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Sammanfattning 
Denna studie syftar att svara på frågeställningen om hur en klimatsatsning inom små och 
medelstora företag (SME) kommuniceras på bästa sätt och var i svårigheter kan ligga. Jämförelser 
görs också med liknande projekt som genomförts och de framgångsfaktorer de haft för att se om 
de går att överföras till de små och medelstora företagen i Halland, som ingår i denna studie. 

 
Genom jämförelser med andra rapporter, djupintervjuer med representanter ur de medverkande 
företagen, workshops i samarbete med EMC och Alexandersoninstitutet samt analys av dessa har 
utmaningar och möjligheter i arbetet med att implicera klimatarbetet i företagens verksamhet 
identifierats. Resultaten har analyserats i enlighet med miljöpsykologisk ansats. Genom att 
utvärdera attityder, upplevd kontroll och upplevda hinder, har förslag för implementering och 
kommunikation tagits fram. 

 
Resultatet av djupintervjuer och workshops visar att företagen behöver vägledning när det gäller 
kommunikationen av sitt klimatarbete internt såväl som externt. Företagen vet inte vilka kanaler 
som ska väljas eller vad som ska kommuniceras. De flesta är överens om att ledningen behöver 
föregå med gott exempel. Därför bör ledningen utbildas i första hand. Företagen har bland annat 
problem med att anställda tillhör olika grupper som arbetar på skilda sätt, vilket gör att 
kommunikationen behöver anpassas för att passa respektive grupp. Svårigheter att omvandla 
klimatåtgärder till mätbara värden så att de tydligt kan redovisas för medarbetare och därmed öka 
motivationen till ett förändrat beteende är andra faktorer företagen har problem med. 

 
Små och medelstora företag kan arbeta med ett antal framgångsfaktorer grundade på analyser av 
ovanstående. Det är viktigt att arbeta strukturerat och med tydliga mål, det är också viktigt att 
använda sig av mindre målgrupper, även under den interna hållbarhetskommunikationen. Tesen att 
den interna kommunikationen är avgörande för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan styrkas 
med hjälp av denna studie. 
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Abstract 
This study aims to answer the question of how climate investments in small and medium sized 
enterprises (SMEs) are implemented in the best way and what the difficulties might be. By 
comparison with other reports, in-depth interviews with representatives of the participating 
companies, workshops in collaboration with EMC and The Alexanderson institute and the analysis 
of these, challenges and opportunities in efforts to implicate climate work in the companies' 
activities to be identified. Henceforth, the results are analysed in accordance with an 
environmental psychology approach. 

 
The result shows that companies need guidance when it comes to the communication of its climate 
work both internally and externally. Companies have particular problems with employees 
belonging to different groups operating in different ways, which means that the communication 
needs to be adapted in different ways to suit each group. 

 
Small and medium-sized enterprises can work with a number of success factors based on the 
analyses above. The importance of a structured approach with clear objectives are highlighted and 
the importance of making use of smaller audiences even during the internal sustainability 
communications. The thesis that internal communication is vital for successful sustainability 
efforts could be verified with the help of this study. 

 
 
 

Nyckelord 
Hållbarhetskommunikation, Små och medelstora företag (SME), Klimatarbete, Miljöarbete, 
Hållbarhetsarbete, Framgångsfaktorer 
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Förord 
Bakgrunden till framtagandet av denna studie var att ett intresse för att arbeta med hållbarhet 
kunde urskiljas hos många små och medelstora företag. Därför uppstod frågor kring varför detta 
inte gjordes mer frekvent. Efter att ha studerat andra projekt där gemensamma 
systematiseringsverktyg använts, uppkom idén om att undersöka små och medelstora företag i 
Halland och se om anledningen till utebliven kommunikation kunde härledas till något specifikt 
och utefter det komma fram till framgångsfaktorer. 

 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med Energi- och MiljöCentrum och Alexandersoninstitutet, 
samt medverkande företag i Klimatbokslut Halland. 

 
Ett varmt tack till min handledare Anna Hansson. 

 
Ett stort tack till Magnus Falk och Tony Christensen som på EMC:s och Alexandersonsinstitutets 
vägnar tillhandahållit underlag, information och feedback som önskats. Ett tack riktat även till de 
representanter ur företagen som deltagit i intervjuerna. Även ett tack till Torstein Ekern Thorsen, 
representant för norska Klimatpartnere. 
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Inledning 
Det nationella målet när det gäller Begränsad klimatpåverkan, i de samlade nationella miljömålen, 
är att andelen växthusgaser i atmosfären ska följa FN:s ramverk för klimatförändringar 
(Naturvårdsverket, 2016). Målet är att människans påverkan inte ska äventyra hållbar utveckling. 
När det gäller de halländska målsättningarna är förutsättningarna goda för att förbättra regionens 
klimatpåverkan genom att få en tydlig överblick över företagens klimatpåverkan och öka 
kommunikationen kring möjligheterna för förbättring. 

 
I arbetet med att begränsa klimatpåverkan uppstår frågor kring hur företag kan nå ut med sina 
klimatsatsningar inom den egna organisationen och var i svårigheterna ligger. För att ett företag 
ska kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete framgångsrikt externt, krävs det att den först 
fungerar inom verksamheten, en svårighet som många små och medelstora företag står inför. 
Denna studie kommer därför behandla företagens problematik kring den interna 
hållbarhetskommunikationen med hjälp av en miljöpsykologisk ansats. Svårigheter och 
framgångsfaktorer kring hållbarhetskommunikationen kommer att analyseras och användas för att 
ge förslag på förbättringar i arbetet med internkommunikation i hållbarhet. Studien kommer att 
genomföras i samarbete med Energi- och MiljöCentrum (EMC) och Alexandersoninstitutets samt 
initiativet Klimatbokslut Halland. 

 
 
EMC är ett nätverk som arbetar med klimatfrågor inom näringslivet i Halland. De verkar som en 
ideell förening med över 135 medlemmar som arbetar för att minska sina klimatutsläpp. EMC 
anordnar aktiviteter utifrån önskemål och behov hos medlemmar och i samarbete med exempelvis 
Region Halland, Länsstyrelsen och Alexandersoninstitutet (EMC 2016). 

 
Alexandersoninstitutet (2016) arbetar som en innovativ trendsökare för Hallandsregionens 
utveckling samt för att agera mäklare av utbildningar på Campus Varberg. Syftet med 
verksamheten är att bedriva efterfrågad utveckling för att gynna regionens näringsliv. Institutet 
använder bland annat nätverk och projektsatsningar för att uppnå dessa mål. 
Alexandersoninstitutet arbetar i samverkan med näringslivsnätverket EMC sedan 2015 för att 
skapa en struktur som förväntas stimulera och underlätta för Hallands företag att minska sina 
utsläpp av växthusgaser, initiativet kallas Klimatbokslut Halland. 

 
Som en inledning på initiativet Klimatbokslut Halland genomfördes under 2015 ett EU-projekt 
som en förstudie angående halländska företags inställning till att genomföra klimatbokslut i 
verksamheterna och att redovisa detta gemensamt i regionen. Resultatet visade att det fanns ett 
stort intresse bland företagen för en gemensam ansats att arbeta med klimatbokslut med syfte att 
minska sina växthusgasutsläpp. Företagen som deltog i förstudien var små och medelstora företag 
(SME) i Halland. Företagen delades in i grupper utifrån storlek, små som innebar 25 anställda eller 
färre och medelstora som innebar 26 eller fler. Utifrån förstudien planeras nu projektet 
Klimatbokslut Halland fortsätta som ett svar på behovet om mer kunskap och bättre inblick i 
verksamheterna när det gäller klimatutsläpp. Under 2016 kommer företagen som deltar i 
Klimatbokslut Halland att arbeta med att mäta sina utsläpp och dessa resultat kommer att 
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sammanställas med hjälp av verktyget. Nyckeltalen som används är omsättning per år och antal 
anställda. Varje deltagande företag kommer också att utöka arbetet med att implementera 
klimatarbetet i respektive verksamhet. 

