det innehåll som 
förmedlas, det vill säga, själva meddelandet. Kommunikation är den process då sändaren 
förmedlar information till en mottagare. En tvåvägskommunikation, också kallad dialog, sker 
då mottagaren ger feedback eller återförmedlar det sändaren har förmedlat (Ahn & Wikström, 
2005; Jakobsen & Torsvik, 2008). I en tvåvägskommunikation finns det ingen tydlig gräns för 
vem som är sändare och mottagare, då det sker en reaktion där båda parter påverkas av det 
som händer under kommunikationsprocessen (Jacobsen & Torsvik, 2008). Då denna studie är 
avgränsad till att studera kommunikationen ur ett företagsperspektiv blir dock gränsen för 
vem som är sändare och mottagare tydligare. Motsatsen till tvåvägskommunikation är 
envägskommunikation då kommunikationsprocessen kan ses ”… som ett linjärt förlopp 
mellan en sändare och en mottagare…” (Larsson, 1997). 

2.2 Organisationskommunikation  
Redan på 1930-talet betonade Chester Bernard att kommunikation är grundläggande för alla 
organisationer (Falkheimer, 2007). Organisationskommunikation kan delas upp i två 
huvudgrenar, intern och extern kommunikation. Inom en organisation finns dessutom både 
informell och formell kommunikation, vilket är en del av både den interna och externa 
kommunikationen (Larsson, 1997). Vår studie kommer endast att behandla den externa 
kommunikationen, inklusive den informella och formella kommunikationen. Enligt Larsson 
(1997) utgör informell kommunikation, i relation till den externa kommunikationen, 
exempelvis spontana möten externt. Formell kommunikation utgörs bland annat av 
presskontakter och producerad information. Ledningen i företaget utformar olika 
kommunikativa aktiviteter, exempelvis presskontakter. Den informella kommunikationen 
skapas däremot av företagets anställda (Larsson, 1997; Jacobssen & Torsvik, 2008). Den 
externa och interna kommunikationen har under en längre period börjat inverka på varandra i 
allt högre grad då den interna alltmer används för externa syften (Larsson, 1997). Vi 
återkommer till begreppen i studiens resultat- och analysdel.  
 
Förfrågningar kring företagens miljöfrågor och miljökrav kommer från en allt större 
intressentgrupp. Intressenter utgörs inte bara av myndigheter, utan är också anställda, 
konsumenter, företagskunder, investerare, branschorganisationer, påtryckningsgrupper samt 
det övriga samhället. Allt fler aktörer ställer numer krav, till skillnad mot förr då det oftast var 
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aktörer med ekonomiska intressen som ställde krav, det vill säga utvecklingen övergår allt 
mer från shareholder theory till stakeholder theory. De olika krav som ställs av företagens 
intressenter är viktiga att uppfatta då de är avgörande för företaget om de vill ”… säkra en 
plats på en framtida marknad…” (Ammenberg, 2004).   
 
En typ av kommunikativ verksamhet som förekommer inom de flesta organisationer är 
planerad kommunikation eller Public relations (PR) som den också kallas för. Begreppet 
planerad kommunikation byts ofta ut till begreppet PR. Enligt en äldre begreppsförklaring av 
PR handlar det om hur företag ska föra fram sin sak medan PR enligt nyare 
begreppsförklaringsmodeller involverar samspel mellan företagen och dess omvärld. 
(Larsson, 1997).  
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3. Metod 
I det här avsnittet beskrivs den metod som används i studien. Det beskriv även hur vi har 
analyserat det empiriska materialet. Slutligen ges en kort presentation av företagen. 
 

3.1 Kvalitativ intervju 
I den här studien har en kvalitativ metod använts då syftet är att få förståelse för extern 
miljökommunikation i praktiken kopplat till organisationers miljöarbete. Metoden valdes 
också eftersom vårt mål inte var att pröva en hypotes utan snarare att låta empirin styra vår 
studie.  
  
Empiri har samlats in med hjälp av intervjun som är en av de olika metoder som används 
inom kvalitativ forskning (Ryen, 2004). Den form av intervju som används är kvalitativ 
intervju, vilket även kallas för fokusintervju eller djupintervju (Trost, 2005). För att fånga 
erfarenheter är den kvalitativa intervjun en metod som är både känslig och kraftfull (Kvale, 
1997). Vi har valt formen kvalitativ intervju eftersom vi är intresserade av organisationers 
erfarenhet av extern kommunikation i praktiken samt eftersom vi vill ha möjligheten att ställa 
följdfrågor och följa upp intressanta delar i intervjun.  
 
Något som är utmärkande för den kvalitativa intervjun är att relativt enkla frågor kan få 
komplexa svar (Trost, 2005). Genom intervjun får intervjuaren data i form av respondentens 
egna ord och perspektiv (Kvale, 1997). Den kvalitativa intervjun som metod är flexibel, vilket 
kan vara en fördel i en studie som denna. Till skillnad från en enkätundersökning lämnar en 
intervju utrymme för följdfrågor, uppföljning och fördjupning vilket ger goda möjligheter till 
ett rikt material. En nackdel är att det vid kortare projekt inte finns utrymme för ett stort antal 
intervjuer och att det därför framförts en kritik mot den kvalitativa intervjun att den inte är 
generaliserbar (Bell, 2006;Ryen, 2004). Ett motargument till den kritiken är att 
generaliserbarhet inte behöver vara målet. 
 
Tekniken är subjektiv vilket medför en stor risk för så kallad ”bias”, eller skevhet, i resultatet. 
Orsakerna till skevhet kan vara både medvetna och omedvetna i intervjusituationen. Det är 
därför viktigt att vara insiktsfull och kritisk när data tolkas (Bell, 2006). En risk vid själva 
intervjutillfället är att respondenterna tror att intervjuaren förväntar sig något visst. Det kan 
leda till att de försöker leva upp till dem förväntningarna istället för att ge uttryck för de 
erfarenheter eller kunskaper de egentligen har (Holme, 1997).  Vi har inte upplevt att det har 
varit något problem men vid de få tillfällen vi varit tveksamma har vi valt att utesluta det från 
resultatet.  

3.1.1 Struktureringsgrad 
Något som skiljer olika intervjuer åt är dess struktureringsgrad, vilket också påverkar den 
information som erhålls. I den halvstrukturerade intervjun ställs frågor och följdfrågor i en 
bestämd följd. Formen kan ge en kombination av öppna och fasta svar. Intervjuaren får 
respondentens syn på vad intervjuaren själv tycker är meningsfullt (Lantz, 2006). Vid 
intervjutillfället är det viktigt att respondenten har en viss frihet att prata om sådant han eller 
hon finner viktigt så att det inte bara talas om sådant som intervjuaren fokuserar på. Samtidigt 
är en viss struktur i intervjun nödvändig eftersom det i viss mån garanterar att samtliga 
ämnesområden kommer med (Bell, 2006). Intervjuerna som utfördes till den här studien var 
halvstrukturerade på så sätt att frågor formulerades i förväg för att säkerställa insamling av 
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data som besvarade studiens syfte men vissa frågor var öppna och det fanns gott om utrymme 
för respondenten att prata fritt omkring frågorna.  
 

3.2 Urval och avgränsningar 
Urval till en studie bör inte göras slumpmässigt utan ha teoretisk anknytning (Holme, 1997). I 
vår studie har ett antal variabler använts för att leda oss fram till organisationer och 
respondenter: 
 
 Max fyra respondenter 
 Organisationer inom den kommersiella sektorn  
 Variation i storlek och bransch 
 Certifierade organisationer enligt ISO 14001 
 Organisationer med någon form av frivillig extern kommunikation 
 Respondenter som antingen utför och/eller ansvarar för miljöfrågorna eller 

kommunikation 
 
Vi har valt att intervjua personer från fyra olika organisationer. Det är viktigt att inte ha för 
stort urval då det finns en risk för att man som intervjuare inte kan hantera mängden data från 
intervjuerna (Kvale, 1997). Vi var intresserade att intervjua representanter från företag inom 
den kommersiella sektorn. Till den kommersiella sektorn hör enligt Larsson (1997) 
organisationer som är företag och statliga bolag. En variation i storlek och bransch 
eftersträvades för att få en varierad bild av organisationers externa kommunikation inom den 
kommersiella sektorn. Organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 valdes för att 
uppfylla studiens syfte och därmed få en teoretisk anknytning till standarden som vi utgått 
från. Eftersom vårt syfte är att få kunskap om extern kommunikation i praktiken, valde vi att 
intervjua företag med någon form av frivillig befintlig extern kommunikation kopplad till 
organisationens miljöarbete. Vi ansåg det också viktigt att intervjupersonen från 
organisationen antingen utför eller ansvarar för organisationens miljöarbete eller 
kommunikationen då den personen representerar organisationen.  
 
I sökandet efter organisationer utgick vi ifrån hemsidan certifiering.nu där vi sökte på 
organisationer certifierade enligt ISO 14001. Från sökresultatet valdes olika typer av 
organisationer ut, vilka kontaktades en i taget via telefon. I samtalet med organisationerna 
söktes miljöansvarig i första hand. I några fall slussades vi vidare till en kommunikatör vilket 
även det fungerade i enlighet med våra variabler. Huvudsyftet med studien presenterades i det 
första samtalet för att organisationen skulle kunna avgöra sitt intresse av deltagande i studien 
samt välja en lämplig representant för företaget.  
 
Ett mål var att även storleksmässigt ha en viss variation men det var någonting vi inte kunde 
styra över. Det visade sig under urvalsprocessen att de mindre företag vi kontaktade inte 
ansåg sig ha rätt person på plats för att kunna svara på frågor eller ha tillräcklig erfarenhet av 
extern kommunikation.  

