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1 - Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att introducera er för vår C-uppsats. Efter en bakgrund och 

problemdiskussion presenteras problemet och syftet med rapporten. Vidare kommer 

kapitlet även att innehålla definitioner av begrepp. Slutligen kommer valet av uppsatsens 

disposition att åskådliggöras. 

 

1.1 - Bakgrund 

Miljöfrågor har under de senaste decennierna fått ett allt större utrymme i såväl den 

politiska som mediala debatten. Men miljöengagemanget aktualiserades inte igen förrän i 

slutet av 80-talet, då larmrapporter om bland annat ökande luftgöroreningar och 

tilltagande global uppvärmning bidrog till att sätta denna typ av frågor på agendan. 1987 

kom rapporten Our Common Future som av många betraktar som startskottet för den 

offentliga diskussionen om framtida hot mot miljön (Peattie, 2005). Rapporten är dock 

mer känd som The Brundtland Report, vars namn kommer ifrån Norges dåvarande 

statsminister Gro Harlem Brundtland, som var en av initiativtagarna. I rapporten 

utvecklas ett antal vägledande principer för hållbar utveckling, vilka kan delas in i tre 

olika dimensioner: 1) en ekonomisk, 2) en social och 3) en miljömässig. Dessa tre 

dimensioner ämnar till att gå hand i hand och se till utvecklingen sker på ett hållbart sätt i 

alla dessa tre aspekter (Peattie, 2005). 

 

Den uppmärksamhet miljöfrågorna fick i media under åren som följde efter det att 

rapporten publicerades ledde till att människors intresse för miljöfrågor ökade, något som 

i sin tur resulterade i en ökad efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster. Många 

företag insåg att de måste följa utvecklingen och anpassa verksamheten till de ökade 

kraven på miljötänkande. Det ökande intresset tog även former, såsom ökat intresse för 

gröna politiska partier, miljögrupper och ökade investeringar i gröna etiska företag och 

fonder. Massmedia började dessutom intressera sig för miljöfrågorna och flertalet 

analyser av konsumtionsmönstret under senare delen av 80-talet visade att människor 

valde att uttrycka sin oro över den rådande miljösituationen. (Ottman, 1998). 
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Ledande forskare inom ämnet så som  Ken Peattie (1998) och Jacquelyn Ottman (1998) 

menar dock att utvecklingen inte fortsatte i den takt som man kunde förvänta sig. Men 

enligt de båda råder det ändå inga tvivel om att miljötänkande och grön marknadsföring 

blivit ett allt vanligare konkurrensmedel för företag i olika brancher. I takt med att 

miljömedvetenheten i samhället ökat har allt fler företag följt trenden och börjat använda 

sig av olika strategier för att marknadsföra sig som miljömedvetna (Lanoie & Tanguay, 

2000). Att bygga varumärken genom att tydligt förmedla en medveten och ansvarsfull 

bild till konsumenten och till övriga samhället kan vara ett annat sätt för företaget att 

profilera sig som miljömedvetet (Ammenberg, 2004).  

 

1.2 - Problemområde 

Förbättrat miljöarbete kan vara en källa till konkurrensfördelar som kan leda till mer 

effektiva processer, förbättrad produktivitet, lägre kostnader av tillmötesgående och nya 

marknadsmöjligheter, som vidare leder till en mer framskjuten marknadsposition (Porter 

och van der Linde, 1995). Ändå menar Peattie (1998) att miljöfrågor ofta har hanterats 

som en sidoverksamhet och setts som ett hinder för kärnverksamheten. Idag är situationen 

en annan på många företag, då det talas i termer av integrerat, kommunicerat och 

kommersiellt miljöarbete (Ammenberg, 2004). 

 

Peattie (1998) anser vidare att precis som marknadsföringen en gång i tiden sågs som en 

slags extra påbyggnad på kärnverksamheten, har många företag försökt att använda  

miljöattribut som en påbyggnad i dess befintliga marknadsstrategier. Enligt honom är 

detta också anledningen till att många konsumenter inte övertygats av de tidiga, 

överdrivna försöken att lansera miljövänliga produkter. Han menar också att man nu kan 

se en mer genuin och integrerad grön marknadsföring växa fram.  