 
Projektet Klimatbokslut Halland bygger på den norska modellen Klimatpartnere (Ekern Thorsen, 
2016) där större företag gemensamt under flera år redovisat sina växthusgasutsläpp. 
Klimatpartnere har på ett framgångsrikt sätt arbetat för att minska koldioxidutsläpp, växthusgaser 
och öka insatsen för hållbart klimatarbete bland deltagande företag. Företagen använder ett 
verktyg som beräknar klimatpåverkan i andel utsläppta koldioxidekvivalenter samt ger förslag på 
utsläppsminskningar så att företagen kan planera sina insatser. Företagen har samtidigt arbetat 
med att förbättra klimatarbetet i sina verksamheter genom en ökad kommunikation. Att 
kommunicera sina klimatmål har varit en viktig del i arbetet för Klimatpartnere. De deltagande 
företagen har aktivt kunnat förbättra bland annat energiförbrukning och transporter genom den 
överblick projektet gett över den egna verksamheten. Projektet har lett till genomsnittligt årliga, 
varaktiga, utsläppsminskningar med 10 % per företag (justerat mot företagens omsättning). EMC 
och Alexandersoninstitutet har gjort bedömningen att Klimatbokslut Halland kommer att leda till 
minst lika stora utsläppsminskningar bland deltagande aktörer. Klimatbokslut Halland har också 
tagit inspiration från Stockholm där Hagainitiativet utvecklats baserat på norska Klimatpartnere. 
Hagainitiativet är ett företagsnätverk som omfattar större företag och som tillsammans arbetar för 
att minska näringslivets klimatpåverkan (Hagainitiativet, 2016). Då både Klimatpartnere och 
Hagainitiativet riktat sig till större företag, kommer den här studien att utvärdera om 
framgångsfaktorerna de haft även kan översättas till att omfatta små och medelstora företag i 
Halland. Studien kommer att använda EU:s uppdelning av företag utefter storlek (Europeiska 
kommissionen, 2016). Till små företag räknas de med mindre än 50 anställda, medelstora mindre 
än 250 och till stora företag räknas de som har mer än 250 anställda. I förlagan Klimatpartnere 
genomförs en sammanställning som visar den klimatpåverkan företagen har och vilken förbättring 
som gjorts under året. På denna punkt utvärderas möjligheterna att utveckla Klimatbokslut 
Halland till att handla mer om att kommunicera sina mål och att konkret visa hur arbetet med 
klimatfrågor kan utvecklas, varav denna studie kommer att omfatta den interna kommunikationen. 
Denna studie ämnar ge en bred förståelse för hur företag kan utveckla och förbättra sin interna 
hållbarhetskommunikation men syftar även till att fungera som underlag för en utveckling av 
kommunikationen av det klimatarbete som görs i samband med Klimatbokslut Halland. 
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och utvärdera hur små och medelstora företag internt 
kommunicerar sitt klimatarbete. Resultaten från studien syftar till att öka förståelsen för den 
interna kommunikationens roll för ett lyckat klimatarbete. Resultaten kommer också att ligga till 
grund för förbättringsförslag om hur företagen mer framgångsrikt skulle kunna arbeta med 
implementering av klimatfrågor för att främja ett hållbart klimatarbete. 

 
 

Mål 
Målet med studien är att utvärdera inställningen till klimatförbättrande åtgärder hos de företag som 
deltar i denna studie och utvärdera vilka svårigheter och vinster de upplever med att agera 
klimatmedvetet. Genom att komma med förslag och infallsvinklar är målet att uppmuntra till ett 
ökat implementeringsarbete och därigenom öka medvetenheten för vikten av hållbarhetsarbete i 
hela verksamheten. Med en ökad medvetenhet förväntas också önskan att agera i enlighet med den 
nyförvärvade kunskapen öka och därigenom främja ett hållbart klimatarbete, i linje med 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket 2016). 
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Metod 
Då Klimatpartnere och Hagainitiativet omfattat större företag, har denna studie 
utvärderat om deras framgångsfaktorer kan översättas till att omfatta små och medelstora företag i 
Halland. Fokus har lagts på internkommunikation kring klimatpåverkan hos de företag som 
medverkat i denna studie, för att bättre förstå och påverka små och medelstora företag att ta sitt 
ansvar när det gäller klimatpåverkan. 

 
För att svara på ovanstående har flera olika metoder använts i studien. Genom jämförelser med 
andra rapporter, djupintervjuer med representanter ur de tio företagen, workshops i samarbete med 
EMC och Alexandersoninstitutet och analys av dessa har utmaningar och möjligheter i arbetet 
med att implicera klimatarbetet i företagens verksamheter identifierats. 

 
 

Litteraturstudie och förarbete 
Grunden för studien har varit jämförelser med aktuell forskning på området kring attityder, 
upplevda hinder och upplevd kontroll kring implementering av klimatarbete. Hur beteende, 
bedömningar och värderingar kan spela in har undersökts ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 
Eftersom inriktningen var små och medelstora företags klimatarbete, användes sökord som SME 
environmental, CSR in SMEs i databaserna Science direct och Web of science. I studien har 
forskning kring vilka hinder och barriärer företag kan uppleva när de ska implementera 
klimatarbete i form av exempelvis osäkerhet, brus och kunskapsnivå använts (Pinget, Bocquet och 
Mothe, 2015). Utifrån attityder kring klimatarbete gällande socialt ansvar, om företagen är 
intresserade av att påverka eller nätverka i klimatarbete har annan forskning legat till grund 
(Cassells & Lewis, 2010; Haney, 1992; Hoogendoorn, Guerra & van der Zwan, 2014; Peters & 
Turner, 2004). Hur upplevd kontroll kring företagens insatser och har samband med benägenheten 
att arbeta med företagets klimatpåverkan är en viktig aspekt i sammanhanget (Santos 2011; 
Lynch-Wood & Williamson, 2014). Som grund för intervjuerna användes forskning kring 
analysmetoder och kvalitativ intervjudesign (Kvale, 2008; Fransson & Gärling, 1999; Turner, 
2010). För upplägg, principer och planering av workshops användes forskning kring andra 
satsningar med klimathållbarhet (Wates, 2014). 

 
Klimatpartnere 

 
Som en del av förstudien genomfördes även en intervju med en representant från Norska 
Klimatpartnere angående hinder och framgångar som rönts inom projektet. Under intervjun 
användes öppna frågor för att skapa en helhetsbild av arbetet med Klimatpartnere. Resultaten från 
denna intervju analyserades och sammanställdes och låg till grund för de förberedelser som 
gjordes inför intervjuer och workshops med företag som deltog i denna studie. Resultaten från 
intervjun i förstudien användes också för att i slutet av studien jämföra företagen inom 
Klimatpartnere med de företag som medverkar i Klimatbokslut Halland, för att utreda likheter och 
skillnader mellan företagen i de olika projekten. Framgångsfaktorerna från Klimatpartnere har 
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således också legat till grund för utvecklandet av nya förslag på användbara 
kommunikationsmetoder för företagen inom Klimatbokslut Halland. 

 
Deltagande företag 

 
Tio företag valdes ut i studien för att delta i intervjuerna om internkommunikationens betydelse 
för klimatarbetet. Det var en mix av lika många kommunala som privata verksamheter, samtliga 
företag räknas som små eller medelstora. De medverkande hade inriktningarna bygg, energi, 
transport, livsmedelsproduktion, kommunikation och utbildningsföretag. De intervjuade innehade 
positioner med befogenhet att påverka internkommunikationen, bland annat rollerna VD, 
miljöchef, kommunikatör, hållbarhetsansvarig och kvalitetsansvarig. Fem av dessa företag var 
sedan tidigare medlemmar i Klimatbokslut Halland och hade således redan inlett sitt arbete med 
uträkning av klimatpåverkan. De övriga fem var företag som valt att inte delta i Klimatbokslut 
Halland på grund av tidsbrist eller ekonomiska skäl. Dessa företag valde dock att delta i denna 
studie då de är intresserade av att arbeta med hållbarhetskommunikation. De företag som deltar i 
Klimatbokslut Halland har kommit olika långt i processen, några av företagen har redan själva 
arbetat med uträkningar kring klimatpåverkan medan vissa företag nu ska påbörja detta arbete. 
Ingen av företagen hade arbetat på ett strukturerat sätt med intern kommunikation av 
hållbarhetsarbete. De företag som valts ut utifrån att de avböjt medlemskap i Klimatbokslut 
Halland, har gjort detta utifrån ekonomiska aspekter och tidsaspekter varför det var intressant att 
studera dem närmare. De ansåg även att det var intressant att delta i denna studie som ett sätt att 
ändå komma igång, ta del av den analys studien kunde medföra eller få berätta om hur företaget 
arbetar med hållbarhetskommunikaton. 

 

Djupintervjuer 
Metoden för insamling av data bestod i semistrukturerade intervjufrågor med öppna svar, baserade 
på de olika scenarier och stadier företagen stod inför i det interna arbetet med 
hållbarhetskommunikation, inklusive framgångsfaktorer och svårigheter (Turner 2010). Valet föll 
på djupintervjuer framför enkätupplägg, då antalet intervjuade var få till antalet. Genom 
djupintervjuer fanns även större möjligheter till utvärdering av den intervjuades svar, då 
kroppsspråk kunde läsas av och följdfrågor ställas. Totalt deltog 10 företag i intervjuerna, som 
varade mellan 20 och 60 minuter. De fem företag som från början visat intresse för att delta i 
Klimatbokslut Halland, men i ett senare stadie tackat nej, fick frågor i linje med varför de gjort 
dessa val. Frågorna fokuserade på just det stadiet dem befann sig, och de intervjuade företagen 
delades in i följande tre grupper; 
1. Företag som inte deltagit i Klimatbokslut Halland 
2. Inledningsskede av hållbarhetskommunikation samt deltagande Klimatbokslut Halland 
3. Erfarenhet av hållbarhetskommunikation samt deltagande i Klimatbokslut Halland 

Frågorna var strukturerade olika utefter de tre olika grupperna av deltagare. Alla intervjuade fick 
samma frågor, som utvecklades vidare för de företag som deltog i Klimatbokslut Halland. De 
sistnämnda fick förklara anledning till medverkande i Klimatbokslut Halland, samt vad som 
motiverat dem att delta och vad utmaningarna med medlemskapet kunde bestå av. De företag som 



12	   

hade erfarenhet av hållbarhetsarbete och var medlemmar i Klimatbokslut Halland fick utöver 
frågor kring motivation och utmaningar även frågor kring övrigt hållbarhetsarbete. 
Till en början kontaktades de medverkande genom mejl där de fick en kort presentation av varför 
de blivit kontaktade och där de blev tillfrågade om de kunde medverka i en intervju. Alla 
tillfrågade företag var positivt inställda till detta. I den utsträckning det var möjligt utfördes 
intervjuer ansikte mot ansikte för att kunna väga in tolkningar kring minspel, kroppsspråk och 
attityder. Sju av tio intervjuer utfördes ansikte mot ansikte och resterande tre över telefon. Alla 
intervjuer spelades in för att kunna analyseras noggrant. Intervjuerna delades in i tydliga avsnitt 
för att den intervjuade enkelt skulle kunna följa den röda tråden. Avsnitten bestod av frågor kring 
Klimatbokslut Halland, klimatrelaterade insatser, intern kommunikation och extern 
kommunikation, se bilaga 1 Intervjuguide. 

