
De to cases om praktisk kommunikation fra indlægget 6/11 … 
 
Nedenfor kommer cirka de kommenterer jeg ville have knyttet til de to sidste slides i 
mit oplæg, hvis tiden ikke var gået så hurtigt. Det var to forskellige eksempler på, 
hvordan virksomheder kommunikerer deres bæredygtighedsbudskaber i praksis. 
Desværre var de to slides ikke selvforklarende, men blot billeder. 
 
 
Slide 9 – tæppeflise  
 
Interface er en amerikansk baseret virksomhed, der ikke henvender sig til 
almindelige private forbrugere, men udelukkende sælger til og kommunikerer med 
andre virksomheder.  
 
Virksomhedens grundlægger Ray Anderson udviklede i 1995 en 25 årsplan, der går 
ud på at virksomheden i 2020 ikke må sætte sig et eneste negativt miljøspor. Det 
kaldes Mission Zero. Det er en topstyret plan, som gennem årene har været båret af 
grundlæggerens passion. Virksomheden har arbejdet meget med at uddanne 
medarbejderne i at forstå bæredygtighed, og bidrage med forslag til nyudvikling. Det 
gælder alle i hele verden. Medarbejderne opfordres til at bidrage med tiltag til 
reduktion af miljøbelastningen.  
 
Produktkommunikation: I den udadvendte kommunikation er der fokus på faktuel 
kommunikation. ”Cut the fluff and send an EPD”, lyder de generelle 
kampagneslogan. Det svarer til cirka: Glem alt vrøvlet, og send en miljøvurdering. 
Det henviser til den type produktinfo, der er baseret på de stramme ISO-standarder, 
og leverer lige præcis de fakta om produktet, som er relevante. Og ikke andet. Det er 
ikke et ’anprisningsmærke’ som de mest almindeligt kendte miljømærker, men en 
varedeklaration, besluttet af kompetente branchefolk og verificeret af uafhængige 
tredjeparter.  
 
Man søger det fakta frem for perception. 
 
Kommunikationsformen er krævende for modtagerne, idet virksomheden lægger op 
til, at køberen har forudsætningen for at læse en EPD og sammenholde den med et 
konkurrerende produkt, inden købsbeslutning træffes. De fleste mener, at denne 
kommunikationsform vil kræve for meget af almindelige forbrugere, hvilket til en vis 
grad sikkert er rigtigt. Selv om den faktisk bruges på fødevarer, hvor der skal stå 
faktuelle oplysninger om relevante emner, fx fedt, sukker, kalorier osv. Hvorefter det 
er op til forbrugeren at træffe beslutning.  
 
Virksomhedskommunikation: I den overordnede kommunikation om virksomheden er 
vægten også på den faktuelle del. Hvert år formidles det, hvor langt man er kommet 
med at reducere CO2, vandforbrug, materialeforbrug og andet. Alle tal vurderes i 
produktets livscyklus. For en fremstillingsvirksomhed af Interfaces type er det 
således ikke nok at måle på og kommunikere fx tiltag på virksomhedens egen fabrik, 
da det blot udgør ca. 7 pct. af det samlede miljøtræk. For en tæppevirksomhed er 
miljøbelastningen ca. 50 pc. på råvarerne.  
  
 
Slide 10 – vandhane 
 
Aros er en finsk virksomhed, der henvender sig til forbrugerne. De ser sig selv som 
en virksomhed med en miljøagenda, idet deres vandhaner sparer vand i forhold til 



almindelige vandhaner. Der kommer kun vand ud, når man holder hænderne ind 
under. Det kendes mest fra offentlige toiletter. Men leveres altså også til forbrugere. 
Hvordan kommunikerer man så om det? 
 
Aros besluttede at nedtone traditionel annoncering og pressemeddelelser til fordel for 
at bruge de sociale medier og overlade det til deres landeafdelinger at gøre en 
Facebook-side. I Norge gjorde de det anderledes end de andre tre nordiske lande, 
hvilket resulterede i at denne side har fået mere respons end de tre andre til 
sammen. Derfor kunne det være relevant at opholde sig lidt ved det, der virker på 
Facebook. Aros Norge viste, at man skal involvere brugerne af siden. Det gjorde de 
ved at udlodde en gratis vandhane hver uge i et par måneder for at få kommentarer 
ind og ’fans’ til siden. Dernæst udlovede de en installation af flere vandhaner til fem 
forskellige familietyper – en kernefamilie, en ungdomskollektiv, én enlig, et ældre par 
og en anderledes gruppe. Brugerne kunne foreslå sig selv med en motivation. Det 
blev lagt ind. En afstemning afgjorde hvem der skulle udpeges til forsøgsfamilie. 
Familierne skulle forpligte sig til at skrive om erfaringer om hvad de synes, måle 
deres vandforbrug osv. Brugerne skulle altså hele tiden gøre noget. De byggede selv 
deres opfattelse af Aros som brand.  
 
Negative kommentarer på siden?  Et nøglepunkt i plejen af facebooksiden var, at 
man ikke bortcensurerede negative kommentarer, men lod dem stå, blive besvaret af 
andre og selv kommenterede lidt frisk og humoristisk. Succes’en blev umiddelbart 
målt i aktiviteten på facebooksiden, men senere også på salget. Denne metode er 
meget interessant, fordi den leger seriøst med ideen om, at virksomheden ikke selv 
kan kontrollere opbygningen af sit brand hjemme fra marketingafdelingen. Det klarer 
brugerne selv.    
 
(.. jeg stod ikke for den danske Aros-kampagne ) 
 
I øvrigt ville jeg have afsluttet med at nævne, at begge virksomheder arbejder med at 
indstille sig selv til de miljø- og CSR-priser, som er relevante for dem. Ud fra den 
tankegang, at andre uvilliges bedømmelse, er det bedste man kan få. Det er uden for 
virksomhedens egen kontrol, og dermed værdifuldt.  
 
Og til allersidst ville jeg så have opfordret jer til som minimum at tjekke hvilke 
muligheder jeres virksomhed har for at blive indstillet til eksterne priser. Og 
bemærke, at kun få danske virksomheder benytter sig af den mulighed. Det betyder 
at den europæiske miljøpris EEP næsten aldrig har kvalificerede danske 
ansøgninger. Den danske repræsentant skal kæmpe for at finde bare nogle få 
kandidater. Prisen giver ellers opmærksomhed i det meste af Europa, bl.a. på de 
store messer og mulighed for omtale i adskillige miljøpublikationer. Så ud af busken, 
hvis I har noget der virker og kommer andre ved.  
 
I er velkomne til at kontakte mig for yderligere, hvis I ønsker noget uddybet. 
 
Vh 
Lars Ludvigsen - ll@prpartner.dk - 28 12 04 16 
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