 

Uppsatsens syfte och problemformulering utgår ifrån dessa antaganden och 

undersökningen syftar till att undersöka hurvida denna utveckling stämmer. Att 
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marknadsföra företag och produkter med hjälp av gröna attribut har idag blivit allt 

vanligare och det är därför intressant att få reda på om det är en verklig inriktning bland 

svenska (el)företag.  

 

1.3 - Problemformulering  

Hur följer mindre svenska elföretag, som uttrycker en grön profil, den utveckling av grön 

marknadsföring som litteraturen uttrycker som genuin och integrerad? 

 

Med detta som utgångspunkt har vi valt att söka svaret på följande för att kunna förklara 

ytterligare och visa på samband eller icke-samband mellan teori och verklighet: 

 

• Hur ser det bakomliggande miljö- och marknadsföringsarbetet ut?  

• Vad ligger till grund för den allt mer miljömedvetna satsningen? 

(konkurrensmedel, ansvar eller tvång?) 
 
 

1.4 - Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att gå på djupet och kartlägga den gröna marknadsföring 

och dess bakomliggande miljöarbete som bedrivs i svenska elföretag med grön 

profilering. 

 

1.5 - Avgränsningar  

Uppsatsen är inriktad på mindre elföretag och deras marknadsföring av gröna attribut. 

Undersökningen utgörs av fyra företag belägna i södra Sverige, närmare bestämt i 

Hallands och Blekinge län. Detta innebär att uppsatsen inte belyser de stora aktörerna på 

elmarknaden vilket gör att vår uppsats således inte riktar sig mot den storskaliga 

industrin. 
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Grön marknadsföring brukar kopplas samman med frågor rörande företagets sociala 

ansvar. Denna uppsats har valt att inrikta sig fullt ut på marknadsföringen kring miljön 

och kommer därför inte att behandla frågor av den sociala ansvarskaraktären. 

 

Undersökningen fokuserar uteslutande på elföretag med säte i Sverige. I uppsatsen 

behandlas således inte situationen som råder utanför landets gränser. 

 

1.6 � Begrepp 

Bra miljövalmärkt el � Miljömärkning från Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). El 

från sol, vind, vatten (byggda före 1 januari 1996) och biobränsle kan Bra Miljöval-

märkas. Elleveranser baserade på vattenkraft ska kompletteras med el från ytterligare 

minst en förnybar energikälla. SNF sköter revisionen som är grundläggande för 

trovärdigheten i märkningen. (www.snf.se, 061011 � 11.30) 

 

Elföretag � Benämningen elföretag syftar i denna uppsats till företag som säljer såväl 

egenproducerad som inköpt el.  

 

Grön marknadsföring (Green marketing) - Användningen av goda miljökännetäcken av 

en produkt för att marknadsföra dess försäljning.  

(The encyclopedia of ecology and environmental management, 1998 � fri översättning) 

 

ISO 14001: ISO 14001 är en internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av 

ISO, International Organisation for Standarlisation. Den ingår i ISO 14000-familjen som 

omfattar standarder på miljöområdet som till exempel standarder för miljörevision, 

miljömärkning, livscykelanalys och miljöprestandard. Ett företag som uppfyller kraven 

och godkänns erhåller ett certifikat som måste kontrolleras av revisorer varje år att den 

efterföljs.  
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1.7 - Disposition 

 

 
Inledning � syftar till att ge en kortfattad bakgrund 

och historik till ämnet och uppsatsen. Här 

åskådliggörs uppsatsens problemområde. 

 

Teoretisk referensram � detta avsnitt behandlar den 

tidigare forskning som gjorts i ämnet. Hur de 

förändringar i samhället bidragit till både kundens 

och företagens utveckling av grön marknadsföring 

som konkurrensmedel. 

 

Metod � här redogörs det för det tillvägagångssätt 

samt metodval uppsatsen följer.  

 

Empiri � i detta kapitel redovisas valda delar av de 

intervjuer som ligger till grund för uppsatsen. 

 

Analys � här analyseras empirin mot den teoretiska 

referensramen samt mot övrig empiri. 