3.3 Genomförande intervjuer 
Frågorna till intervjuerna formulerades utifrån råd enligt (Bell, 2006). Hänsyn togs till 
ordningsföljd, meningsuppbyggnad, tonfall samt att frågorna inte var ledande eller 
värderande. Då frågorna formulerades utifrån våra preliminära frågeställningar hamnade de 
från början i en för studien logisk ordningsföljd. Vi var noga med att frågorna skulle vara 
öppna.  
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En manual, guide eller intervjuplan ska utformas där information om ramarna för intervjun 
samt frågor eller teman finns med (Kvale, 1997;Holme, 1997). Vi utformade en intervjuplan 
som innehåller huvudsyfte, information om intervjuns längd, dokumentation, frågor eller 
teman, hantering av material och resultat samt etiska förhållningssätt, enligt 
rekommendationer av Lantz (1993). Intervjuplanen skickades till respondenterna via e-post 
senast två dagar före intervjun för att de skulle ha möjlighet att förbereda svaren. För att få 
synpunkter på intervjuns innehåll och tillförlitlighet rekommenderas det att provintervjuer 
genomförs (Lantz, 1993). För att få synpunkter diskuterades intervjuplanen inklusive frågorna 
på ett möte med handledaren, därefter ändrades dessa enligt handledarens synpunkter. I 
efterhand har vi inte upplevt att det orsakat några problem att inga provintervjuer genomförts 
då samma frågor och upplägg kunde användas vid samtliga intervjuer och vi fick ett rikligt 
material.  
 
De organisationer som har intervjuats är SIEMENS Industrial Turbomachinery, SAAB i 
Linköping, LFV och ALSTOM Power Sweden AB.  Representanterna för organisationerna 
har antingen arbetat med miljöfrågor eller kommunikation. Intervjuerna skedde på 
respondenternas egna arbetsplatser. Vi började intervjun med att presentera oss själva och kort 
nämna upplägget. Därefter presenterades intervjuplanen i muntlig form. Respondenterna fick 
chansen att ställa frågor innan intervjun började men ingen av respondenterna hade 
kommentarer på intervjuplanen eller frågorna. En av oss intervjuade och en antecknade på 
dator under intervjuns gång samt ställde en del följdfrågor. Intervjun spelades in på mp3-
spelare. Respondenterna fick enligt intervjuplanen börja med att berätta lite om sig själva, sin 
roll i organisationen samt ge en kort presentation av organisationen. Intervjuplanen användes 
som bas och ordningsföljden på frågorna följdes enligt planen men däremot ställdes 
följdfrågor för att få en fördjupning i vissa svar.  

3.4 Genomförande av kvalitativ analys 
I en kvalitativ analys läggs vikt på både beskrivning och analys. Analys innebär att 
intervjuaren reflekterar över det som blivit beskrivet. En sammanfattning om vad som 
beskrivits är inte samma sak. För att kvalitativt bearbeta data behöver rådata relateras till 
teoretiska begrepp även om respondenten själv inte anknutit till begreppen. Genom att 
applicera begreppen på det undersökta fenomenet ökar förståelsen och nyanserna av det 
(Lantz, 1993). I vår studie har de teoretiska begreppen inte används för att bilda kategorier 
eller se mönster utan snarare använts för att förstå och få perspektiv på de mönster vi funnit i 
vårt empiriska material.  
 
Data har i denna studie analyserats kvalitativt med hjälp av något som kan liknas vid en 
iterativ analys. Det innebär att vi utgått från tre olika processer: reducering av data, 
demonstration av data samt slutledning och verifiering som pågår under planeringen, 
datainsamlingen och bearbetning av materialet. Modellen där de olika processerna ingår 
presenteras i både Ryen (2004) och Lantz (1993) men kommer ursprungligen från Miles och 
Huberman.  
 
När empiri samlats in var nästa steg att transkribera intervjuerna, det vill säga skriva ut till 
text för att sedan analyseras, vilket är ett av stegen i datareduktion (Lantz, 1993). Utskriften 
bör ses som en konstruktion av en muntlig kommunikationsform och därför är det viktigt för 
utskriftens kvalitet att det finns klara instruktioner för hur data ska transkriberas. Formen och 
mängden på det som skrivs ut beror på studiens syfte (Kvale, 1997). Då vi är två personer som 
utförde transkribering hade vi innan transkriberingen gjort upp om hur den skulle gå till. Vissa 
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delar av det inspelade materialet som vi ansåg låg långt från att besvara våra frågeställningar 
valde vi att endast sammanfatta. Utöver viss hummanden och liknande valde vi att utföra 
transkriberingarna ordagrant. Vi tog dock inte hänsyn till ansiktsuttryck, upprepningar eller 
tonfall då vi ansåg att det inte var relevant för studiens syfte.  
 
Datareduktion innebär att systematiskt välja och välja bort information och att göra rådata 
hanterbart. Sådant som inte är relevant för att besvara frågeställningarna reduceras först 
(Lantz, 1993). I den här studien har data också reducerats genom att data som på något sätt 
besvarade våra frågesällningar har färgats i olika färg efter besvarad frågeställning. Rådata 
bör inte presenteras i löpande text, istället behöver fokusering ligga på en avgränsad del av 
data. Ett sätt att demonstrera data är att dela upp den i kategorier eller teman (Ryen, 2004). 
Vår empiri har delats in i övergripande kategorier (se sid.10) vilka belyses genom citat. Det är 
problemställningen som avgör formen för hur data ställs upp bäst för att kunna besvara 
forskningsfrågan (Lantz, 1993). Tolkningsprocessen kan göras på flera sätt, ett är att leta efter 
mönster och ett annat att leta efter avvikande fall (Ryen, 2004). Själva tolkningen utfördes 
genom att mönster lyftes fram ur kategorierna och relaterades till teori och annan litteratur. De 
teoretiska begreppen hjälpte oss sedan att förklara de fenomen och aspekter som lyfts fram ur 
materialet.  

3.5 Företagspresentationer 
 
SIEMENS Industrial Turbomachinery AB 
Verksamhetsområde: Tillverkar och säljer gas- och ångturbiner, kraftverk och 
kompressoranläggningar. 
Var: Finns i Finspång där huvudkontoret ligger och även i Trollhättan 
Certifierade enligt ISO 14001 sedan: 1999. 
 
SAAB 
Verksamhetsområde: Flyg, försvar och säkerhet.  
Var: Största produktionsanläggningen ligger i Linköping men anläggningar finns även i 
Sydafrika, USA, Australien, Finland, Danmark, Norge. Anläggningar i Sverige finns från 
Östersund till Skåne. 
Certifierade enligt ISO 14001 sedan: Första affärsenheten certifierades 1998 sedan har det 
varit en löpande process fram till idag. 
 
LFV (f.d. Luftfartsverket) 
Verksamhetsområde: Ett affärsdrivande verk som driver statens flygplatser och ansvarar för 
flygtrafikledningen i Sverige. LFV styrs av regeringen men finansieras med deras egna 
intäkter. 
Var: 16 flygplatser runt om i landet, huvudkontor i Norrköping 
Certifierade enligt ISO 14001 sedan: 1999 
 
ALSTOM Power Sweden AB 
Verksamhetsområde: Säljer och levererar ångturbiner, vattenkraftsystem, generatorer och 
rökgasreningsanläggningar. 
Var: Huvudkontor i Norrköping, övriga huvudorter är Västerås och Växjö sedan finns ett 
antal servicekontor runt om i landet 
Certifierade enligt ISO 14001 sedan: 1998 
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4. Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras fyra övergripande kategorier som tillsammans speglar en stor 
del av det empiriska material som samlats in. Inom kategorierna diskuteras framträdande 
mönster och aspekter tillsammans med litteratur.  För att lyfta relevanta aspekter i materialet 
används citat.  
 
Vi är medvetna om att delar i vårt empiriska material flyter samman och går in i varandra men 
vi har ändå valt att dela in resultatet och analysen i olika kategorier. De aspekter som lyfts 
fram är vi medvetna om är vår tolkning av den empiri som samlats in. Vår empiri har 
resulterat i följande fyra kategorier som tillsammans speglar dess innehåll: 
 
Kategorier: 
 Företags drivkrafter för extern kommunikation 
 Informationens innehåll 
 Tillvägagångssätt för extern miljökommunikation 
 Feedback på den externa kommunikationen 

4.1 Företags drivkrafter för extern kommunikation 
Frågan ”Vad är ert syfte med den externa kommunikationen?” ställdes till företagen. Då 
frågan medvetet ställdes öppen gav den svar av olika karaktär. Vi har valt att presentera de tre 
mest framträdande aspekterna inom kategorin som framgick ur vårt empiriska material.  

4.1.1 Frivilligt men ändå inte 
Enligt standarden är det som tidigare nämnts i inledningen frivilligt för företag att 
kommunicera externt utöver de fåtal krav som finns kring extern kommunikation. Vi var 
därför intresserade av att få reda på vad det var som gjorde att organisationerna ändå bedrev 
en extern kommunikation som enligt standarden ISO 14001 är frivillig. En aspekt som 
samtliga organisationer berörde var kundernas krav och en ökad förfrågan från marknaden. 

Piper (et al. 2004) menar att miljöarbetet som tidigare drevs på av myndigheters krav numera 
drivs på genom kundkrav, något författarna kallar för marknadsstyrning. Samtliga företag som 
medverkat i vår studie uttrycker detta, fast på olika sätt, vilket skulle kunna tolkas som att det 
gäller även för miljökommunikationen. När drivkrafter för extern kommunikation diskuteras 
uttrycker respondenten från ALSTOM: 

”Och givetvis är det så med EHS [Environment, Health, Security], det kommer ju fler o fler högre 
krav från våra kunder…” 

 När vi frågar SIEMENS om syftet med den externa kommunikationen kopplat till miljö får vi 
svaret: 

”Ja, de går ju vrida och vända på det också […] om man i slutändan tittar så är de ju så att våra 
kunder, de är ju de viktigaste, alltså det är ju dom som betalar vår verksamhet och naturligtvis så är 
det  ju så att våra kunders krav på oss det är ju det som är grunden…” 

En studie utförd av Ahn & Wikström (2005) som bland annat behandlar motiv till extern 
kommunikation visar att konsumenternas attityd har ställt allt högre krav på företagen och att 
företagen har accepterat det och de har också anpassat sig efter det (Wikström, 2005). Flera 
studier har identifierat företags motiv till att införa ett miljöarbete, vilka är tryck från 
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intressenterna och konkurrensfördelar (Bansal och Roth, 2000). Morrow och Rondinellis 
studie (2002) visar i deras internationella undersökning på 33 företag, att mer än 65 procent 
av företagen anger image som drivkraft till varför de infört MLS och ungefär 50 procent anger 
att det är gynnsamt för tillgången till marknaden. Dessa motiv för att införa miljöarbete liknar 
motiven för varför företagen i vår studie väljer att kommunicera sitt miljöarbete externt.   