 
Företagen fick berätta om den egna verksamheten samt sitt klimatarbete. De fick också en mer 
noggrann förklaring till vad denna studie gick ut på och varför deras arbete var önskvärt att 
granska. De fick också information om målsättningen för studien; att utvärdera inställningen till 
klimatförbättrande åtgärder och utvärdera vilka svårigheter samt vinster som upplevs med att 
agera klimatmedvetet. 

 
De intervjuade kan inte kopplas till sina exakta roller inom respektive verksamhet eftersom 
intervjuerna hanterades konfidentiellt. Detta blev varje intervjuad upplyst om, samt att de när som 
helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. De intervjuade har svarat utifrån sin yrkesroll, 
därför speglas inte personliga åsikter utan företagets. Intervjudeltagarna valdes ut utifrån position i 
verksamheten oberoende av etnicitet, kön eller politiska åsikter. Den intervjuade behövde vara 
insatt i internkommunikationen samt företagets miljöarbete. De tillfrågade gav även sitt 
medgivande till att intervjun spelades in. 

 
Representanter från de fem företag som medverkar i Klimatbokslut Halland intervjuades för att 
kunna utvärdera var svårigheterna ligger i att kommunicera klimatarbetet ut i organisationen. 
Frågorna byggde på de intervjuades attityder, upplevda hinder och hur mycket inflytande de 
känner att de har utifrån sina roller som kommunikatörer, eftersom detta är aspekter som till stor 
del avgör hur företagen kommer att hantera sin internkommunikation (Santos, 2011; Peters & 
Turner, 2004; Pinget et al., 2015). Frågorna delades upp i olika kategorier utefter innehåll och 
anpassades efter ovannämnda kategorier. De första frågorna gällde Klimatbokslut Halland och om 
företagen var insatta i anledningen till initiativet och vad det gick ut på, om de tillfrågade ansåg att 
det kunde ligga några belöningar i att delta i projektet och om det kunde ligga i konflikt med andra 
aktiviteter företaget genomförde. De fick även frågor kring om de trodde att det fanns fördelar 
med att arbeta i nätverk med gemensamt mätverktyg och om något kunde underlätta deltagandet i 
projektet, Klimatbokslut Halland. Denna kategori frågor ställdes för att få en uppfattning kring 
engagemang, medvetenhet och motivation kring deltagande och icke-deltagande i denna typ av 
projekt. Genom att fråga om de kunde se ekonomiska vinster i att delta gick det att utröna om de 
gjorde kopplingen med den ekonomiska vinsten klimatförebyggande åtgärder innebär. Genom att 
fråga om det ligger i konflikt med andra aktiviteter var det också möjligt att se var prioriteringar i 
verksamheten ligger, samt vilken prioritet klimatarbetet ges (Peters & Turner, 2004). Det 
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möjliggjorde även en analys om företagen anser det vara viktigt att nätverka gällande 
klimatarbetet. 

 
Nästa kategori var angående företagens allmänna klimatarbete, om de genomfört några 
klimatrelaterade insatser och om de anser att företaget kan göra skillnad i det stora hela. Denna 
frågeställning skildrar företagets upplevda inflytande över klimatpåverkan och även attityder till 
detsamma i viss utsträckning (Pinget et al., 2015). 

 
När det gällde den interna kommunikationen blev de intervjuade ombedda att redogöra för hur de 
kommunicerar sitt klimatarbete och vilka framgångar respektive motgångar detta inneburit. De 
ombads även att berätta om de kunnat urskilja några speciella attityder i samband med 
kommunikation av klimatfrågor och om de ansåg att det går att kommunicera för lite eller för 
mycket. Slutligen tillfrågades de om de hade funderingar kring om något skulle kunna underlätta 
kommunikationen inom organisationen. Dessa frågor gav möjlighet till inblick i vilket skede av 
kommunikationen företaget står inför och hur insatta de är när det gäller kommunikationens 
betydelse och möjligheter (Santos, 2011). 

 
Den sista kategorin var extern kommunikation. Här tillfrågades de intervjuade kring vad de väljer 
att kommunicera för att se hur tankarna var kring greenwash och greenhush. Intervjun avslutades 
med att upplysa den intervjuade om att resultatet av intervjuer och analyser både redovisas 
skriftligen och vid mässan UTEXPO som kommer att anordnas 27-28 maj 2016. De hälsades 
välkomna att komma dit och se resultatet. De blev även en sista gång tillfrågade om de undrade 
över något. 

 
Analys 

 
All insamlad data från samtliga delstudier analyserades utifrån en miljöpsykologisk ansats. Med 
miljöpsykologi menas det tvärvetenskapliga förhållandet mellan beteendevetenskap och psykologi 
där människans samspel med sin omgivning studeras, såväl den fysiska miljön som den sociala 
(Fransson & Gärling, 1999). Miljöpsykologin syftar till att förbättra interagerandet av dessa. 
Frågorna byggde på de intervjuades attityder, upplevda hinder, inflytande och vetenskapliga 
studier på området. 

 
Resultatet av intervjuerna analyserades i enlighet med analysmetoden meningskategorisering, 
presenterad av Steinar Kvale (1997), för att tyda viktiga budskap och gemensamma nämnare på ett 
objektivt sätt. Med meningskategorisering skapas en överblick för att svaren sedan ska kunna 
delas in i kategorier utifrån de likheter svaren utvisar, därefter analyseras nyanseringar i svaren. 
De svar som går i samma linje hamnar under samma kategori och utifrån dessa kategorier läggs 
grunden för analysprocessen. Utifrån den insamlade datan och med grund i litteraturstudien samt 
utvärdering av företagens nuvarande arbete med hållbarhetskommunikation identifierades mönster 
och aspekter som kan vara viktiga för att nå framgång i samband med internkommunikation. Detta 
resulterade i ett antal framgångsfaktorer som låg till grund för utvecklandet av nya förslag på 
användbara metoder för företagen i det klimatbesparande arbetet. Framgångsfaktorerna testades i 
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workshops som gav möjlighet att utvärdera dem och vid behov även revidera dem. Analys kunde 
även göras utifrån de samtal företagen hade med varandra under dessa workshoppar. 

 
Workshops 

 
För att inbjuda till inspiration anordnades workshops, dessa gav företagen möjlighet att jämföra 
framgångar och svårigheter samt att använda varandra som bollplank. Under dessa workshoppar 
fick deltagarna frågor kring hållbarhetskommunikation, kopplade till de framgångsfaktorer som 
diskuterades företagen emellan. Dessa workshops fungerade även som seminarier med 
informations- och teknikspridning samt marknadsintroduktioner i samarbete med EMC och 
Alexandersoninstitutet. Den data som använts ur workshops är den med inriktning på 
internkommunikation. 

 
Det var fyra workshops med olika inriktningar. Under den första diskuterades vilka förväntningar 
de deltagande företagen hade på samarbetet kring Klimatbokslut Halland, detta då forskning visar 
vikten av en tydlig struktur och klargjorda förväntningar är en förutsättning för framgångsrika 
workshoppar (Wates, 2014). Under alla workshops gavs kommunikationen utrymme, och 
diskussionerna utvecklades något för varje träff. Diskussionerna användes för att öka förståelsen 
för hur framgångsfaktorerna uppfattades av deltagarna. Detta innebar inte att de förändrades så 
mycket men kunskapen om hur de kan implementeras ökade. Resultatet av dessa analyser kommer 
sedan att presenteras vid en avslutande workshop (efter denna studies avslutande). Den sista 
workshopen kommer att vara en presentation av de resultat och slutsatser denna studie inneburit, 
med råd och idéer för fortsatt implementering av hållbarhetsarbete i verksamheterna. Dessa råd 
och idéer grundar sig på det intervjumaterial, tidigare workshops och den research som utförts 
kring de medverkande företagens interna klimatarbete samt genomförda litteraturstudier. 

 

Avgränsning 
Intern hållbarhetskommunikation har varit fokus för studien, men även extern kommunikation har 
studerats för att få en uppfattning kring vad företagen i dagsläget prioriterar i sin 
hållbarhetskommunikation. Fokus ligger på SME, för att det kan användas för regional framgång i 
hållbarhetskommunikation utifrån miljömålen (Naturvårdsverket, 2016) eftersom små och 
medelstora företag står för en betydande del av klimatpåverkan (Santos, 2011). Då 
sytematiseringsverktyget som används för beräkningar av företagens klimatpåverkan inom 
Klimatbokslut Halland inte omfattar implementering av klimatarbete har denna studie inte 
inbegripit verktyget i någon större utsträckning och dess betydelse för klimatarbetet har inte 
analyserats på djupet. 
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Resultat 
Litteraturstudier 
Filter- och brusmodellen, figur 1, handlar om hur ett budskap förvanskas på vägen mellan sändare 
och mottagare (Haney, 1992). Modellen inkluderar kanal, brus och filter. Vilket sätt sändaren 
väljer att överföra budskapet på utgör kanalen. Det kan exempelvis vara en elektronisk kanal via 
mail eller ansikte mot ansikte då sinnesorganen syn och hörsel utgör kanalen. Förväntningar, 
kulturella skillnader och förutfattade meningar kan utgöra filter för budskapet. Det som kan 
förvränga budskapet är brus och störningar, något som stör kommunikationen. 
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Figur 1, Haneys Brusmodell (1992) 
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Tubbs och Moss (2003) delar in brus i fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus. De fysiska 
störningarna kan vara en bullrig miljö som gör att mottagaren inte hör budskapet till fullo. 
Semantiskt brus kan utgöra att sändare och mottagare tolkar olika ord och begrepp på olika sätt. 
Det kan bero på språkvanor men också mångtydighet. Fördomar, psykologiskt försvar och 
misstänksamhet kan utgöra psykologiskt brus. Alla tre sorter av brus kan förvanska budskapet 
men går att reducera. Genom att införskaffa sig kunskap och träning i kommunikationsprocesser 
är det lättare att lyckas i sin kommunikationssatsning. 