 

Slutsats � slutligen presenteras och diskuteras de 

slutsatser som vi kunnat dra med hjälp av den 

teorietiska referensramen, empirin och analysen. 

 

1 - Inledning 

2 � Teoretisk referensram 

3 - Metod 

4 - Empiri 

5 - Analys 

6 - Slutsats 



 
Grön marknadsföring � Genuin och integrerad? 

 

 
- 8 - 

 

2 - Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning som ligger till grund för förståelse av syfte och 

problem samt analys och slutsatser av de kvalttativa intervjuer som redogörs i kapitel 4 � 

Empiri. Avsnittet följer den huvudstruktur som kommande kapitel delar, med 

huvudrubrikerna Miljö som konkurrensmedel, Kunden och Företaget. 

 

2.1 - Miljö som konkurrensmedel 

Varje företag som konkurrerar inom en bransch har en konkurrensstrategi, antigen uttalad 

eller outtalad. Den kan ha växt fram indirekt genom de åtgärder företagets olika, 

funktionella avdelningar vidtagit eller ha tagits fram medvetet genom en 

planeringsprocess. Konkurrensstrategier beskrivs som en kombination av de mål som 

företaget strävar efter och de medel genom vilka det försöker nå till den punkten (Porter, 

1986).  

 

Kriterierna för vad som är ett miljövänligt eller inte är svårt att definiera. Det är även 

svårt för konsumenten att uppskatta en varas miljövänlighet då de inte kan få information 

om händelser, så som tillverkningsprocesser, transportsätt och energiåtgång, vilka ligger 

utanför konsumentens direkta kontroll. Företag har ofta svårigheter att förmedla 

information om just deras produkter/tjänsters miljövänlighet. Miljöhänsyn utgör ett allt 

mer viktigt attribut till en produkt, vilket innefattar att produkten kompletteras med något 

som inte är nödvändigt för dess funktion men bidrar till att öka dess konkurrenskraft 

(Porter & van der Linde, 1995).   

 

2.1.1 - Konkurrensstrategier 

Enligt Porter (2003) finns det tre grundläggande strategier ett företag kan välja mellan för 

att uppnå konkurrensfördelar: lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och fokus. För 

att ett företag skall uppnå en konkurrensfördel måste de bestämma vilken typ av fördel 

det söker samt inom vilken område det vill uppnå denna. Vidare skriver Porter (2003) att 
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priserna sjunker när konkurrensen på marknaden blir för hög ner till miniminivå för 

avkastningen på investerat kapital. Om lönsamheten i branschen är väldigt hög kommer 

den att attrahera nya konkurrenter. 

 

Lågkostnadsstrategi innebär att göra alla steg så kostnadseffektiva som möjligt och 

därmed konkurrera med pris som främsta kännetecken. Med en differentiering försöker 

företaget att bli unikt inom något eller några områden som för kunden är högt värderade. 

Differentieringen möjliggör att ta ur högre pris för sin unika produkt och en framgångsrik 

differentieringsstrategi kan leda till att företaget kan ta ut prispålägg som överstiger 

kostnaden för själva differentieringen med förbehåll att kunderna anser att deras 

erbjudande är unikt i jämförelse med det konkurrenterna erbjuder. Fokus innebär att man 

efter att ha segmenterat marknaden väljer att fokusera på ett eller flera av dessa segment. 

Fokuseringen kan både vara av lågkostnads- och differentieringskaraktär. (Porter, 1986) 

 

En produktdifferentieringsstrategi kan genomföras på tre olika sätt: genom differentiering 

av själva produkten, genom varumärket och genom reklam. Den viktigaste anledning till 

att differentiera en produkt är att en heterogen produkt, till skillnad från en homogen, har 

en unik efterfrågekurva, vilket ger företaget kontroll över prissättningen. Porter (1986) 

diskuterar vidare att det skapas höga inträdesbarriärer genom produktdifferentiering 

eftersom nya etablerare på marknaden först måste vinna kundernas lojalitet samt för det 