Respondenten från SAAB berättar om ett tillfälle då de utförde en säljkampanj i Kroatien och 
där de efter en tid lade märke till att det fanns ett stort intresse för miljön. SAAB lade därför 
till seminarier om miljö i planeringen. Han menar att det ”… då kom från marknaden själv så 
att säga där dom ville ha mer information…”.  

På LVF tycker man sig också känna av att förfrågningar om att komma och berätta om 
organisationens miljöarbete har ökat, mest inom branschen. Den typen av kommunikation 
ligger utanför deras strategi för miljökommunikation men att det ändå är någonting de gör. 
Det här fenomenet, talar även respondenten från SAAB om: 

”Miljöorganisationen kan man ju också säga men vi har liksom ingen större kontakt med dem men 
ibland kommer de ju hit och vill informeras om vad vi håller på med och då ställer vi alltid upp.” 

Den beskrivna kommunikationen skulle kunna ses som en reaktion på yttre krav snarare än att 
det är någonting de gör för att skapa en reaktion (jfr. Berstein, 1985). Studier som svarar på 
varför företag väljer att bli gröna påvisar detsamma, att de gör det som en reaktion snarare än 
att de inför det av egen motivation (Crane, 2000).  

I början av 1960-talet började synen på organisationer som öppna system som präglas och 
präglar omvärlden visa sig i allt fler organisationsteoretiska arbeten. Kraven från 
intressenterna skulle enligt detta synsätt kunna ses som en inputvariabel som är knuten till 
organisationens omvärld där företagen präglas av sin omvärld snarare än präglar den (Bakka 
et.al., 2006). LFV:s respondent anser att extern kommunikation är någonting som 
organisationens intressenter har rätt att kräva av dem. Det här visar på att även om den externa 
kommunikation är frivillig enligt standarden då företagen själva får bedöma huruvida en 
kommunikation av miljöaspekterna ska ske, så beskriver företagen i denna studie inte ser 
miljökommunikation som särskilt frivillig då krav eller önskemål istället kommer från 
marknaden, något som respondenten från SAAB uttrycker: 
 
”… så idag är det ju inte riktigt frivilligt heller utan vi skulle ju inte kunna sluta att liksom 
kommunicera miljöfrågorna…”  

Samtliga företag i vår studie har på något sätt nämnt kundernas krav vilket i sin tur kan tolkas 
handla om företagets vilja att hålla en god relation till sina intressenter. För att företag ska 
kunna vara framgångsrika på lång sikt behöver de ha en god relation till sina intressenter, 
vilket de får genom att bemöta omvärldens krav som framgått i den här studien. Därmed kan i 
alla fall en del av företagens miljökommunikation tolkas som PR enligt ett nytt perspektiv där 
PR handlar om en ömsesidig kommunikation (jfr. Falkheimer, 2007). En ickebefintlig extern 
kommunikation kan resultera i konfrontationer med marknaden (Hillary, 2000). Då 
organisationerna uppger att en drivkraft är kundernas krav är också en indirekt drivkraft 
ekonomi eftersom företag lever på sina kunder. Enligt Prakash (1999) skulle inte ett företag 
åta sig att arbeta med miljö såvida det inte innebär att det vinner på att göra det. Vinsten är 
inte direkt ekonomisk men är det indirekt genom att det ger konkurrensfördelar och ett större 
spelrum på marknaden. Det är även något vi noterat när det gäller företagens 
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miljökommunikation. Ett exempel på kraven från intressenter som en drivkraft beskrivs av 
respondenten från ALSTOM som poängterar att de måste ha kunder för att överleva: 

”… med kunder,  vi måste ju leva vi är ett företag, vi är ju här för att sälja vi är här för att  driva 
företaget framåt och givetvis är vi ju väldigt måna om att vi visar upp vårt bästa, vårt yttre.” 

Den respondent i vår studie som tydligast reflekterar över ekonomiska vinster kopplat direkt 
till miljökommunikationen är LFV:s som förklarar att de ”… inte satt någon prislapp på 
miljökommunikationen…” . Det vill säga att de inte har gjort en bedömning på att om de 
satsar en miljon på miljökommunikation så kommer de pengarna att växa till 10 miljoner i 
ökade intäkter eller ge ett ökat värde för varumärket. Till skillnad från att se vinster av 
minskad energianvändning är det svårt att ekonomiskt följa upp och utvärdera den 
marknadsföring som görs kopplat till miljöarbetet (Ammenberg, 2004).  

Även om den viktigaste faktorn i de flesta företag är ekonomin verkar kommunikationen inte 
direkt handla om någon ekonomisk vinst av extern miljökommunikation utan snarare om att 
överleva på marknaden. Enligt Kolar & Persson (2007) är det nödvändigt för företag att 
kommunicera sitt miljöarbete då den kommunikationen är avgörande för företagets 
överlevnad.  

4.1.2 En självklarhet att kommunicera externt 
Krav och önskemål från omvärlden är inte den enda aspekten som nämns. I flera av företagen 
vi intervjuat beskrivs också extern kommunikation som en del av att vara ett företag och att 
det inte finns någon anledning att inte föra en extern miljökommunikation även om det är 
frivillig enligt standarden. Larsson (1997) skriver att en av de viktigaste komponenterna i en 
fungerande organisation är kommunikation vilket är någonting som stöds av flera olika 
forskningsfält. Han menar att vissa författare till och med hävdar att organisationer är 
kommunikation. Det visar sig extra tydligt när vi ställer följdfrågan om den externa 
miljökommunikationen förändrats i och med att företagen blev certifierade.  
 
I en översikt gjord av Borsese (2002) presenteras hur företag svarat på frågor kring sina 
kommunikationssystem kopplat till sitt miljöledningssystem. Majoriteten av företagen som 
svarat på frågorna är certifierade enligt ISO 14001 eller är certifierade enligt både ISO och 
EMAS. Vi anser därför att svaren från den studien kan relateras till hur respondenterna i 
denna studie svarat. Svaren som presenteras visar, detsamma som våra resultat, att majoriteten 
av företagen hade kommunikationsrutiner för externa intressenter före de implementerade sitt 
miljöledningssystem. 
 
Respondenten från ALSTOM anser att det är en självklarhet för dem som företag att 
kommunicera externt: 
 
”Det är nog inget beslut som har tagits tror jag utan det kommer egentligen mer som en självklarhet 
att som företag så har vi ingen sluten miljö utan givetvis måste vi ju agera och kommunicera med 
olika aktörer…” 
 
SAAB:s respondent menar att certifieringen inte var någon anledning till 
miljökommunikation utan säger: 
 
”… vi började jobba med miljöfrågor mer aktivt och då tyckte vi att det fanns ingen anledning att sitta 
och ruva på det där…” 
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LFV:s respondent reflekterar över att de som statlig organisation visserligen har ett 
informationsansvar men att det ansvaret är ”luddigt” formulerat och att det inte är orsaken till 
den externa kommunikationen. Det är snarare så att de ser det de kallar för 
miljökommunikationen som en naturlig del av organisationens allmänna kommunikation. Det 
här är någonting som verkar vara detsamma för SIEMENS: 
 
”… mer eller mindre har vi ju gjort det alltid för att det är ju ingenting som egentligen hör ihop med 
standarden utan det är ju någonting som alltid har skett en kommunikation och sådana saker sen 
kanske det är så att det är lite mer medvetet och det har fått ökad betydelse nu på senare åren.” 
 
Och SAAB: 
 
”… vi kan inte se varför man behöver en särskild information om miljö, hellre då utöka sidorna i 
årsredovisningen.” 
 
På SAAB började de kommunicera miljöfrågor innan de införde standarden, vilket även 
LFV:s respondent säger när frågan om miljökommunikationen före och efter certifieringen 
ställs: 
 
”… jag kan inte påstå att det har förändrats av miljöcertifieringar faktiskt…” 

Standardens krav, som visserligen är vaga men som ändå uppmanar företagen att 
kommunicera externt, har inte spelat någon större roll för företagens externa 
miljökommunikation utifrån resultaten i denna studie. Det kan bero på att de flesta företag 
inte gör någon större skillnad på miljökommunikation och den övriga externa 
kommunikationen. Liknande resultat har visats i studier om lokala myndigheter där 
myndigheterna inte gör någon skillnad på utvecklingen av miljöledningssystemet och den 
övriga utvecklingen av organisationen där kommunikation ingår (Emilsson, 2005). 

4.1.3 Image och varumärkesvård 
En aspekt som framkom ur vårt material och som samtliga företag berört på olika sätt var att 
företagen vill visa upp vad de gör på miljöområdet och skapa en viss bild av organisationen.  
 