 
Att arbeta med klimatfrämjande åtgärder på företag är inte normen, utan ses över lag som ett 
ekonomiskt konkurrensmedel (Peters & Turner, 2004). Sekundärt handlar det om den etiska 
aspekten för företagen om att bidra till samhällets miljömål. Ofta påbörjas klimatarbete utan insikt 
om vad arbetet är bra för, istället är det något som klargörs under resans gång. Även om så är fallet 
är det många företag som nu ser sitt samhälleliga ansvar i klimatfrågan. Att nätverka med andra 
företag kan innebära fördelar gällande maximerande av affärsverksamheten, även sådant kopplat 
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till klimatarbete. Många företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor deltar i nätverk för att 
dela idéer, kunskap och framsteg. Motivationen för företag att implementera klimatfrämjande 
åtgärder förstärks av att se de positiva effekterna av dessa. För att arbeta med implementering av 
klimatåtgärder bör man enligt Santos (2011) dela in arbetet i fyra linjer; 
1. information, utbildning, ökad medvetenhet 
2. verktyg, stödinstrument, uppföljning och utvärdering 
3. regeringens åtgärder 
4. interinstutionella samarbeten 

 
Som Santos (2011) fortsätter är utbildning mycket viktig, så som att arbeta med forum, workshops 
och konferenser med mediabevakning för att skapa medvetenhet om klimatfrågan. Myndigheter 
bör ta sitt ansvar genom lagar och policys, särskilt önskvärt är att anta policys i EU för att få med 
sig Europa. Om interinstitutionella samarbeten mellan myndigheter, företag och organisationer 
lyckas kan budskapet nå en helt annan nivå och framgång. Satsningar på att nätverka på ett 
interinstitutionellt sätt har visat sig vara framgångsrika. Genom att identifiera de största 
utsläppsfaktorerna kan de nätverkande tillsammans komma fram till kollektiva innovationer. Det 
bästa sättet att nätverka har visat sig vara genom att blanda företag av olika storlek samt ett 
samarbete med lokala myndigheter och associerade institutioner med konsulterande roll (Peters & 
Turner 2004). 

 
Om projekt når framgång beror på om positiv psykologisk resonans uppnås i målgruppen, det vill 
säga om medlemmarna i gruppen kan påverka varandra i positiv riktning mot förändring. Studier 
visar att denna typ av nätverkande har positiv effekt på de medverkande (Lynch-Wood & 
Williamsson, 2014). Om workshops anordnas är det viktigt att dessa uppfattas som givande och 
berikande, genom att innehålla lärdomar och erfarenheter som sedan kan användas för att göra 
skillnad i den egna verksamheten. Företagsrepresentanter som deltar, i exempelvis seminarium 
eller workshops, uppvisar stor vilja att få ut största möjliga effekt av dessa träffar. En viktig del i 
processen är att få representanter i seniora roller att medverka i dessa nätverk för att ha mandat att 
påverka respektive verksamhet med informationen som tillskansas på dessa träffar. Eftersom det 
krävs uppoffring gällande både tid och energi kan denna form av nätverkande utgöra en utmaning. 
Många företag förlitar sig dessutom på lagstiftning samt andras information och strategier i 
klimatfrågor. Det är därför viktigt att använda sig av trovärdiga källor vid kommunikation. Att 
upprätta trovärdiga nätverk kan därför vara ett effektivt sätt att hantera implementeringen av 
klimatarbete i verksamheten så väl som i samhället i stort. 

 
Svårigheter i klimatarbete ligger ofta i brist på tid och ekonomi för små och medelstora företag, 
eftersom det kan finnas en viss osäkerhet i klimatinvesteringar. Verksamheter som samverkar i 
nätverk kommer mer sannolikt att åstadkomma klimatinvesteringar eftersom de erhåller 
information och vetskap om fördelar med klimatinvesteringar och kan dela erfarenheter med 
medlemmar av nätverket. Att arbeta utifrån en standard eller ett verktyg underlättar eftersom de 
uppmätta värdena då kan jämföras på ett mer korrekt sätt (Pinget, Bocquet och Mothe, 2015). 



17	   

Inför en kommunikationssatsning är det viktigt att tänka på komplexiteten i att det inte går att 
kommunicera likadant till alla, olika målgrupper nås på olika sätt. En satsning som handlar om att 
nå alla med samma mål kommer inte att bli framgångsrik (Lynch-Wood & Williamsson, 2014). 

 
Klimatpartnere 

 
Arendal forskning drog igång Klimatpartnere för att de ville göra något konkret regionalt utifrån 
FN-organet UNESCO (Ekern Thorsen, 2016). Drivkraften för projektet var engagemang i 
klimatfrågan och en ambition att påverka. För att optimera möjligheterna till medverkande har 
Arendal forskning sett till att projektet inte ska ligga i konflikt med andra aktiviteter företagen kan 
ha. När det gäller kommunikationen kan företagen förmedla sitt hållbarhetsarbete genom 
Klimatpartnere och visa på ekonomiska fördelar genom effektiviseringar. Utmaningen i norska 
Klimatpartnere har varit brister i kommunikationen. Samordnare har kommunicerat uppgifter som 
tillhandahållits av företag som visat sig vara felaktiga, vilket inneburit negativ publicitet och 
minskad trovärdighet. Därför framhåller samordnare Torstein Ekern Thorsen vikten av att 
medlemmar lämnar trovärdig och korrekt information. Vidare lyfter han fördelarna med att under 
gemensamma sammanställningar, vilka underlätta kommunikationen av klimatarbete genom att 
blanda privata och offentliga företag. Att det är konkurrens mellan företagen påverkar och leder 
till att de kommunicerar mer eller mindre aktivt. 

 

Intervjuer 
Informanterna, de som deltog i intervjuerna, delas upp i två grupper - medverkande eller ej 
medverkande i Klimatbokslut Halland. Anledningen till varför gruppen medverkande valt att delta 
i Klimatbokslut Halland varierade men genomgående för alla deltagande i gruppen var att 
företagen hade svårigheter med kommunikationen. De informanter som valt att inte delta i 
Klimatbokslut Halland uppgav att tid och ekonomi var orsaken. När det gällde kommunikationen 
varierade det något vem företagen upplevde att de hade problem att kommunicera med. Allra 
svårast uppgav informanterna sig ha med den interna kommunikationen. En av informanterna 
uppgav att företaget deltar i Klimatbokslut Halland på grund av erfarenhetsutbyte, vilket även 
speglade de andra deltagarnas syn. Hälften av informanterna uppgav även att målet med 
medverkan i Klimatbokslut Halland var eller skulle vara att få överblick över verksamhetens 
klimatpåverkan. 

 
Intervjuerna spelades in och meningskategoriserades enligt Kvales metod (1997). Utefter 
meningskategoriseringen kunde fem kategorier tas fram som beskriver de viktigaste budskapen 
som framkom av intervjuerna. Den första kategorin var förväntningar och handlade om företagens 
drivkrafter för att arbeta med klimatfrågor. Nästa kategori var prioriteringar kring att arbeta 
strukturerat, genom exempelvis ett verktyg, i hållbarhetsarbetet. Tillvägagångsätt var nästa 
kategori, som utgick från informanternas tankar kring hur de bör kommunicera klimatarbete och 
vad som krävs för att det ska bli framgångsrikt. Vidare har uppfattade hinder i samband med 
klimatarbete kategoriserats och kartlagts. Även synen på hur företagen anser att de bäst når ut med 
klimatkommunikation har undersökts. Den sista kategorin var gemensamma nämnare, framtagen 
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för att kunna analysera vad företagen hade gemensamt och hur de skulle kunna nätverka och 
kommunicera på ett effektivt sätt, då företagen hade olika struktur och storlek. 

 
Förväntningar 

 
Informanterna uppger att i förlängningen kan arbetet leda till ekonomiska fördelar och även 
konkurrensfördelar genom att det resulterar i en tydlig överblick över organisationen. Flera 
intervjuade framhöll även fördelen med att nätverka i form av erfarenhetsutbyte, samt med andra 
som använder samma verktyg. Informanternas förväntningar på samarbetet med att arbeta med 
hållbarhetsfrågor är bland annat att kunna hitta metoder och redskap för att motivera medarbetare 
och involvera dem i arbetet. 

 
Prioriteringar 

 
Informanterna uppgav tid och ekonomiska faktorer som anledningar som kan försvåra ett 
strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor. En informant uppgav att tillit saknas till den aktör som 
leder nätverket, i detta fall EMC, vilket försvårar samarbetet innan tilliten hunnit byggts upp. De 
flesta ur båda grupperna ansåg att det är bra med ett gemensamt verktyg, medan någon ansåg att 
ett gemensamt verktyg endast är bra om det är branschbundet. Ett av företagen ansåg att det är 
viktigt att det finns möjlighet att redovisa aktiviteter företaget gör som verkar förebyggande för 
klimatet och att detta ska inkludera kompensationsåtgärder på andra platser. Hälften av de 
tillfrågade ansåg att det är viktigt att verktyget är lättanvänt. 