ändamålet kräver stora resurser, både humana och finansiella. En hög lojalitet uppnås 

genom: reklam, kundservice, produktskillnader och av att vara först på marknaden 

(Porter, 1986). Miljöattribut har visat ha en utmärkande egenskap vilken kan öka värdet 

och hjälpa till att differentiera den gentemot andra varor, även om konsumenten inte är 

redo att betala ett högre pris för produkten (Ottman, 1998). För att ett företag skall lyckas 

krävs det därför att det hittar en praktisk lösning till verkliga problem och gör dem 

tilltalande, trovärdiga och lättförståeliga för konsumenten. Ottman (1998) anser att det 

kommer att bli lättare i framtiden att ta ut en prispremie för ekologiska varor efterhand 

som konsumenterna inser den verkliga påverkan på miljön och hälsan som tillverkningen 

av olika produkter har. 
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2.1.2 - Miljömärkningar 
Många företag använder sig av miljöcertifieringar så som ISO 14001 och EMAS för att få 

miljöarbetet dokumenterat och som en hjälp i utvecklingsarbetet. Enligt Nutek, Verket för 

näringslivsutvecklig, så toppar Sverige statistiken på detta område (www.nutek.se, 2006). 

I företagens kontakt med privata kunder har dock andra miljömärkningar, såsom KRAV 

och Bra Miljöval (Falken), visat sig vara mera betydelsefulla. Dessa miljömärkningar är 

framtagna av oberoende organisationer och hjälper konsumenten att välja varor och 

tjänster som är bättre för miljön (www.ymh.se, 2006).   

 

2.2 - Kunden 

Kunden har en central del i all marknadsföring och såväl Ottman (1998) och Peattie 

(1998) såväl som Byrnes och Serchuk (2005) anser att flertalet företag inte lyckats nå 

kunden på ett sätt som är tillräckligt vid marknadsföringen av gröna attribut. 

 

2.2.1 - Kundens Köpbeteende 

När företaget har segmenterat marknaden och valt position ska företaget utveckla ett 

budskap för att effektivt kommunicera med målmarknaden. Innehållet i budskapet kan 

vara ett tema, ett argument, en idé eller en unik försäljningsposition som ska skapa den 

önskade responsen från målmarknaden (Kotler, 2003).  

 

En viktig fråga är vilka typer av argument som används för att synliggöra fördelarna med 

produkten eller tjänsten som framställs i marknadsföringen. Enligt Kotler (2003) kan 

argumenten klassificera och bedöma i termer av rationell, emotionell och moralisk 

argumentation. Han beskriver dessa tre delar enligt: 

Rationella argument  

Rationella argument betonar de funktionella fördelarna med produkten så som bättre 

genomförande, högre kvalitet, bra ekonomi och liknande punkter som riktar sig mot 
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kundens egenintresse. Dessa argument passar bra i industriella köpsituationer och i 

konsumentsituationer rörande köp av kapitalvaror. Detta gäller särskilt då kunderna har 

kunskap om produkten och känner till värdet som produkten har (Kotler, 2003).  

Emotionella argument 

Marknadsföraren kan genom att använda emotionella argument fokusera sig på att 

framkalla en känsla hos kunden. Den känslan kan vara negativ eller positiv för att 

påverka individens beteende. Negativa känslor är känslor såsom rädsla, skuld och skam, 

vilka påverkar potentiella kunder att göra saker som de borde göra. Exempel på detta kan 

vara att borsta tänderna eller att få kunderna att sluta göra något, som att sluta röka. Det 

går också att framkalla positiva känslor i marknadsföring då den spelar på kärlek, humor, 

stolthet eller framgång. Marknadsförare söker på detta sätt efter den rätta emotionella 

marknadsföringen som leder till att de potentiella kunderna köper företagets produkter 

(Kotler, 2003).  

Moraliska argument 

Moraliska argument är en utveckling på emotionella argument som anspelar på vad 

kunden uppfattar är rätt och fel. Moraliska argument används då den potentiella kunden 

ska påverkas att stödja sociala förhållanden till exempel jämställdhet i samhället. Dessa 

kan ibland kombineras med emotionella argument och kan på så sätt skapa ett starkt 

argument för att kunden ska köpa (Kotler, 2003).  