SIEMENS: s respondent tycker att kommunikation om miljöfrågor är en viktig del av att 
spegla bolaget som en attraktiv arbetsplats. En anledning till den kommunikation som 
ALSTOM för med deras kunder är att marknadsföring av företaget som ett företag med högt 
säkerhetstänk ur ett miljö- och hälsoperspektiv, de vill också visa på att de gör någonting för 
miljön: 
 
”Så att det är inte bara för oss själva, det är ju så att vi vill marknadsföra oss också, att vi har ett högt 
säkerhetstänk ur ett miljö- och hälsa perspektiv…” 
 
SAAB känner även de ett behov av att visa vad de gör och att de hanterar miljöfrågorna på ett 
seriöst sätt. De vill framstå som en god medborgare i samhället genom att försöka ge en bild 
av hur de ”… jobbar med miljöfrågorna…”. Respondenten från SAAB reflekterar också över 
att det kan vara extra viktigt eftersom de i företaget tillverkar försvarsmateriell som inte alltid 
är populärt, och att det då är blir viktigt för dem att vara bra på andra områden. LFV:s 
respondent är inne på samma spår och reflekterar även de över att miljökommunikationen är 
viktig för att visa att de tar ansvar för miljön: 
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”Och syftet med kommunikationen det är faktiskt att berätta vad vi gör, att vi tar vårt ansvar, annars 
tror många att vi bara skitar ner, och vi vill ge en sann bild, självklart har vår verksamhet 
miljöpåverkan, självklart har den det, men vi gör också allt som är i rimlighetens gräns tycker vi då, 
för att minimera oss…” 
 
De ser det som viktigt att människor känner tilltro till dem och menar att det även är 
imageskapande. Som respondenten uttrycker det är syftet med kommunikationen att förbättra 
deras ”image” och ”stärka varumärket”.  
 
LFV är det företaget där det direkt nämns att deras externa kommunikation handlar om 
imageskapande men då de andra företagen nämner att en drivkraft är att ge en bild av 
företaget kan även det tolkas som imageskapande. Syftet med imageskapande är nämligen att 
ge en bild av företaget hos dess intressenter (Larsson, 1997). Vilket även de andra företagen 
nämner att de vill. Respondenten från SAAB nämner dock att en lyckad miljökommunikation 
kan ge en god image och i slutändan stärka varumärket. Då man på SAAB är medvetna om 
detta skulle även det kunna ses som ett tecken på att det är en drivkraft. Om vi återgår till Ahn 
och Wikströms (2005) studie som till viss del liknar vår studie, kan vi se en likhet hos 
företagen även i den här frågan. I studien har samtliga företag uppgett att image är väldigt 
viktigt, några företag i deras studie ser miljöimage som ett måste för att kunna överleva på 
marknaden. 

4.2 Informationens innehåll 
Utöver de krav som finns i standarden som handlar om att kommunicera krav vidare till 
underleverantörer och att kommunicera miljöpolicyn externt, är det upp till ledningen att 
bestämma vad i företagets miljöarbete som ska kommuniceras externt (Brorson & Almgren, 
2007). För att ta reda på vad det är som frivilligt kommuniceras externt ställde vi frågan ” Vad 
i ert miljöarbete kommunicerar ni externt?” Även denna fråga är vid och ger öppna svar på 
olika detaljeringsnivå. Vad som kommuniceras kan ses som företagens budskap. Under denna 
kategori har vi valt att presentera den största aspekten som framgick ur vårt material.  

4.2.1 Miljömål, miljöaspekter och aktiviteter 
Vad ett företag väljer att kommunicera kan vara olika delar av miljöledningssystemet eller 
miljöarbetet. Återkommande i vår studie är att företagen berättar om olika projekt de är med i 
som på något sätt gör en miljöförändring. Brorson & Almgren (2007) delar upp vad som kan 
kommuniceras i olika punkter: 
 
 Den första punkten rör åtagandet företaget gjort att arbeta med en ständigförbättring.  
 Andra punkten är delar ur miljöledningssystemet vilket de menar är miljöpolicy och 

målen.  
 Tredje punkten är information om produkter och tjänsters miljöaspekter.  
 Punkt fyra är företagets miljöprestanda, exempelvis information om en minskning av 

avfallsmängder eller åtgärder för förbättring av tidigare prestanda.  
 Den femte punkten är framtid och med det menas strategier för att arbeta med 

miljöfrågor på företaget.  
 Sjätte och sista punkten som författarna tar upp är källor för mer information  

 
Inget av företagen uppger i vår studie att vinster på miljöarbetet är något som kommuniceras 
externt. Inget företag nämner heller källor eller åtagande som något de kommunicerar externt. 
Om vi bortser från den kommunikation som enligt standarden skall ske, nämns information 
om produkter eller tjänster av två företag.  
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Respondenten på SIEMENS berättar exempelvis att företagets utsläpp av koldioxid och 
minskningen av de utsläppen är någonting som kommuniceras externt. Enligt Brorsons och 
Almgrens punkter skulle detta kallas kommunicering av miljöprestanda men det finns även en 
annan aspekt som blir tydlig tillsammans med svaren från de övriga företagen. SIEMEN:s 
kommunicerar dels att de faktiskt har en miljöpåverkan som de behöver förändra, det är 
ingenting de döljer men samtidigt kommunicerar de också vad de gör för att minska sina 
koldioxidutsläpp. Förr var det otänkbart att företag skulle kommunicera ut negativa aspekter 
eller problem om sin organisation (Gelders et. al 2008). Även SAAB:s respondent beskriver 
att de kommunicerar sina betydande miljöaspekter:  
 
”… så man ser ganska snart vilka som är våra betydande miljöaspekter men sen talar vi om då vad vi 
försöker fokusera på, vilka aktivteter har vi haft nu i år då på de här områdena och har vi gått in i 
några nya projekt som är miljörelaterade…” 
 
På ALSTOM svarar respondenten också att de kommunicerar sina miljömål och säger att de 
informerar om övningar som gjorts eller olika projekt som är aktuella: 
 
” sådan här information kommer ju ut, det visar vi ju upp givetvis när vi har gjort några övningar och 
vad vi har för projekt på gång, och som sagt allting är ju kopplat med miljöfrågor…” 
 
Respondenten från LFV talar om tio miljömål som är grundpelare för vad som ska 
kommuniceras externt: 
 
”… vi gör mer än 100 aktiviteter men vi har tagit fram dem för att de är enkla att förstå, lätta och 
sätta in i ett sammanhang kopplat till de här målen…” 
 
Relaterat till Brorsons och Almgrens punkter blir det tydligt att den externa 
miljökommunikationen dels handlar om miljömål som kommuniceras i kombination med att 
aktiviteter och deltagande i olika projekt. Det kan också tolkas som att det är strategier för att 
arbeta med miljöfrågor, femte punkten men också som punkt fyra då företagen faktiskt 
kommunicerar vad de gör för att förbättra sig på miljöområdet.  

4.3 Tillvägagångssätt för extern miljökommunikation 
För att ta reda på hur företagen går tillväga i sin miljökommunikation ställdes frågan ” Hur 
har ni kommunicerat ert miljöarbete externt och vad är er erfarenhet av det?” Vi var även 
intresserade av att veta om det fanns någon tanke bakom hur de kommunicerar och därför 
ställdes frågan ” Vilka funderingar har ni kring varför ni kommunicerar/kommunicerat externt 
som ni gör/gjort?”. Dock har fyra olika aspekter tillsammans visat sig återspegla vår empiri 
bäst.  

4.3.1 Medium – verktyg och metoder  
När frågan ”Hur har ni kommunicerat…?” ställdes var en av aspekterna företagen kom in på 
de olika metoder och verktyg som används för att kommunicera. En rad olika verktyg eller 
metoder nämns bland svaren; mediet film, hearing (Investerare som frågar ut företagen om 
informationen i årsredovisningen), CSR-avsnitt i årsredovisning, miljövarudeklaration, 
infångare, presskontakt, stortavlor och projekt med skolor. Det finns dock de verktyg eller 
metoder som i vår studie utmärker sig och som används i störst utsträckning. Dessa är 
broschyrer, hemsidan/webb och informationsmöten med grannar som samtliga företag 
använder sig av i sin externa miljökommunikation. Andra verktyg som enligt vår studie är 
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vanligt förekommande är kundmöten, annonser och miljöavsnitt i årsredovisningen. En studie 
gjord av Kolar & Persson (2007) där de studerar företags hemsidor runt om i världen och den 
externa miljökommunikationen visar att samtliga företag med miljöarbete kommunicerar med 
hjälp av hemsidan, vilket stämmer väl överens med det resultat vi fått fram. En anledning till 
att företag använder sig av Internet är att det inte är lika kostsamt som att använda mediet TV 
eller annonser exempelvis (Kolar & Persson, 2007). I litteraturen nämns en rad olika former 
för extern miljökommunikation. Det är allt från ”Öppet hus” till annonser (Brorsson & 
Almgren, 2007; Ammenberg, 2004). Vår studie visar att verktygen som används går mer åt 
det traditionella hållet än exempelvis stora events. Nästintill alla verktyg eller metoder som 
företagen använder är sådana som nämns i litteraturen.  
 
LFV:s respondent förklarar att de inte har några traditioner av stora reklamsatsningar och att 
de istället använder de sig av exempelvis broschyrer. Anledningen till det är dels att de inte 
har en sådan budget och dels att de är traditionella vad gäller seriositeten. Företaget påpekar 
att okommersiella metoder inte behöver vara oseriösa men de aktar sig för att hamna i det 
facket som de menar är lätt hänt. För dem är det viktigt att de har en trovärdighet och 
uppfattas som en seriös partner: 
 
”… [företaget] använder traditionella metoder, vi är inte så mycket wild and crazy företag vi är 
ganska traditionella…” 
 
Andra val av olika metoder och verktyg motiveras av samma person med resurser i form av 
personal, tid och pengar. Om annonser sägs: 
 
”… begränsad ska jag dock säga för det kostar för mycket helt enkelt, det är ju väldigt dyrt. Och  vi är 
lite selektiva just där för vi har bestämt att vi kan inte omfamna allmänheten, alltså  9 miljoner i 
Sverige, utan ta dom som faktiskt flyger med oss eller som har någon koppling till oss, i första hand 
för att mäkta med det helt enkelt”. 
 