 
Tillvägagångsätt 

 
Hälften av företagen kommer att satsa på eller har redan köpt in och genomfört externa 
utbildningar på hållbarhetstemat. 

 
I avseendet hur kommunikationen bör ske gick åsikterna isär. Vissa informanter framhöll vikten 
av att variera budskapet, medan vissa inte ansåg att de kan kommunicera för mycket. Andra 
påpekade att det viktigaste är att hålla kommunikationen kvalitativ framför kvantitativ. Några av 
de intervjuade var frustrerade över det faktum att tid måste läggas på kommunikation och ansåg att 
vikten borde läggas mer vid det faktiska arbetet än på kommunikationen av det. Ett företag uppgav 
att de mötts av negativ respons när de kommunicerat klimatarbete internt, på grund av att 
företagets anställda har svårt att se att den egna insatsen kan göra skillnad. Många av 
informanterna ansåg att de kan kommunicera för mycket, att detta skulle kunna skapa brus och att 
de därför behöver utforma sin kommunikation på rätt sätt och i rätt doser. 

 
Hinder 

 
När det gäller problem med att kommunicera klimatarbete var åsikterna något spridda. Det 
informanterna var överens om var att det är svårt att omvandla koldioxidekvivalenter, som de 
olika verktygen företagen kan använda erhåller, till mätbara värden. Dessa värden är nödvändiga 
för att göra det greppbart för medarbetare och får dem intresserade och villiga att engagera sig i 
verksamhetens klimatarbete. Att skapa ett personligt intresse och engagemang hos medarbetare är 
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en annan svårighet de intervjuade uppgav, vilket gör att de inte är säkra på vad de ska 
kommunicera eller vilka kanaler de ska använda sig av. Alla intervjuade var också eniga om att 
hållbarhetskommunikation försvåras genom att företaget har olika typer av anställda i olika 
verksamheter. Olika utbildningsnivå, interna verksamhetstyper och skilda intressen skapar en 
komplexitet när det gäller val av kommunikation och kommunikationsvägar. 

 
I övrigt handlade åsikterna om allt i från att företag förlitar sig på lagstiftning, till att forskarna inte 
kan ge en enhetlig bild av klimatproblemet. Det kan vara svårt att motivera miljöinvesteringar i 
organisationen då dessa inte är säkra ekonomiskt sett och därför kan vara svåra att förklara nyttan 
av. När de intervjuade tillfrågades om de märkte av generationsskillnader bland attityder i frågan 
svarade alla jakande. Informanterna kan urskilja en markant skillnad över lag bland den yngre och 
den äldre generationen och hur de ställer sig i frågan. De yngre ställer mer krav på 
klimatanpassning och miljöfrågor är mer självklara i deras värld. 

 
På frågan om företagen är oroliga för att bli greenwash-stämplade visade det sig att det var mer en 
fråga om greenhush, vilket är motsatsen till greenwash. Fenomenet innebär utebliven 
kommunikation på grund av rädsla att bli greenwash-stämplad, på grund av att de var rädda för att 
eventuell negativ påverkan organisationen kunde lyftas fram om de kommunicerade något 
positivt. 

 
Gemensamma nämnare 

 
Vid intervjutillfället var det inget av företagen som arbetade strukturerat vare sig med intern eller 
extern hållbarhetskommunikation och den sporadiska kommunikationen var inte heller riktad mot 
en speciell målgrupp. Svårigheterna med kommunikationen ligger i att skapa personligt 
engagemang på grund av olika grupper eller individer. De flesta ansåg att just personligt 
engagemang var eller inom den närmaste framtiden kommer att vara en grundförutsättning kunna 
behålla sina marknadsandelar. Vissa informanter uttryckte missnöje över att de stora bolagen 
kunde få så mycket positiv publicitet genom små insatser, medan andra arbetade mycket mer 
aktivt med hållbarhetsfrågor utan möjlighet att kommunicera i samma utsträckning. Detta 
uppfattades som en typ av greenwash. 

 

Framgångsfaktorer 
Utifrån den insamlade datan under litteraturstudier, meningskategoriseringen av intervjuer och 
även övrig inhämtad information om företagen (så som verksamhet och verksamhetsberättelser) 
har framgångsfaktorer för en förbättrad intern hållbarhetskommunikation kunnat tas fram. 
Framgångsfaktorerna redovisas i samma fem kategorier som framkom under 
meningskategoriseringen av intervjuerna. Framgångsfaktorerna har sedan diskuterats med 
företagens representanter under workshops för att verifiera dem, samtidigt gav dessa workshoppar 
en möjlighet till att ytterligare öka förståelsen för hur företagen uppfattar 
hållbarhetskommunikation och hur de tar till sig information om internt kommunikationsarbete 
som kan leda till minskad klimatpåverkan. Följande framgångsfaktorer kunde identifieras som om 
de anammas av företagen kan ge en mer framgångsrik hållbarhetskommunikation: 
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Förväntningar 
 

• Ekonomiska	  fördelar	  och	  konkurrensfördelar	  genom	  ett	  gemensamt	  
systematiseringsverktyg 
Informanterna uppgav att de förväntade sig att en gemensam systematisering skulle kunna 
leda till ekonomiska fördelar och i förlängningen även konkurrensfördelar. En gemensam 
systematisering skulle kunna leda till en ökad trovärdighet och även skapa en bättre överblick 
över verksamheten som kan resultera i effektiviseringar och därigenom ekonomiska fördelar. 

• Erfarenhetsutbyte	  genom	  nätverkande 
I samband med den gemensamma systematiseringen kan företagen även nätverka och utbyta 
erfarenheter som kan användas i den egna verksamheten. 

 
Prioriteringar 

 
• Önskar	  branschbundet	  systematiseringsverktyg 

Några av informanterna ansåg att ett gemensamt systematiseringsverktyg endast är effektivt 
om det är branschbundet. Information kring att nätverka på ett interinstitutionellt sätt har visat 
sig vara mest framgångsrika kan därför vara till nytta. 

• Behov	  av	  att	  se	  resultat	  från	  investerad	  tid	  och	  investerade	  pengar 
Även här skulle ett gemensamt verktyg kunna gynna företagens arbete då det tydliggör 
effekterna av de åtgärder som genomförs, vilka effekter den investerade tiden och de 
investerade pengarna ger. 

• Tillit	  till	  aktörer	  som	  håller	  samman	  nätverken	  mellan	  företagen 
Aktörer, så som EMC, som skapar nätverk mellan företagen bör ständigt arbeta med att bygga 
upp tillit hos nya företag. Detta skulle kunna göras genom att visa på hur andra företag nått 
framgångar genom deras arbete. 

 
Tillvägagångsätt 

 
• Variera	  budskapet	  utifrån	  mottagaren 

De flesta informanterna var överens om att budskapet behövde varieras vid 
hållbarhetsinformation för att undvika att det psykologiska immunförsvaret slogs på, olika 
grupper uppfattar budskap på olika sätt och därmed bör kommunikationen anpassas för att bli 
framgångsrik. 

• Kvalitet	  istället	  för	  kvantitet 
I enlighet med föregående punkt ansåg majoriteten av de intervjuade även att det var viktigt 
att satsa på ett genomarbetat budskap istället för att överösa målgruppen med information, då 
för mycket information skulle kunna skapa brus som leder till att viktiga budskap inte når 
fram eller att det blir otydligt vilka effekter hållbarhetsarbetet verkligen ger. 

 
Hinder 

 
• Tidsmässiga	  och	  ekonomiska	  hinder 

Den del av de intervjuade företagen som ännu inte engagerat sig i Klimatbokslut Halland 
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uppgav alla att tid och/eller ekonomiska aspekter låg till grund för beslutet att inte vara med i 
den gemensamma systematiseringen kring klimatarbetet. Informanterna ansåg att det i 
verksamheten inte finns de resurser som det skulle krävas för att delta. Att tydliggöra de 
fördelar som de deltagande företagen uppgav med att delta i nätverket skulle kunna bidra till 
att riva detta hinder och få fler företag intresserade av att delta. 

• Svårigheter	  att	  konkretisera	  hållbarhetsaspekter 
Ett av de största hindren företagens representanter uppgav var att konkretisera 
hållbarhetsaspekter, så som koldioxidekvivalenter, till greppbara värden för mottagaren. 
Informanterna uppgav att det är svårt att välja aspekter att kommunicera, ökad kunskap om 
hur de kan prioritera genom olika utbildningssatsningar skulle kunna underlätta detta arbete. 

• Svårigheter	  att	  engagera	  och	  skapa	  personligt	  intresse 
Att kunna engagera och skapa personligt intresse är ytterligare ett hinder informanterna 
uppger sig ha i sitt interna hållbarhetsarbete. Detta på grund av att de uppger att det kan vara 
svårt att veta hur de ska strukturera och vilken typ av information samt kanaler företaget bör 
använda i kommunikationssatsningarna. Även här skulle ökad kunskap och insikt kunna vara 
en lösning, framförallt insikt om hur andra företag genomfört sina satsningar. 

• Olika	  typer/grupper	  av	  anställda	  med	  olika	  inriktning,	  utbildningsnivå	  och	  intressen	  
När företagen ska arbeta med sin interna hållbarhetskommunikation stöter de på svårigheter 
kring hur de ska nå sina medarbetare med budskap eftersom de har olika inriktningar på 
verksamheten, medarbetarna har olika utbildningsnivå och har olika grad av kunskap när det 
gäller hållbarhet. Att skapa anpassade forum eller workshops för de olika 
företagsinriktningarna eller olika grupperna av medarbetare kan överbrygga detta hinder och 
ge varje medarbetare kunskap om hållbarhetsarbetets betydelse för just hens del av 
verksamheten på företaget. 