 

2.2.2 - Kundens betalningsvilja 

I artikeln Going green: Challenges and Opportunity skriver Ottman (1991) om att den 

nya kunden letar efter produkter de tycker kan representera det ansvar som de känner för 

att skydda miljön. Dessa kunder söker efter tillverkare som har likvärdiga värderingar. 

Vidare i artikeln beskriver Ottman dagens konsumenter som betydligt mer miljömedvetna 

och pålästa om hur företagets produkter marknadsförs än tidigare. Konsumenternas 

medvetenhet sträcker sig från förpackningar till pappret som deras produktkatalog är 

tryckt på (Ottman, 1991). 
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Oavsett produkt eller tjänst vill alltid konsumenten få maximal utdelning av varje 

spenderad krona. Konsumenten kommer först att sträva efter de produkter som 

tillgodoser deras behov och tilltalar rent estetiskt. Dessa attribut kommer ofta före det 

miljömässiga tänkandet. (Ottman, 2005) 

 

2.3 - Företaget 

Även om marknaden och kunden har en stor del i all marknadsföring menar Ammenberg 

(2004) att grunden för en lyckad grön marknadsföring ligger i företagen. Han menar att 

om dessa kan klara att tackla de utmaningar som finns och utveckla sig på ett proaktivt 

sätt så ökar chansen att lyckas avsevärt.  

 

2.3.1 - Marknadsföringens gröna utmaning 
Porter och Van der Linde (1995) menar att det i samhället finns en tro att ekonomi och 

miljöfrågor är varandras motsatser och att miljöregleringar motverkar konkurrensen. 

Uppfattningen är att samhälleliga fördelarna med miljöregleringar inte uppväger de ökade 

kostnaderna för anpassning för företagen, kostnader som i sin tur leder till minskad 

konkurrens. Detta är dock en sanning med modifiering. Företagen agerar numera på en 

alltmer dynamisk marknad vilket får som följd att de oavbrutet kommer upp med nya 

innovativa lösningar på miljöproblemen. Denna typ av innovationer får som resultat att 

företag kan använda en rad nya komplement mer produktivt. Detta tar förvisso sitt uttryck 

med ökade kostnader för miljöanpassning men bidrar till att företagen blir alltmer 

konkurrenskraftiga. På sikt blir ofta följden minskade kostnader, ökad kvalitet och högre 

konkurrenskraft för företaget. Det är snarare det statiska synsättet och inte regleringarna 

som hindrar företaget från att ta vara på potentiella konkurrensfördelar (Porter & Van der 

Linde, 1995). 

 

Dobers (1997) anser att det tidigare funnits argument från företag att det är alltför 

kostsamt att vara föregångare med nya miljöförbättrade investeringar. Det var därför 
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bättre att vänta tills även konkurrenterna blev tvungna att genomföra samma 

miljöinvesteringar (Dobers, 1997). Ammenberg (2004) menar att även om inte 

utvecklingen sker i snabb takt så är situationen idag på många håll en annan, då många 

företag numera jobbar aktivt och seriöst med miljöfrågor. En sådan utveckling har givit 

flertalet av dessa företag en goodwill i samhället, medan företag som bortser från detta 

stöter på den raka motsatsen. Vidare menar han att det blir betydligt lättare att engagera 

hela företaget om den gröna marknadsföringen knyts till den centrala affärsstrategin.  

 

Utvecklingen mot �den nya kunden� har bidragit till vad Peattie (1998) kallar 

marknadsföringens gröna utmaning. Ammenberg (2004) menar att kundens förändrade 

perspektiv i miljöhänseendet tvingar marknadsförare att förändra det interna perspektiv 

för att kunna nå upp till de högre förväntningar som den gröna utmaningen medför. 

 

Enligt Peattie (1998) är den gröna utmaningen egentligen inte bara en utmaning utan 

består av flera delar, däribland utmaningar vad beträffar trovärdighet samt det praktiska 

förfarandet. Gentemot kunderna är det just trovärdigheten som genom åren visat sig 

enormt viktigt för företagens och produktens framgång. Under nittiotalets början, i 

begynnelsen av den gröna marknadsföringens tid försökte många företag hänga på den 

nya trenden, utan att ha ett seriöst miljöarbete som grund. Detta ledde till en väldig 

urvattning av begreppet grön marknadsföring och fenomenet greenwash växte fram. 