SAAB talar också om att ett enkelt svar på frågan varför de inte använder sig av vissa 
verktyg/metoder i sin externa kommunikation är att de inte kan vara med i allting för att de 
inte mäktar med det då det innebär mycket arbete: 
 
”Och vi har sagt nej till en del redovisningar, det finns där massor av, best practices och man ska 
lägga ut förslag på vad man gör, man hinner inte med det. De finns inte resurser till…” 
 
Andra verktyg för kommunikation har de inte råd att tacka nej till. SAAB talar om det 
klimatindex (CDP) de för närvarande är medlemmar i och kommunicerar genom: 
 
”Det här CDP [Carbon Disclosure Project] det ägs ju av olika investerare så tittar man på de 
pengarna som ligger bakom CDP, vilka som äger CDP så tillsammans representerar dem en tredjedel 
av jordens samlade investeringskapital, det är alltså enorma summor som ligger bakom, så när vi då 
får en fråga om att gå med i det kan man bara inte säga nej det går inte, så det är de stora pengarna 
som ligger där…” 
 
Om att kontinuerligt använda en speciell metod eller verktyg för att kommunicera externt 
säger SIEMENS respondent: 
 
”Alltså alltihopa innebär ju också en arbetsinsats och den arbetsinsatsen gör vi inte…” 
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ALSTOM är ett avvikande fall då de inte motiverar formerna för sin externa kommunikation 
med att den kräver resurser. Däremot motiverar de valen med att de är en relativt nyetablerad 
organisation. Enligt Ammenberg (2004) är det viktigt att ha ett välfungerande, effektivt och 
genomtänkt miljöarbete innan miljöarbetet kommuniceras externt (Ammenberg, 2004). Då en 
omorganisation av miljöarbetet nyligen skett kan det vara bättre att avvakta viss extern 
miljökommunikation vilket ALSTOM också gjort.  
 
I samband med att verktyg diskuterades framgick det att företagen reflekterar över framtidens 
verktyg och metoder för den externa kommunikation, vilket visar på att metoder för 
kommunikation inte är något stillastående. Miljökommunikation är en föränderlig process 
vilket påverkas av att företags omvärld förändras och interna förändringar (ISO, 2006). 
Någonting som blev tydligt i vårt material är att företagen har planer eller önskemål för 
framtiden, vilka metoder som ska användas och hur de ska gå tillväga. ALSTOM respondent 
reflekterar: 
 
” … höja kompetensen först och främst för vår egen personal eftersom det här är så pass nytt ändå 
just med EHS, så sen i framtiden kanske vi kommer att satsa lite mer på det externa…” 
 
Även de andra företagen nämner framtidens verktyg eller metoder på olika sätt. SAAB 
funderar på att formellt ansluta sig till Global compact medan LFV funderar över events och 
CSR (Corporate Social Responsibility). SIEMEN:s respondent uttrycker att de gärna skulle 
utveckla informationen på hemsidan.  

4.3.2 Strukturerad eller spontan extern kommunikation  
Om ett företag väljer att kommunicera externt ska det enligt standarden finnas en rutin för hur 
det ska gå till (Piper et. al., 2004). Inget av företagen i denna studie nämner i sammanhanget 
standardens krav på rutiner när de talar om organisering och strukturering av den externa 
kommunikationen, vilket återigen skulle kunna tolkas som att standarden inte spelar någon 
avgörande roll för företagen när det kommer till den externa kommunikationen. De rutiner 
som ligger bakom den externa kommunikationen visar sig skilja mycket åt mellan företagen. 
Även den här tredje aspekten svarar på hur företag går tillväga i sin externa kommunikation. 
En del av organiseringen handlar om vem i företaget som kommunicerar externt. SIEMENS 
representant nämner att det i deras kommunikationsplan finns kommunikationsvägar, 
exempelvis från SIEMENS till allmänhet. De har en plan samtidigt som de också har tagit ett 
aktivt beslut att inte speciellt gå ut och skriva en kommuniké. De arbetar mer riktat med olika 
projekt, vilket beskrivs som följer: 
 
”… det är ju inte så att vi har SIEMEN:s miljöspalt eller någonting här någonstans utan det blir ju 
riktade saker där vi jobbar mot olika intressenter[…] det är ju inte så att vi har någon typ av kanal ut 
till våra kunder kontinuerlig men däremot så är de ju så att våra kunder skickar enkäter till oss där vi 
svara på hur vi gör, på det sättet så kommunicerar vi vad vi har i vår status så att säga på miljösidan 
till kunderna, det sker ju varje gång vi har en ny kund, säkert så vi får en bibba på 20 papper att fylla 
i, bara om miljö så att då har vi hela standarden att svara på i stort sätt...” 
 
Vilka intressenter som ska nås genom den externa kommunikationen är ingenting som 
ALSTOM ”specat” som respondenten uttrycker det. Däremot har man på ALSTOM en tydlig 
styrning av vem som får sköta olika slags extern kommunikation, det vill säga vem som 
kommunicerar med vilken intressent är styrt. När det exempelvis handlar om kommunikation 
i media är det kommunikationsansvarigs eller VD:ns ansvar. Enligt Ammenberg (2004) är det 
särskilt viktigt att ta beslut om vem som får uttala sig i media.  
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LFV har tidigare kommunicerat externt lokalt men har inte samordnat det. Respondenten 
säger: 
 
”Sen är det väldigt mycket upp till varje flygplats vi är som jag sa, en ganska väldigt decentraliserad 
organisation så vi från huvudkontoret går inte ut och pekar med hela handen, gör så här, gör så här, 
vi tar fram plattformarna, vi förser dem med redskapen att kommunicera så att de kan ske lokala 
aktiviteter.” 
 
På LFV samordnas miljökommunikationen för att de ska prata om ungefär samma saker och 
lyfta fram det som är relevant, det vill säga, det som är betydelsefulla i miljöarbetet.  
 
Hur och vad som är strukturerat rörande den externa kommunikationen är helt olika. Vissa har 
tydliga riktlinjer för vem som sköter vilken kommunikation, andra har samordnat den externa 
kommunikationen och vissa har utrett kommunikationsvägar och tagit beslut om vad för slags 
kommunicering som ska ske. Ett tydligt mönster visar dock att utöver den planerade 
kommunikation som sker med hjälp av i litteraturen erkända metoder eller verktyg, sker det 
också en spontan kommunikation hos flera företag. Den kommunikation som strategiskt sker 
genom användning av verktyg skulle kunna ses som formell. Formell kommunikation kan 
förklaras som de kommunikativa aktiviteter som ledningen bestämt och som den förutsätter 
genomförs (Larsson, 1997). Den spontana kommunikation som sker i företagen skulle kunna 
ses som informell extern kommunikation som bland annat består av spontana möten externt. 
 
SAAB:s respondent berättar att det vid en ”hearing” exempelvis är miljöchefen som svarar på 
miljöfrågorna. Vidare berättar SAAB att VD:n ”… som har väldigt mycket annat att tänka 
på…” även råkar ut för miljöfrågor på den nivån i organisationen. Miljöchefen kan när som 
helst få ett mejl från VD:n där han skriver att han exempelvis ska delta på en middag med 
ambassadörer och att han under den middagen ska tala om miljö. När sådant sker får 
miljöchefen, som respondenten säger ”snickra ihop något” och då plockar miljöchefen från 
allt de har använt tidigare i deras kommunikation. I sådana situationer har företaget nytta av 
att ha sammanställt informationen om miljö, i annat fall skulle bli kaotiskt i sådana 
situationer: 
 
”… det kommer ju oftast plötsligt, alltså han ska delta i en middag och han vet inte riktigt vad det är 
som ska sägas och så står det miljöpunkten och då söker han upp en var det än är man befinner sig 
[…] på en timma så får man fram ett papper som man kan mejla till honom, att håll dig till det här så 
blir det säkert bra.”  
 
SIEMENS respondent säger: 
 
”Alltså, de är ju inte så att vi har en spalt i tidningen eller något sådant utan det är ju såhär det är 
någonting som man gör som är situationsanpassat på något sätt” 
 
Och om broschyrerna som finns om miljö säger SIEMENS: 
 
”… [broschyrer] det här är ju sådant vi delar ut till sådana som kommer och besöker oss men det är ju 
inte sådant som vi skickar ut det här, även om vi naturligtvis kan göra det men det är inte vår ambition 
att  förse grannar och kommun med det här utan det är när det passar…” 
 
LFV: respondent nämner att ”miljöfolk” haft en viss roll i kommunikationen, framförallt 
lokalt. Annars reflekterar LFV över skillnader mellan organisationens förra strategi som bland 
annat handlar om organiseringen av extern kommunikation och den nuvarande strategin. Den 
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externa kommunikationen kan också ske genom medarbetare på företaget. Den externa 
kommunikation från ALSTOM sker till stor del via säljare och arbetare som ”är ute”.  
ALSTOM uttrycker det: 
 
”… våra säljare har ju givetvis det här [helhetsperspektivet EHS] med sig också[…] som sagt det är 
ju våra säljare som är ute och håller i det arbetet […]Men sen är det ju först och främst mot kunder 
väldigt mycket besök men som sagt det är ju våra säljare som är ute och håller i det arbetet. Det är 
ingenting vi har specat, just vilka intressenter på det sättet.” 
 
Även LFV:s respondent talar om medarbetarnas roll för miljökommunikationen:  
 
”… vi ser ju våra medarbetare som våra viktigaste ambassadörer, man måste som medarbetare känna 
en stolthet över företaget eller sin arbetsgivare, eller måste men det är en förutsättning för att man ska 
kunna gå ut och prata om det vi gör…” 
 
Vidare säger SIEMENS att spridning av information genom medarbetare även sker på deras 
företag: 
 
”Det viktigaste är ju att vi har en väl fungerande arbetsplats här och en del i det är yttre miljön och 
som sagt var det sprider sig […] Jag kan inte säga att det är ett medvetet val att det ska sprida sig så 
men vi har ju ändå insett att det är en följd av det.” 
 