 
Gemensamma nämnare 

 
• Arbetar	  ej	  strukturerat	  med	  hållbarhetskommunikation 

Gemensamt för de intervjuade företagen är att om de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete så 
är det inget de gör strukturerat. Det finns dock en vilja och sporadiska insatser görs för att 
informera och engagera. Viljan och engagemanget är förutsättningar för att till slut nå ett 
strukturerat arbetssätt. Prioriteras frågan inom företagen kommer möjlighet ges till utbildning 
och utvecklingsarbete som i ett längre perspektiv kan leda till stora miljöförbättringar. 

• Vid	  kommunikation	  använder	  företagen	  inte	  riktade	  målgrupper 
De företag som hittills kommunicerat sitt hållbarhetsarbete har gjort detta utan en bestämd 
målgrupp, de har vänt sig till den breda allmänheten, företagens ägare eller samtliga anställda. 
Företagen behöver arbeta med den interna kommunikationen i första ledet, innan det är 
aktuellt med extern kommunikation. Genom att arbeta med riktade målgrupper och tydliga 
syften med hållbarhetskommunikationen kan även risken för att bli “greenwash-stämplad” 
minska. 
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Figur	  2,	  Framgångsfaktorer	  för	  att	  nå	  målet	  framgångsrik	  hållbarhetskommunikation	  utifrån	  de	  intervjuade	  företagens	  behov	  
	  

Workshops 
Inom Klimatbokslut Halland genomfördes fyra workshops som alla handlade om hur företagen 
skulle kunna förbättra sitt klimatarbete och nätverka inom detta. Dessa workshops arrangerades av 
EMC. Vid varje workshop kunde delar om hållbarhetskommunikation kopplade till denna studie 
föras fram vilket innebar att framgångsfaktorerna som framkommit från litteraturstudier och 
intervjuer kunde testas. Framförallt kunde mottagandet av de föreslagna framgångsfaktorerna 
analyseras. 

 
Närvarande vid dessa workshoppar var 6-10 personer, som alla hade olika kommunikationsroller i 
respektive företag, vissa med direkt inriktning på miljö och hållbarhet, samt workshopsledare. 
Under dessa workshops förklarades grunder och förutsättningar för denna studie och 
medlemmarna fick delge sina förväntningar. Företagen presenterade sina förebyggande och 
kompenserande åtgärder när det gäller klimatarbete och presentationerna förstärkte analysen av de 
intervjuer som genomförts med företagen. Företagen gavs tillfälle att delge övriga deltagare vad 
de ansåg vara viktiga aspekter och vad som skulle ge en rättvis bild av företagen utifrån deras 
hållbarhetsarbete. Företagen har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete, men upplever alla 
svårigheter med att konkretisera hållbarhet. Företagen var alla intresserade av extern 
hållbarhetskommunikation och blev påminda om att den interna kommunikationen först måste 
fungera för en lyckad insats. De närvarande var överens om att det är svårt att kommunicera 
hållbarhet internt och anser att det kan vara svårare än externt, men att det är mycket viktigt 
eftersom anställda bör vara ambassadörer. Svårigheter ligger bland annat i att de har olika grupper 
av anställda samt olika typer av verksamheter, utbildningsnivå och intressen. 

 
Det framkom också att de medverkande ansåg att ledningen skulle föregå med gott exempel när 
det gäller att agera hållbart. Vidare höll de även med om att det var viktigt med tydliga mål och att 
skapa personligt intresse för miljöfrågorna. De upprepade problemet som framkom under 
intervjuerna med att konkretisera värden och uppmuntrades att planera sin kommunikation stegvis 
med delmål. De var även eniga om att satsningar som varit framgångsrika är de som har haft 
tydliga resultat med snabb feedback. 

 
Framgångsfaktorerna bekräftades av deltagarna på genomförda workshops, dock kunde vissa 
finjusteringar göras vilket ledde till att budskapen i framgångsfaktorerna förtydligades. 
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Diskussion 
Studien har visat att små och medelstora företag arbetar med hållbarhetskommunikation, dock inte 
strukturerat. Resultaten indikerar även att SMEs kan förbise vikten av sambandet mellan intern 
hållbarhetskommunikation i förhållande till externkommunikation. Dessa företag uppger själva att 
de har svårigheter att kommunicera på ett engagerande och konkret sätt och är osäkra på vilka 
kommunikationskanaler som är passande. Studien indikerar även att företagen har svårigheter att 
dela in mottagare för kommunikationen i lämpliga målgrupper. 

 
Studien resulterade i fem kategorier av framgångsfaktorer som skulle kunna leda fram till en 
internt förbättrad hållbarhetskommunikation och som i sin tur skulle kunna leda till ett förbättrat 
klimatarbete. Framgångsfaktorerna kan gynna företagen inom Klimatbokslut Halland men även, 
med fördel, användas av många typer av små och medelstora företag oavsett om de ingår i större 
klimatfrämjande projekt eller inte. 

 
Förväntningar 

 
Samtliga företag som ännu inte anslutit sig till nätverket Klimatbokslut Halland uppgav att tid 
och/eller ekonomiska aspekter ligger till grund för beslutet att inte vara med i den gemensamma 
systematiseringen, samtidigt som de uppgav att de förväntade sig att en gemensam systematisering 
skulle kunna leda till ekonomiska fördelar och i förlängningen även konkurrensfördelar. Att 
upptäcka brister inom verksamheten genom att systematisera och utvärdera organisationen under 
hållbarhetsarbetet kan medföra effektivisering och ekonomisk vinst vid sidan av den ekologiska 
vinsten. En gemensam systematisering skulle också kunna leda till en ökad trovärdighet för 
företagens konkreta miljöarbete och även skapa en bättre överblick över verksamheten. Detta 
skulle kunna resultera i effektiviseringar och därigenom, samstämmigt med andra studier, vara 
drivkraften för att arbeta med hållbarhetfrågor (Lewis & Cassells, 2010). Effektiviseringarna 
innebär ofta förbättringar inom energi- och avfallshantering, som kan ge tydliga ekonomiska 
besparingar, och detta kan därför vara ett sätt att fånga upp intresset bland SME:s för att sedan 
skapa den kunskap som krävs för att engagemanget ska kunna utvidgas och även inbegripa andra 
delar av verksamheten. I samband med den gemensamma systematiseringen och dess nätverkande 
kan företagen få inblick i varandras hållbarhetsarbete och därigenom inspireras och utbyta 
erfarenheter som kan användas i den egna verksamheten. Även möjligheten att kunna presentera 
idéer och få feedback på dem kan vara värdefullt. Eftersom företag kan ha svårt att se att 
medverkande i nätverk kring systematisering innebär en effektivisering så skulle detta kunna 
lyftas fram för att motivera företagen. Ekonomiska och tidsmässiga vinster är även faktorer att 
lyfta fram som konkreta exempel och visa de intervjuade företagen då de uppger brist på tid och 
ekonomiska medel som en av anledningarna till att inte delta. 

 
Prioriteringar 

 
Ett par av informanterna uppgav att de inte kunde se nyttan med ett gemensamt 
systematiseringsverktyg om detta inte var branschbundet. Detta då de ansåg att endast 
branschbundna verktyg skulle kunna ge resultat som gick att kommunicera på ett användbart sätt. 
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Denna inställning följer det mönster som tidigare kunde urskiljas hos mindre företag, dock visar 
utvecklingen att små företags inställning till hållbarhetsarbete nu är mer nyanserat än tidigare och 
nu uppvisar en mer positiv inställning (Hoogendoorn, Guerra & van der Zwan, 2015). Hur SMEs 
arbetar med hållbarhet varierar mycket. Många mindre företag inser nyttan med att arbeta för ett 
hållbart samhälle, de behöver bara verktygen. Olika typer av hållbarhetsarbete kräver olika 
ingångar då vad som engagerar mottagaren varierar beroende på område. Företagen bör därför 
utvärdera vilken inriktning de vill arbeta med i första hand, för att kunna kommunicera 
hållbarhetsmålet till medarbetarna i verksamheten. Om hållbarhetsansvarig eller samordnare 
lyckas skapa en positiv attityd gentemot hållbarhetsarbetet genom att exempelvis visa på de 
ekonomiska fördelarna, kan företaget sedan arbeta vidare med denna positiva attityd som en 
ingång till ett mer omfattande hållbarhetsarbete. 