Därav är granskningen idag betydligt hårdare av de gröna attributen och trovärdigheten är 

en väldigt viktig faktor för framgång (Peattie, 1998). 

 

Den praktiska utmaningen bygger på att allt är relativt och alla människor uppfattar saker 

och ting på olika sätt (Peattie, 1998). Våra tankar och uppfattningar beror på den sociala 

kontexten, de vill säga bakgrund, uppväxt, kultur etcetera (Berger & Luckmann, 2003). 

Att det finns olika definitioner och uppfattningar om miljöproblem innebär de att det blir 

ännu svårare för företagen att tillgodose alla intressenter (Peattie, 1998). 
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Peattie (1998) menar liksom Ammenberg (2004) att de krävs integrering av den gröna 

marknadsföringen i företaget för att den gröna utmaningen ska kunna uppnås. Ottman 

(2003) framhåller även att tiden är förbi då gröna attribut för sig själva säljer. Hon talar 

också för den integrering som Peattie (1998) och Ammenberg (2004) förespråkar.  

 

Lanoie & Tanguay (2000) anser även att företag som jobbar med miljöfrågorna integrerat 

i hela organisationen har betydligt lättare att få ekonomisk vinning, då företaget i många 

avseenden kan nå fördelar. De båda menar även att många företagsledare fortfarande 

fokuserar alldeles för mycket på de kortsiktiga resultaten trots att ett seriöst miljöarbete 

kräver ett betydligt längre perspektiv.  

 

2.3.2 - Företagsutvecklingen  
Porter och Esty (2005) menar att det i flera undersökningar framgår att företag i sitt 

miljöagerande alltmer går från ett reaktivt miljöarbete till ett mer proaktivt arbeta med 

dessa frågor. Proaktivt miljöarbete innebär att företag nu istället ligger steget före 

lagstiftning och miljökrav med att ta fram och genomföra miljölösningar. Det är en 

avsevärd skillnad då de flesta förut agerade först när kraven är oundvikliga och 

lagstiftningen trädde i kraft. Det visar inte bara på en ökad miljömedvetenhet i samhället 

och att företag anpassar sig till det, utan på att miljöarbete och lönsamhet inte behöver 

vara motsägande mål. Tvärtemot finns det företag med affärsmässiga mål som medvetet 

satsar på att försöka föregå intressenternas krav. Dessa har dessutom i många fall större 

vinstmarginal på de miljöanpassade produkter än på det traditionella produktutbudet, då 

miljösatsningen fungerar som ett unikt konkurrensmedel (Porter & Esty, 2005). 

 

Enligt Peattie (1998) är den stora anledningen till att konsumenter inte övertygats av de 

tidiga försöken att lansera gröna produkter att företagen bara till viss del jobbat med sin 

miljöutveckling, men han menar också att man nu kan se en mer integrerad och mer 

genuin grön marknadsföring växa fram.  
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Även Byrnes och Serchuk (2005) menar att många företag idag har ett integrerat och 

genuint miljöarbete med ett mer långsiktigt tänkande. Trots detta ser de att en stor del av 

dessa misslyckas med sin marknadsföring av gröna attribut. Konsumenterna uppfattar 

ofta inte ens att företagen erbjuder ett miljövänligt alternativ, vilket Byrnes och Serchuk 

(2005) anser bero på att marknadsföringen överskattar konsumenternas medvetenhet. De 

båda har därför tagit fram saker som de menar företagen bör förbättra i sin gröna 

marknadsföring och har delat upp dessa i sex punkter:  

 

• Välj ett entydigt budskap och kommunicera det tydligt. 

• Använd rätt budskap och använd konsumentens existerande behov. 

• Segmentera marknaden och bestäm budskapet till varje segment.  

• Prata inte för mycket. 

• Upprepa budskapet och förfina detta genom test. 

• Uppmana handling och berätta hur handlingen ska ske. 