SAAB:s respondent är inne på samma spår och säger: 
 
”Alla har ju det i sig på nått sätt att de känner sig lite stolta när de kommer ut, att de kan visa upp att 
vi också är bra med miljön” 
 
Huruvida den informella kommunikationen är positiv eller negativ skiljer sig enligt Larsson, 
(1997) åt mellan olika forskare men att forskningen visar att denna form av kommunikation är 
stark och att den är svår att minimera. Företagen i denna studie är alla väl medvetna om den 
informella kontakt som förs mellan företaget medarbetare och olika intressenter och beskriver 
det som något positivt. Den spontana kommunikationen sker enlig vår studie via medarbetare 
i organisationen. Enligt Brorson och Almgren (2007) är varje medarbetare en viktig 
ambassadör när det kommer till kommunikation av miljöfrågor vilket några av företagen i 
denna studie insett. Där finns också en koppling mellan intern och extern kommunikation. För 
att medarbetare ska kunna fungera som ambassadörer behöver de själva vara insatta i 
miljöarbetet, vilket kräver en intern kommunikation. Gränserna mellan intern och extern 
kommunikation är idag inte helt självklara då gränserna på senare år suddats ut allt mer 
(Larsson, 1997).  

4.3.4 Hantering av information   
En fjärde aspekt som framkom var hur kommunikationen/informationen hanteras 
innehållsmässigt vilket vi i denna studie ser som inkodning av budksapet. På det sätt 
miljöarbetet kommuniceras externt, beror på målgruppen för budskapet (Ammenberg, 2004). 
Det här är någonting samtliga företag på något sätt berör och som de verkar ha tänkt på i sin 
externa kommunikation.  
 
ALSTOM:s respondent berättar att kunderna får en helt annan information än vad 
allmänheten får. Kunderna får en mer detaljerad insyn i miljöarbetet: 
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”Sen kommer vi in på kunder, då får ju de en hel annan information än vad allmänheten får, de får ju 
veta mer om vårt miljöarbete, EHS arbete, och sen vilka krav vi ställer på dem och vilka krav vi ställer 
på oss själva. Så det är ju först på den nivån man får en detaljerad insyn egentligen i vårt arbete men, 
för allmänheten och kanske första kundbesöken man gör, då kommer man kanske inte in på den nivån, 
då är det mer hur vi arbetar runt om…” 
 
SAAB:s respondent beskriver samma fenomen, att information behöver vinklas om det 
exempelvis ska handla om Gripen och miljö, det vill säga efter ämnesval men även efter 
målgrupp: 
 
”… oftast använder vi ju underlag som vi har använt oss av tidigare, man måste alltid vinkla det efter, 
för jag frågar alltid vad är det för folk du ska prata för, är de en samling tekniker, eller 
universitetsfolk, eller barn, vuxna eller politiker…” 
 
SAAB:s respondent nämner också att årsredovisningen exempelvis är allmän men om man 
ska prata för civilingenjörer så räcker inte den nivån ” … man måste försöka tänka sig in i vad 
vill dom här höra…” och att det annars kan bli helt fel. Olika nivåer av kommunikation 
nämns och hur information situationsanpassas eller vinklas. Studier som utförts visar att olika 
intressenter är intresserade av olika delar och att de därför kräver olika slag av information 
(Füssel, 2005). En anledning till varför företag situationsanpassar skulle också kunna vara för 
att få minskade kostnader (Wikström & Ahn, 2005).  
 
Respondenten från LFV nämner vikten av att förenkla informationen och göra miljöfrågorna 
tydliga då de är så komplexa. Det innebär att man då inte kan berätta hela sanningen, det vill 
säga varje detalj för då skulle ingen förstå något. Det ska vara sant men förenklat vilket 
beskrivs som:  
 
”… det vi kommunicerar det är de tio miljömålen men en popversion av dem för miljömålen är 
fortfarande lite, de är inte krångliga men de är inte, hur ska jag säga, de är inte en optimalt 
formulerad när de kommer till kommunikation…” 
 
LFV: respondent menar också att man i sin miljökommunikation inte kan omfamna alla och 
de berättar att de ofta jobbar med små korta budskap som är infångare och som lyfter några av 
de sakerna de gör.  
 
”… när man är på en flygplats så får man budskap, miljökommunikation som känns nära, det är ett 
medvetet val, vi har allmänna budskap också men finns det bra lokala exempel där man är så är de 
bättre.” 
 
På LFV betonar också vikten av att vara konkret för att kunna bevisa vad man som företag 
faktiskt gör: 
 
”… vi visar på vad vi gör helt enkelt, vi visar upp med praktiska exempel för miljökommunikation blir 
väldigt lätt som ni vet floskler, de blir tomma ord…” 
 
SAAB är inne på samma spår och respondenten reflekterar över sättet de kommunicerar på: 
 
”Vi försöker väl vara så konkreta och inte försöka bre ut oss så mycket, utan försöka vara konkreta 
hitta den där rätta nivån på det[…]Man kan ju inte bara ösa över folk massa information utan det 
måste va systematiserat.” 
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När det gäller information som ska nå allmänheten är bra alternativ korta inslag och kortfattad 
information (Ammenberg, 2004). Enligt Brorson och Almgren (2007) är det viktigt att 
informationen är lättförståelig och förklarad på lämpligaste sätt. Att kommunikationen förs 
fram konkret är även det någonting som framgår ut vårt material. Peattie & Crane (2005) 
menar att det är svårt att förenkla miljökommunikationen då den är komplex. Vår studie visar 
att sådana försök görs genom att information förenklas och anpassas och inga svårigheter med 
det har framgått från vår studie.  
 
I vår studie har det även framgått att vilken information som företagen kommunicerar externt 
beror på samhällsdebatten. En bra kommunikation handlar om att kunna kommunicera på ett 
passande sätt utifrån vad situationen kräver (Ahn & Wikström, 2005). SAAB:s respondent 
beskriver det som att klimatarbetet på senare år har ökat, kunder vill idag ha mer detaljer om 
exempelvis emissioner idag medan ”buller ligger still” det vill säga det är ungefär samma 
information som ska redovisas. LFV:s respondent reflekterar också över klimatfrågan och 
säger att de började kommunicera att de är klimatneutrala först 2006 men att det då inte var ett 
”hett” ämne utan att det kommit de senaste två åren. Dessutom beskriver respondenten att de 
var försiktiga med sin miljökommunikation när klimatdebatten var som hetast. Exempelvis 
valde de att inte kommunicera att de har solfångare på en av flygplatserna eftersom de kände 
att det skulle sända fel signaler då människor ändå skulle känna att solfångare inte spelar 
någon roll när flygplanen bidrar till så mycket utsläpp. Kommunikationen skall hålla sig på en 
nivå som kan anses relevant för att den skall bli effektiv (Ahn & Wikström, 2005). 

4.4 Feedback på den externa kommunikationen 
Vi var intresserade av att veta vad respondenterna uppfattar att kommunikationen resulterat i 
och ställde därför frågan ”Vilka positiva och negativa effekter har den externa 
kommunikationen resulterat i?” En fråga ställdes också om indikatorer för att mäta effekter. 
Vi är medvetna om att svaren vi får är begränsade till ett företagsperspektiv, då vi inte 
undersöker exempelvis effekter hos mottagaren. Svaren vi fick visar på en tydlig tendens, att 
effekterna består av en överlag positiv feedback på miljökommunikationen.  

4.4.1 Upplevd respons och reaktioner på den externa kommunikationen 
LFV:s och SIEMENS respondenter talar om en slags positiv respons som visar sig genom att 
de inte får någon respons alls, varken kritik eller positiv respons. Att den externa 
kommunikation inte leder till kritik är något som stöds av en översikt som gjorts av Borsese 
(2002). Företagen i den studien fick frågan om de upplevt någon kritik för sin externa 
kommunikation från något håll utanför organisationen, 69 procent svarar nej på den frågan.  
 
När SIEMENS respondent tillfrågas om responsen på att de kommunicerar sitt miljöarbete 
säger respondenten: 
 
”…  jag tror att det i slutändan resulterade i att vi har en arbetsplats som är attraktiv för nya 
medarbetare, det är nog där som det ger som effekt, det är ingen som kommer och klappa oss på axeln 
för att va duktiga ni är, det är såhär att vara duktig eller att vara bra på någonting det kan man vara 
och det liksom bara rullar på och så fort man misslyckas så blir det ju kniven i ryggen och därför så 
menar jag att man får inte så mycket creddit för sådana här saker i det vanliga arbetet utan credditen 
är då att det är tyst…” 
 
LFV:s respondent säger något liknande, ”Oftast får man ingen respons alls och det är ju oftast 
positivt…”. Enligt SIEMENS respondent har miljökommunikationen dock resulterat i att de 
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ligger bra till i olika undersökningar då det har varit ett sätt att spegla att bolaget är 
framgångsrika i sitt miljöarbete.  
 
SAAB:s respondent beskriver att de upplever att den externa kommunikationen har fått goda 
effekter på flera sätt, vilket i slutänden stärker image och varumärket. Respondenten menar att 
det också leder till att investerarna får en positiv bild av SAAB innan de kommer och ”kör” 
sin hearing. Om detta säger SAAB:s respondent: 
 
”Så sådant är ju positivt att synen på oss blir annorlunda, sen är det ju mycket klirr i kassan det gör 
det, men det är ju väldigt svårt att säga hur mycket, de vet vi inte […] Sen ger det ju också, det 
underlättar relationen med myndigheterna. Dom ser ju faktiskt att vi också gör en del utan att de 
behöver tvinga oss, vilket i slutändan då gör att man med lite bättre förtroende gör att man kan tala 
om när man faktiskt har lite problem, de kan kanske då känna att de kan lita på oss bättre än om vi 
hade dåliga omdömen så att säga…” 
 
En effekt som LFV märker av är den att ju mer de berättar om sitt miljöarbete desto fler 
förfrågningar får de om att komma ut och inspirera andra vilket de tycker är roligt.  
Desto mer företagen kommunicerar externt desto tuffare blir kraven att uppfylla 
(Ammenberg, 2003). 
 