 
Tillvägagångssätt 

 
För att kunna nå fram i den ström av information som mottagaren ställs inför har 
kommunikationsform betydelse. Informanterna ansåg att budskapet behövde varieras vid 
hållbarhetsinformation för att kunna nå fram till mottagaren. Att veta vad det är som ska 
kommuniceras och till vem är en svår nöt att knäcka. Enligt CRM-modellen (kognitiv respons- 
modell) är det dock inte vad som kommuniceras som är det avgörande, utan om mottagaren blir 
positivt eller negativt påverkad av företeelsen (Nilsson & Martinsson, 2012). Enligt denna modell 
är själva budskapet överskattat och faktorer som mottagarens motivation och tidigare kunskap 
långt mer betydande. Utifrån denna teori skulle det vara lämpligt att först bestämma vilken 
målgrupp företaget vill kommunicera till och sedan undersöka var denna ligger kunskapsmässigt 
samt vad gruppen värdesätter. Informanterna ansåg att ett kvalitativt budskap var att föredra 
framför ett kvantitativt för att undvika att informationen skapar brus. För att nå mottagaren 
behöver dess attityder studeras eftersom just attityd är en viktig aspekt av att påverka beteende då 
de syftar till att hjälpa oss att sortera och kategorisera kognitivt (Eagly & Chaiken, 1993). 
Attityder i sin tur är grundade i våra värden och värderingar. Dessa är övertygelser kopplade till 
känslor, som motiverar oss och hjälper oss att mäta olika kriterier. Om ett företag med hjälp av sin 
internkommunikation lyckas påverka värden hos mottagaren är en beteendeförändring möjlig. I 
sociala dilemman vill mottagaren maximera sin egen vinst, samtidigt värna om kollektiva resurser 
och att dessa fördelas rättvist (Wilke, 1991), därför kan företag i sin internkommunikation knyta 
an till de altruistiska behov mottagaren har genom att handlingssättet gynnar gruppen och därför 
även individen. Ofta är mottagare mer positiva efter en förändring än innan, eftersom mottagaren 
då kan se effekten. Människor har svårt att föreställa sig förändringar och föredrar oförändrat läge, 
men anpassar sig för att minimera de upplevda motsägelser och mångtydigheter som kan uppstå 
när motstridiga uppfattningar uppstår. För att minska den upplevda motsägelsen eller 
mångtydigheten kan mottagaren ändra attityd, minimera vikten av konflikten eller tänka att hen 
inte har något val (Gardner, Gerald & Stern, 2002). Ett annat sätt är att använda sig av 
representativitetsheuristik, om mottagaren kan relatera till något representerat som gör att hen 
själv kan komma på lösningen, är sannolikheten mycket större att hen ändrar sin attityd. Att skapa 
tydliga mönster är då avgörande. Eftersom klimatarbetet endast kommer att vara genomförbart 
genom gemensamma ansträngningar är det en förutsättning att företag förstår sitt ansvar när det 
gäller hållbarhetskommunikation. 
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Det finns mycket företag kan göra, men inte allt. Det behövs policybeslut och statliga incitament 
som utgångspunkt. På grund av att människan har svårt för successiva förändringar, som 
klimatförändringarna innebär, kan ett framgångsrikt sätt att arbeta på vara med hjälp av incitament 
(Nilsson & Martinsson, 2012). Utgångspunkten för dessa incitament är att hitta egennyttan för 
mottagaren och utnyttja den. Det kan även vara bra att samtidigt tydliggöra nyttan mottagaren har 
av att undvika det som den berörda klimatpåverkan kan påverka negativt. Ett annat alternativ kan 
vara att tidigarelägga de negativa konsekvenserna för mottagaren så att de blir kännbara redan nu. 
För att kunna arbeta med incitament kan företaget behöva internalisera externaliteter genom att 
kostnaderna faktiskt delas kollektivt och rättvist. 

 
För att företagen som medverkat i denna studie ska kunna arbeta med attityder på den 
kunskapsnivå respektive målgrupp har, behöver företagen därför undersöka vilka värden 
målgruppen har och försöka utröna mönster att arbeta i enlighet med. Det kan betyda att företagen 
exempelvis arbetar med enkäter eller workshops där identifiering av målbild, värden och mönster 
ringas in. 

 
Hinder 

 
En av informanterna uppger att brist på tillit är anledningen till att företaget valt att inte delta i 
systematiseringen, att företaget tidigare inte samarbetat med arrangören och därför inte har det 
förtroendet som krävs. Utifrån att flera av informanterna i grupp ett (de som ännu inte deltar i 
Klimatbokslut Halland) visat intresse för att delta i den gemensamma systematiseringen efter 
intervjuerna och den medföljande informationen från workshops skulle detta kunna betyda att 
information och kunskap kan vara avgörande faktorer för att satsa på hållbarhetsprojekt. 

 
De andra hindren som framkom var direkt kopplade till kommunikationen. Ett hinder som 
framkom under intervjuer och workshops var svårigheter att engagera och skapa personligt 
intresse kring hållbarhet i organisationen. Informanterna uppger att problemet beror på allt ifrån 
att organisationen har olika inriktningar till att medarbetare har svårt att se att deras insats kan 
göra skillnad. Informanterna uppger också att olika kunskapsnivå när det gäller hållbarhet kan 
vara ett problem. Ett annat av de största hindren företagens representanter uppgav var att 
konkretisera hållbarhetsaspekter till greppbara värden och uppger även att det är svårt att välja 
aspekter att kommunicera. Därför bör fokus läggas på vem företagen väljer att kommunicera med 
eftersom vad som upplevs som greppbara värden varierar beroende på kunskap och värderingar 
hos olika grupper. Överlag förankrar människan i det som är nu, som det ser ut nu. Vi gör 
riskbedömningar ur ett evolutionsperspektiv och är anpassade efter att reagera på omedelbara hot 
(Gardner & Stern, 2002). Detta speglar de analyser som kunnat göras i samband med intervjuer 
och workshops, där företagen kunnat berätta vilka satsningar som varit framgångsrika. 
Gemensamt för dessa framgångsrika satsningar är att de varit konkreta och haft tydliga resultat 
med snabb feedback. Med detta i beaktande i planeringen av miljökommunikation ökar chansen 
att lyckas. För alla typer av verksamheter och organisationer handlar det om att dela upp 
kommunikationssatsningar i delmål. Det är också viktigt att bestämma sig för vad som ska 
kommuniceras. Ju mer specifikt och tydligt, desto större chans att nå framgång. En lyckad satsning 
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måste få ta tid och kräver ofta att mottagare delas in i målgrupper med gemensamma nämnare. 
Kan kommunikationen formuleras så att den påverkar målgruppens värden kan den förändra 
beteendet. Hur intentionen och i förlängningen beteendet kan påverkas beror på attitydens styrka, 
subjektiv norm och upplevd kontroll, figur 2 (Ajzen, 1991). Attitydens styrka beror på vad 
mottagaren har för direkta erfarenheter, tillgänglighet och samband med värden som är viktiga 
samt konsekvenser för mottagaren. 

 
Figur 3.,Ajzens teori om planerat beteende (1991). 

 
Ett hinder, som är en konsekvens av de tidigare presenterade kommunikationsproblemen, är att 
företagen har svårt att avgöra vilka kommunikationsvägar de bör använda sig av. De flesta håller 
med om att ledningen behöver föregå med gott exempel. Att utbilda ledningsgruppen kan därför 
vara ett första steg att ta när företagen ska satsa på sin interna hållbarhetskommunikation. Ett sätt 
att nå framgång är att formulera starka argument, tillsammans med omfattande material 
överensstämmande med mottagarens interna attitydstruktur men med förändring mot hållbarhet 
(Eagly & Kulesa, 1997). Förändringen kommer då att ligga till grund för en attitydförändring i 
linje med den äldre attitydstrukturen men i enlighet med den nya. Upprepning av dessa 
associationer är viktigt, speciellt när det handlar om beteendemässiga förändringar. Under en 
informationskampanj bör företaget därför 
• särskilja källa, kanal, budskap och mottagare 

· studera mottagare noga 

• testa preliminära versioner av budskap på panel 
(Rice & Atkin, 2001). Om företaget gör dessa förberedande steg innan kommunikationen 
påbörjas, har initiativet större chans att lyckas. För företag med olika inriktningar och olika 
kategorier anställda kan en del av satsningen bestå i att anordna hållbarhetsevent där medarbetarna 
får utbildning och möjlighet att utrycka sina idéer och tankar och därmed känna sig delaktiga i 
processen. Ett av de medverkande företagen berättade att de anordnat workshops där medarbetare 
från olika avdelningar blandats, vilket varit framgångsrikt då förståelse och nya förslag 
framkommit. En informant berättade att de haft matlådeutmaningar, som inneburit ett uppmuntrat 
hållbarhetsbeteende och mottagits positivt bland alla grupper av anställda. Detta kan vara sätt att 
få igång intresset och skapa en medvetenhet. Vidare behöver företaget, för att nå varje avdelning 
eller grupp anställda, rikta kommunikationen så att den passar just den specifika målgruppen. För 
att ha möjlighet och resurser till att genomföra detta, kan en lösning vara att utbilda respektive 
avdelningschef för att de ska kunna arbeta vidare med utvecklingen på respektive avdelning. 
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Avdelningschefer kan också ansvara för att hitta målgruppsbilder och underlag för just sin 
avdelning inför en satsning när det gäller hållbarhetskommunikation. Lyckas kommunikationen 
skapa ett intresse och påverka attityd och/eller den upplevda kontrollen ökar chanserna att lyckas. 

 
 
Gemensamma nämnare 

 
Inget av de medverkande företagen arbetar struktureret med sitt hållbarhetsarbete. Alla har gjort 
insatser sporadiskt och utan målgrupp, även om det finns en vilja att få reda på hur de kan arbeta 
mer konkret. Den kommunikation som sker är väldigt bred och allmän. Alla medverkande företag 
arbetar med hållbarhet på olika sätt och är alla miljöcertifierade. 

 
Gemensamt har informanterna också att de oroar sig mer för att kommunicera än att inte göra det 
på grund av rädsla för greenwash-stämpel. Detta skulle kunna motverkas genom att företagen 
själva i sin kommunikation tar upp sin förbättringspotential, dels för att visa sina ambitioner men 
också för att förekomma eventuell kritik angående det hållbarhetsarbetet företaget har kvar att 
arbeta med. 