SAAB:s respondent beskriver även de att kommunikationen leder till ytterligare önskemål 
från marknaden: 
 
”… enligt min bedömning  skulle vi inte kunna lägga ner vår miljöredovisning, det går inte alltså det 
skulle bli en enorm reaktion hos både investerare och hos myndigheterna” 
 
Något som kan göra att mottagaren avvisar budskapet är om denne känner att det finns en 
anledning att ifrågasätta om innehållet är sant och riktigt (Jacobssen & Torsvik, 2008). 
LVF:s respondent beskriver dock responsen de har fått som positiv och säger att de inte fått 
några negativa reaktioner. De har fått positiva reaktioner från nästan alla intressenter och från 
branschen har de fått beröm. Respondenten reflekterar över vad den positiva responsen kan 
bero på: 
 
”… om du är ärlig med det du kommunicerar och har bevis för att du gör något, då är det positivt, så 
att jag tycker bara att än så länge så har det bara varit positiv, positiv respons.” 
 
Generellt tror också LFV:s respondent att responsen varit så positiv då människor blir glada 
av att det görs någonting: 
 
”… miljökommunikationen bidrar till att öppna ögonen att det ä inte nattsvart det görs faktiskt massa 
med saker, det tror jag man vill veta också, det går och det öppnar ju också ögonen för att det går att 
göra saker” 
  
ALSTOM anser även de att de har fått en positiv feedback från kunder. Enligt Gelders et al. 
(2008). Kan en kommunikation, om den är effektiv användas för att förbättra företagets rykte. 
Eftersom företagen uppger att responsen varit positiv kan det vara ett tecken på att mottagarna 
avkodat informationen på det avsedda viset. Att önskemålen blir fler allt eftersom företagen 
kommunicerar externt kan även det tyda på att kommunikationen varit effektiv på så sätt att 
det blir ett utbyte, en tvåvägskommunikation mellan företagen och dess intressenter.   
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LFV:s respondent reflekterar också över reaktioner som kan komma. De är oroliga över att 
människor ska reagera på deras ”material” och tycka att det endast är en så kallad ”green 
wash” det vill säga ett försök att verka miljöanpassade trots att de inte är det. Något som ses 
som en ”green wash” av någon intressent gör det inte av någon annan (Füssel, 2005). Det 
finns en risk för att marknaden anser att företagets gröna budskap är tveksamma och därför 
möts med cynism (Peattie, 1998). Hittills har LFV: s erfarenheter av att kommunicera externt 
varit positiva. De kommenterar dock att de ännu är i början av sin externa 
miljökommunikation och nya strategi- och att det därför är svårt att utvärdera.  
 
De reflekterar också över att det alltid finns åsikter om de aktiviteter som kommuniceras ut 
men inte på miljökommunikationen i sig. Något som LVF också tror kommer att komma som 
en invändning som en effekt av att de kommunicerar externt är den att människor inte 
kommer att tycka att LFV:s miljöarbete spelar någon roll när det är flygplanen som står för en 
stor del av koldioxid utsläppen.  
 
Då imageskapande och varumärkesvård var en drivkraft visar svaren vi får på frågan om 
effekterna att flera företag slutligen också upplever en positiv bild av företaget som visar sig 
på olika sätt. Det kan finnas anledning att reflektera över vilka effekter kommunikationen 
faktiskt får då kommunikationsproblem kan uppstå när mottagaren ska koda materialet. Flera 
faktorer avgör hur mottagaren uppfattar och tolkar budskapet (Jacobssen & Torsvik, 2008). 
En chans för företagen att ta reda på hur deras budskap faktiskt uppfattas är att på något sätt 
mäta den feedback som kommer tillbaka till företaget.  

4.4.2 Indikatorer för att mäta effekter av extern kommunikation  
Enligt Larsson är utvärdering och analys ett bortglömt kapitel. Det är trots allt ett sista steg i 
arbetsprocessen med PR- och informationsåtgärder. Han menar att många organisationer nöjer 
sig med att ha materialet färdigt. Utöver enkäter som skickas ut till kunder, där miljö är en del 
visar vår studie att flertalet av företagen inte utvärderar, analyserar eller mäter resultatet av 
den externa kommunikationen. LFV är det företag som försöker mäta effekterna av att de 
kommunicerar externt. I en studie gjord av Borsee (2002) uppges att 31 procent av företagen 
att de inte vägt eller analyserat effektiviteten. Företagen i denna studie faller in i denna 
kategori.  
 
ALSTOM säger: 
”Förutom alltså de kundenkäter som skickas ut så tror jag inte det finns några egentligen mätbara 
resultat…” 
 
På liknande sätt argumenterar SAAB:s respondent; 
 
”… om du menar hur vi mäter, hur det gick, positiva effekter vi får om informationen så är de väldigt 
tveksamt…” 
 
LFV är det företag som försöker mäta effekterna av att de kommunicerar externt. Dels har de 
en fråga eller ett mätetal som lyder ”Tar LFV sitt miljöansvar” och genom det mätetalet vill 
de då se en ökad andel av Sveriges befolkning som tycker att de gör det. En slags analys som 
belyses av Larsson (1998) är den insats som bör göras för att få en bild av omvärldens syn på 
det som kommuniceras och kan på det sättet fungera som ett utvecklingsinstrument. 
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En faktor som  LFV upplever gör mätetalet osäkert och svårt att utvärdera är att de nyligen 
har bytt namn från Luftfartsverket till LFV och därmed tappat kännedom. LFV:s respondent 
kommenterar att de också är medvetna om indikatorernas trovärdighet: 
 
”Indikatorerna är ju lite trubbiga därför att de här externa i alla fall, de påverkas så oerhört mycket 
av samhällsklimatet, samhällsdebatten där vi i vår miljökommunikation är så otroligt liten…” 
 
LFV påpekar också att det indikatorerna kan ge är ”… en överblickbild av uppfattningarna 
just nu.” På LFV har man diskuterat att göra före- och eftermätningar, det vill säga 
effektmätningar direkt kopplade till enskilda insatser och anger att de förmodligen kommer att 
göra det. Den andra slags analys Larsson (1998) talar om är den som görs av enskilda projekt. 
De har diskuterat hur de ska sätta tal på effekterna men berättar: 
 
”… om jag ska vara ärlig, som en för hög kostnad, det skulle alltså ta pengar av 
miljökommunikationen i sig, rätt eller fel men det var så vi diskuterade och då valde vi att hellre lägga 
pengarna på mer miljökommunikation än att förbättra indikatorerna”. 
 
I och med att feedback går tillbaka till företag kan företagens kommunikation ses som en 
tvåvägskommunikation. Eftersom feedbacken varit positiv skulle det kunna tolkas som att det 
pekar på att inga störningar har påverkat den avkodning som mottagaren gjort. Det som 
saknas för att med säkerhet kunna säga någonting om hur budskapet avkodats av mottagaren, 
är mätningar av effekterna. 
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5. Avslutande diskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens frågeställningar och slutsatser samt förslag på framtida 
studier. 
 
 
Varför företag frivilligt kommunicerar externt 
Vår studie har visat att det finns olika anledningar till varför företagen väljer att kommunicera 
externt, trots att det till största delen är frivilligt enligt standarden ISO 14001. Företagen väljer 
att kommunicera sitt miljöarbete externt på grund av förfrågningar och krav från omvärlden. 
Att företagen väljer att kommunicera externt på grund av tryck från omvärlden skulle kunna 
tolkas som att ekonomin därmed är en bakomliggand orsak till att en extern 
miljökommunikation sker. Även om inte företagen kommunicerar miljöarbetet för att det ger 
en direkt ekonomisk vinst skulle ändå ekonomi kunna ses som en drivande faktor eftersom det 
handlar om företagens överlevnad på marknaden. Vår studie har också visat att företag även 
väljer att kommunicera externt för att de vill visa vad de gör, vilket kan tolkas som 
imageskapande. Studien visar också att företag ser miljökommunikation som en självklarhet. 
Det skulle kunna förklaras av att företagen kommunicerat miljöfrågor redan innan införandet 
av ISO 14001. Flera av företagen kopplar inte samman standarden med deras 
miljökommunikation utan ser det snarare som en del av den övriga kommunikationen. 
Standardens vaga krav kan därför tolkas som mindre betydande i praktiken. När den externa 
kommunikationen diskuteras blir det tydligt att företagen inte gör någon större skillnad på 
extern miljökommunikation och kommunikation i övrigt. Tidigare studier har visat på att 
drivkrafter för att implementera miljöledningssystem eller arbeta med miljö, vilka också är 
drivkrafterna för den externa kommunikationen. (jfr. Bansal och Roth, 2000; Morrow och 
Rondinellis studie, 2002). 
 
Information som kommuniceras externt 
När företag frivilligt väljer att kommunicera externt är miljömålen eller miljöaspekterna den 
del av miljöarbetet som kommuniceras externt enligt vår studie. I och med det framgår det för 
omvärlden vad företagen behöver förbättra i sin miljöprestanda. Idag är det enligt Gelders 
et.al. (2008) allmänt känt att företag även kommunicerar negativa aspekter av sin verksamhet 
vilket skulle kunna resultera i en ökad trovärdighet hos företagen, dock är det ingenting som 
nämns av respondenterna själva. För att visa vad företagen faktiskt gör för att förbättra 
miljöprestanda och uppnå sina mål kommunicerar de även aktiviteter och deltagande i olika 
projekt. Att företagen kommunicerar vad de arbetar med på miljöområdet kan hänga samman 
med att de vill visa upp sig på marknaden och på så sätt dels skapa en image, dels svara på 
marknadens krav eller önskemål.  
 
Tillvägagångssätt för extern miljökommunikation 
Det finns flera aspekter som tillsammans beskriver hur ett företag gör när de kommunicerar 
externt. En aspekt är de verktyg eller medier som används för att nå intressenter. De 
vanligaste förekommande verktygen är broschyrer, hemsidan och informationsmöten med 
grannar. Företagen använder sig också av verktygen kundmöten, miljöavsnitt i 
årsredovisningen samt annonser för att kommunicera miljö externt. Dessa verktyg är inte 
speciellt avsedda för enbart miljökommunikationen men den är en del av den övriga 
kommunikation som sker via dessa verktyg vilket återigen pekar på att 
miljökommunikationen inte skiljer sig speciellt mycket från företagens allmänna externa 
kommunikation. Verktygen som företagen använder kan ses som traditionella då ”events” 
eller stora kampanjer inte används för att kommunicera miljö. Vad som avgör valen av 
verktyg har i vår studie visat sig vara resurser i form av tid, ekonomi och personal. Valet görs 
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exempelvis inte efter vad det är för miljöfråga som kommuniceras vilket enligt Peattie (1998) 
är ett sätt att välja verktyg på. De verktyg som nämnts i vår studie kan ses som medium för 
information. Verktyg av annan karaktär som exempelvis standarden ISO 14063 är ingenting 
som nämns. De verktyg som används tyder även de på att företagen inte skiljer hanteringen av 
miljökommunikationen från den övriga externa kommunikationen. Även om det är dessa 
verktyg som idag används av företagen är det tydligt att planer och önskemål inför framtida 
metoder eller verktyg för miljökommunikationer finns.  
 
En annan aspekt som framträtt är frågor om hur företagen valt att organisera sin externa 
kommunikation. Företagen strukturerar sin miljökommunikation på olika sätt men det som 
tydligast framgår i vår studie är att det sker en spontan miljökommunikation som till mesta 
delen sker via medarbetare som därmed också blir en viktig länk ut till företagets intressenter. 
Medarbetare skulle också kunna ses som ett verktyg även om respondenterna i denna studie 
inte uppger att de ser medarbetarna som det. Att det sker en spontan miljökommunikation kan 
ha att göra med de krav och förfrågningar från omvärlden, som vi tidigare nämnt finns. Med 
det blir det också viktigt att medarbetare är delaktiga i företagets miljöarbete därmed anser vi 
att kopplingen mellan den interna och externa kommunikationen i företaget blir tydlig.  
 
Hur information hanteras är även det en aspekt som framgår i vår studie. Utifrån de 
företagsrepresentanter vi intervjuat framgår det att information kortas ned samt anpassas efter 
mottagaren och samhällsdebatten. Precis som med företags kommunikation i allmänhet är det 
viktigt att anpassa informationen för att göra den relevant, det vill säga att det inte heller här 
är någon skillnad mellan hur ett miljöbudskap och övriga information kommuniceras externt.  
 
Effekter av extern miljökommunikation 
I vår studie har det visat sig att de effekter av miljökommunikationen som företagen märker 
av handlar om reaktioner och respons som gått tillbaka till företagen. Responsen har upplevts 
vara positiv enligt företagen. Respondenterna nämner också att då de kommunicerar så ökar 
efterfrågan vilket resulterar i att företagen inte kan upphöra att kommunicera externt. De 
flesta företagen mäter inte effekterna av miljökommunikation utöver enkäter, vilket kan 
resultera i att responsen är svår att verifiera. Även om de flesta av företagen enligt 
respondenterna inte mäter effekterna, har vår studie visat på att mätningar ändå förekommer. I 
de fall där effektmätningar görs, genom enkäter, är miljön endast en del av en större enkät. En 
effekt av att företagen kommunicerar externt är, enligt de personer vi intervjuat, att de 
upplever att bilden av företaget förändras till det positiva, vilket vi ser svarar upp mot en av 
företagens drivkraft. Respondenterna anger inga negativa erfarenheter av att ha kommunicera 
sitt miljöarbete externt vilken kan ha att göra med att budskapen anpassats och att de 
kommunicerat inte bara de viktiga miljöfrågorna utan också hur de arbetar med dem. De 
intervjuade företagsrepresentanterna i denna studie reflekterar inte över vad effekterna kan 
bero på vilket skulle kunna grunda sig i att de faktiskt inte använder indikatorer för att mäta 
effekterna av den externa miljökommunikationen.  
 
Analysen i denna studie har påvisat olika aspekter på företags frivilliga externa 
kommunikation. De aspekter som framgår i studien har visat dels på varför företag 
kommunicerar externt, vad och hur företag kommunicerar och de effekter som 
kommunikationen har resulterat i, det vill säga en bild av företags erfarenhet av den frivilliga 
externa kommunikationen.  
 
Vi är medvetna om att vi endast kan dra slutsatser utifrån de fyra företag vi studerat och att 
slutsatserna därför inte är generella. Vårt resultat ger ändå en bild av hur den externa 
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kommunikationen kan fungera i företag inom kommersiella sektorn. Värt att notera är att våra 
resultat inte representerar mindre företag då de medverkande företagen i denna studie är 
medelstora till stora företag.  
 
Något som vi anser skulle vara intressant att studera vidare är hur många av de företag som är 
certifierade enligt ISO 14001, som faktiskt tar beslut om att frivilligt kommunicera externt. 
Vidare skulle det vara intressant att undersöka närmare om det finns och i sådana fall vad det 
är för faktorer som skiljer den allmänna externa kommunikationen och den externa 
miljökommunikationen åt.   

5.1 Slutsatser 
• Drivkrafterna bakom den externa kommunikationen är krav och önskemål från 

omvärlden, imageskapande samt att det ses som en självklarhet.  
 
• Miljömål eller miljöaspekter tillsammans med aktiviteter är företagens budskap.  

 
• Budskapet förs fram genom traditionella medier som används för den externa 

kommunikationen, så som broschyrer, hemsidan, kundmöten, årsredovisning och 
annonser. 

 
• Det som styr val av medium för kommunikationen är resurser i form av personal, 

ekonomi och tid.  
 

• En del av den externa kommunikationen sker informellt och den sker genom 
medarbetare på företaget då förfrågningarna från omvärlden ökat. 

 
• Informationen i budskapet kodas efter intressent och samhällsdebatt, samt görs 

konkret för att den ska bli lättförståelig.  
 

• Feedbacken har varit i form av positiv respons och därmed inneburit att företagen har 
uppmuntrats till en vidare kommunikation.  

 
• De flesta företag mäter inte effekterna av att de kommunicerar externt.  

 
• I praktiken är skillnaden mellan företagens externa kommunikation och externa 

miljökommunikation liten och i och med det har kraven i ISO 14001 varit relativt 
obetydliga för företags externa kommunikation.  
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Bilaga 1 
Intervjuplan 
Vårt syfte med C-uppsatsen grundar sig i att extern kommunikation enligt ISO 14001 till stor 
del är frivillig. Huvudsyftet är därför att studera certifierade företag som kommunicerar 
externt.  
 
Vi vill börja med att informera om respondentens rätt att när som helst, före, under eller efter 
intervjun avbryta arbetet. Intervjun kommer att ta ca 1 timma max 2 timmar. Intervjun 
kommer att dokumenteras med hjälp av inspelningsapparatur och som komplement kommer 
intervjuarna att föra anteckningar.  
 
Intervjumaterialet i form av rådata kommer att sparas tills uppsatsen är godkänd. Det är vi 
intervjuare som i första hand kommer att ta del av rådata. I andra hand är det vår handledare 
Madelaine Johansson. Resultatet från intervjun kommer att presenteras i en C-uppsats och den 
läggs fram på ett seminarium. Uppsatsen kommer senare att finnas tillgänglig i elektronisk 
form för studenter på Linköpings universitet. Respondenten kommer att få ta del av uppsatsen 
innan datumet för slutlig inlämning för eventuella kommentarer. Ett exemplar av den 
godkända uppsatsen skickas till respondenten via e-post. Tystnadsplikt sker på respondentens 
villkor. Om något av de intervjuade företagen önskar vara anonyma blir samtliga företag 
anonyma i uppsatsen då vi måste vara konsekventa. Respondenten som representerar företaget 
kommer inte att nämnas vid namn i uppsatsen.  
 
Respondentens utsagor kommer att tolkas utifrån intervjuarens kontext. Det vill säga att vi 
använder materialet för att diskutera det med vetenskapliga och teoretiska källor. Användning 
av citat kan komma att förekomma.  
 
Respondenten får gärna återkomma med ytterligare kommentarer efter intervjutillfället. Vi 
som intervjuare ser gärna möjlighet till fortsatt kontakt under arbetets gång.  
 
Kontaktuppgifter 
My Wigren 
073 81 96 395 
mywigren@hotmail.com 
 
Selam Petersson 
076 84 30 412 
selpe490@student.liu.se 
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Intervjufrågor 
• Kan du berätta lite om dig själv och din roll på företaget? 

 
• Kan du ge en kort beskrivning av företaget? 

 
1. Hur länge har ni varit certifierade enligt ISO 14001?  
 
2. Vilken typ av intressenter har ni? 
 
3. Vad är ert syfte med den externa kommunikationen? 
 
4. När började ni arbete med en medveten strategi för extern kommunikation? 
 
5. Vad i ert miljöarbete kommunicerar ni externt? 
 
6. Hur har ni kommunicerat ert miljöarbete externt och vad är er erfarenhet av det? 
6a. På vilket sätt har ni kommunicerat med de olika intressenterna? 
6b. När påbörjades kommunikationen med respektive intressenter? 
 
7. Vilka funderingar har ni kring varför ni kommunicerar/kommunicerat externt som ni 
gör/gjort? 
7a. Varför kommunicerar ni så som ni gör med de olika intressenterna? 
 
8. Vilka positiva och negativa effekter har den externa kommunikationen resulterat i? 
8a. Vad har påverkat effekterna av den externa kommunikationen?  
 
9. Vilka indikatorer använder ni för att uppskatta effekterna av kommunikationen? 
 

• Slutligen, är det någonting mer du funderar över eller vill ta upp innan vi avslutar 
intervjun?  

 
 
 