 
Alla informanter höll med om att intresse för hållbarhet är en generationsfråga. Analysen indikerar 
att yngre har högre krav på att verksamheten arbetar hållbart och frågar mer kring detta medan den 
äldre generationen över lag prioriterar den ekonomiska aspekten högre. Detta kan utnyttjas genom 
att använda den yngre generationen, ungdomarna i familjerna, till att vara ambassadörer i 
klimatarbetet. 

 
De främsta motiven företagen uppgav till medverkande i Klimatbokslut Halland är ekonomiska 
fördelar, konkurrensfördelar samt erfarenhetsutbyte genom nätverkande. De företag som inte 
medverkar i Klimatbokslut Halland anger brist på tid och ekonomiska resurser som främsta 
anledningarna. Då flera av de intervjuade som inte var medlemmar blivit intresserade efter 
intervjun med tillhörande information om projektet, indikerar detta att information kan vara 
nyckeln till framgång. 

 
Ovan beskrivna framgångsfaktorer erbjuder arbetssätt för hur företagen kan arbeta framgångsrikt 
med hållbarhetskommunikation och främja ett hållbart klimatarbete. Dessa förslag uppmuntrar till 
ett ökat implementeringsarbete av miljömål och företagets övriga hållbarhetsarbete. Vid intern 
hållbarhetskommunikation bör företaget se över vilka konkreta mål som känns relevanta. Därefter 
bör arbetet med att ta fram målgrupper och utefter dem delmål. För att nå framgång behöver 
företaget tänka långsiktigt och inte försöka nå stora målgrupper med ospecifika budskap. Detta är 
slöseri med både tid och pengar då det sällan ger någon effekt alls. Målet bör vara att skapa en 
struktur och bearbeta en målgrupp åt gången. Att skapa gemenskap kring hållbarhetsprojekten 
skapar också bättre förutsättningar. I ett mer långsiktigt perspektiv kan företaget införa policys 
som är i linje med företagets hållbarhetsmål, samt utbilda medarbetarna så att de förstår varför 
dessa används för att ständigt förbättra arbetet och öka chanserna för att nå företagens miljömål 
samt samhällets miljömål. 
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Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom hållbarhetsarbete är något som varje företag behöver arbeta med enligt just sina mål för 
verksamheten, är trenden också att det nu tillsätts hållbarhetsansvariga inom de flesta stora och 
medelstora verksamheter. Genom att utgå från de framgångsfaktorer som framkommit i denna 
studie skulle personer på sådana positioner kunna ta fram mer specifika råd och presentera dem på 
ett mer detaljerat sätt, utifrån varje företags förutsättningar. För ett mindre företag, som kanske 
inte har de ekonomiska resurserna detta arbete kräver, kan nätverkande och utbytet av kunskap i 
nätverk bli ännu mer viktiga. Osäkerheter med denna studie kan bestå i att framgångsfaktorerna 
inte testats i enskilda verksamheter och därför inte kunnat följas upp, därför skulle vidare studier 
med fördel utveckla och vidare förstärka resultaten framtagna i denna studie. Genom att enskilda 
företag studeras under arbetet med de i studien framtagna framgångsfaktorerna mer specifikt och 
inriktat på de utvalda verksamheterna kan förståelsen för implementeringen av dem öka samt 
deras direkta effekter studeras. Dessa typer av studier skulle också möjliggöra undersökningar som 
i större omfattning analyserar om information kring fördelarna med att nätverka kan påverka 
företag att i större utsträckning välja att gå med i branschöverskridande nätverk. Studier om vikten 
av en hållbarhetsansvarigs roll och betydelse för företagens verksamheter bör också studeras, då 
detta är en av de stora satsningarna många företag står inför. 
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Slutsats 
Att satsa på klimatarbete i verksamheten är något som ligger i tiden och många företagare inser att 
det inte bara kan gynna företaget ekonomiskt, utan att det även är en förutsättning för att kunna 
konkurrera på marknaden. Att veta vad som ska kommuniceras, och till vem, är en svår nöt att 
knäcka. Eftersom medarbetare inom organisationen behöver vara ambassadörer i företagets 
klimatarbete är det viktigt att engagera dem och få dem att känna sitt personliga ansvar. Detta 
innebär att företagen behöver arbeta med olika målgrupper och delmål för att lyckas med 
hållbarhetskommunikationen. Att ledningen föregår med gott exempel är en förutsättning. Ofta 
fungerar den interna kommunikationen i små företag genom att det är få anställda som alla har 
möjlighet att prata med varandra. I större företag fungerar den på grund av att de har system, 
konsulter eller avsatta tjänster som systematiserar kommunikationen inom företaget. Problemet 
verkar vara störst hos de medelstora företagen som på grund av sin storlek och brist på resurser 
inte har möjlighet att genomföra hållbarhetskommunikation på ett önskvärt sätt. 

 
Att arbeta med kombinerad information som mottagaren kan uppfatta både kognitivt och 
emotionellt, genom att framhålla framtida förluster i stället för sparande, tillsammans med bilder 
och språk som mottagaren lätt kan relatera till, är en väg mot framgångsrik 
hållbarhetskommunikation (Gifford, 2011). Studien visade att generationsfrågan är av betydelse, 
att den yngre generationen är med medveten, vilket förstärker vikten av utbildning. Lyckas 
kommunikationen förändra värden, som utgör grunden för en beteendeförändring, kan också 
beteendet förändras mycket. Därför är det viktigt att påverka utbildning i hållbarhet tidigt, redan i 
grundskolan, eftersom värden formas tidigt i livet och är svårföränderliga. Om företag tar sitt 
samhälleliga ansvar och arbetar med barn och ungdomar i hållbarhetsfrågor kan det bidra till att 
generationsmålet, att lämna över ett hållbart samhälle till barnen, kan uppnås. 

 
När det gäller miljömålet begränsad klimatpåverkan är enda lösningen att verksamheter 
samarbetar i hållbarhetsarbete. Studien framhåller vikten av att arbeta strukturerat med tydliga 
mål, uppdelade i delmål, som en bra grund för att påbörja arbetet för att arbeta mot miljömålet 
begränsad klimatpåverkan. Framför allt är intern hållbarhetskommunikation grunden för ett lyckat 
miljöarbete för små och medelstora företag. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Underlag miljö/klimatkommunikation i samarbete med EMC och Alexanderssoninstitutet 

 
 
Inledande frågor kring medverkan i projekt Klimatbokslut Halland 

 
1. Varför var ni från början intresserade av projektet ”Klimatbokslut Halland”? 

(Jag kommer fortsättningsvis att omnämna Klimatbokslut Halland som projektet.) 
 

2. Vad är motivationen att genomföra insatser för projektet? 
Kan man se några belöningar? Ekonomiska fördelar? 
Tror du projektet kan ha annan betydelse för verksamheten (positiv/negativ)? 

 
3. Kan projektet ligga i konflikt med andra aktiviteter/verksamheter etc. företaget medverkar 

i/genomför? 
 

4. Vad tror du skulle kunna underlätta att delta i projektet? 
 
Klimat och miljö 

 
5. Har företaget genomfört någon liknande miljö/klimatrelaterade insatser? 

Exempel? 
 

6. Upplever du att företaget kan påverka klimatet genom företagets insatser? 
Motivera? 

 
Kommunikation internt 

 
7. Hur kommunicerar ni klimat/miljöarbete? 

 
8. Hur anser du att ansatsen att kommunicera ut i verksamheten tagits emot? 

 
9. Anser du att man kan urskilja några speciella attityder – emotionella eller kognitiva i 

samband med att man kommunicerar ut i verksamheten? 
 

10. Vad har varit framgångsrikt i kommunikationsarbetet ut i verksamheten? Vad har det varit 
för utmaningar? Exempel. 

 
11. Anser du att det kan ha betydelse hur mycket man kommunicerar miljö/klimatarbete? 

Motivera. Kan man kommunicera det för mycket? 
 

12. Vad tror du skulle kunna underlätta ett kommunicerande av klimat/miljöarbete? 
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Extern kommunikation 
 

13. Tror du att företaget på något sätt kan motivera andra företag eller privatpersoner genom 
ert miljöarbete?  Hur tänker du då (oavsett ja/nej)? 

 
14. Anser du att det föreligger anledning att kommunicera företagets klimat(miljö)arbete? 

Hur tänker du då (oavsett ja/nej)? 
 

15. Anser du att konkurrens företag emellan kan spela någon roll i detta sammanhang? 
Motivera gärna.  Om Ja: Skulle du säga att denna konkurrens är produktiv eller destruktiv? 

 
16. Vad väljer ni att kommunicera i samband med företagets miljö/klimatarbete (ex enbart att 

man arbetar med dessa frågor, själva åtgärden eller resultatet)? 
 

17. Hur tror du andra företag upplever behovet av miljö/klimatarbete? 
 

18. Hur tror du andra företag upplever behovet av kommunikation av eventuellt 
miljö/klimatarbete?  Kan du utveckla? 

 
19. Tror du företag känner oro för att bli stämplade som greenwash-verksamhet? Motivera. 

Greenwash: Marknadsföra miljöåtgärd som kan vara obetydlig jämfört med andra 
miljöstörningar företaget orsakar. 

 
20. Kommer ni under våren att ha någon miljö/klimatdag? Exempelvis personalvård, öppet hus 

eller liknande? Skulle jag isf kunna få besöka er då? 



 

 
Redan tidigt under studierna vid 
Högskolan i Halmstad upptäckte jag 
mitt intresse för för miljörelaterade 
beteenden. För att kunna arbeta med 
både kommunikation och miljöfrågor 
har jag därför kompletterat min 
utbildning med miljökommunikation 
och psykologi. 

- Johanna Bark 
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