 

De första två fokuserar på att budskapet inte ska innehålla för mycket detaljer då många 

inte läser igenom en hel annons. Budskapet ska därför vara tydligt och inrikta sig mot 

emotionella motiv som konsumenten redan bär med sig, exempelvis omtanke av framtida 

generationer i form av barn och barnbarn. Även den fjärde och sjätte punkten manar till 

att göra det enkelt för kunden, dels vad det gäller att ta in budskapet men även att 

uppmana och göra valet enkelt att genomföra (Byrnes och Serchuk, 2005). 

 

Den tredje punkten syftar till att företagen ska segmentera marknaden på ett sätt så de kan 

ta vara på de grupper som kan vara intresserade och förstå att det kan finns skillnader i 

hur dessa nås. Näst sista delen åsyftar att de flesta konsumenter behöver flera 

exponeringar innan de är redo att köpa en produkt. Detta faktum blir ännu större om 

konsumenten måste ändra synsätt, vilket ofta gäller för gröna produkter (Byrnes och 

Serchuk, 2005). 
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3 - Metod 

 

Metodkapitlet åskådliggör uppsatsens tillvägagångssätt samt anledningen till varför 

uppsatsförfattarna valt detta upplägg. De olika delmomenten som presenteras är 

teoriinsamling, problemformulering och avgränsningar, undersökningsmetod, val av 

företag och respondent, intervjun, analys och rapportering samt slutligen diskussion 

berörande uppsatsens kvalitet.  

 

3.1 - Teoriinsamling (sekondärdata) 

Uppsatsarbetet började inledningsvis med att uppsatsförfattarna läste in sig inom det 

valda undersökningsämnet. Det innebar att de första veckorna handlade om granskning 

av såväl böcker och vetenskapliga artiklar som internetkällor vilka berörde ämnet grön 

marknadsföring. Denna inledande fas benämner Backman (1998) som grunden till 

framgång i det fortsatta vetenskapliga arbetet och har därför av uppsatsförfattarna fått ett 

stort utrymme. 

Igenomläsningen medförde för författarna både en större bredd samt en djupare förståelse 

för undersökningsämnet.  

 

För att finna lämplig litteratur med koppling till problemområdet har använt oss av 

bibliotekets sökmotorer Hulda och Libris. Utöver dessa har tidskriftsdatabaser så som 

ABI/Inform och Emerald använts för att finna andra ämnestillhörande tidskrifter och 

artiklar. Sökord som använts har bland annat varit grön marknadsföring, green marketing, 

environmental marketing och miljöstrategier. 

 

Den insamlade litteraturen har passats in och vidare kompletterats för att täcka den 

teoretiska referensram uppsatsförfattarna ansåg problemområde behövde. Äldre litteratur 

skrivna av ledande författare har givit en grund som har kompletterats med nyare artiklar 
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och aktuell statistik för att skapa en teoretisk referensram som ska kunna täcka in alla 

viktiga delar.  

 

3.2 - Problemformulering och avgränsningar 

Backman (1998) menar att problemformuleringen ofta till en början är relativt �grumlig 

och oprecis�. Precis som uppsatsförfattarna erfarit beskriver han hur problemet till en 

början är  brett, för att sedan smalna av och finjustera problemet. Problemet har under 

uppsatsens gång på olika sätt förfinats för att både frågan och svaret ska bli så intressant 

som möjligt för läsaren. 

 

Till grund för uppsatsens problem ligger författarnas tankar och funderingar som 

utvecklats tillsammans med den inlästa teorin inom ämnet. Problemet hör vidare ihop 

med de avgränsningar som även dessa presenteras i kapitel 1 och som syftar till att göra 

problemet än mer skarpt. 

 

3.3 - Undersökningsmetod 

Problemet och därmed syftet avgör i mångt och mycket om undersökningen ska ha en 

kvalititv eller kvantitativ utgångspunkt. Uppsatsförfattarna har utifrån problemet antagit 

en kvalitativ metod, då syftet är att gå mer på djupet och undersöka ytterligare fenomenet 

grön marknadsföring inom elbranschen. Jacobsen (2002) anser då att den kvalitativa 

metoden är bäst lämpad liksom Kvale (1997) som menar att det är en väldigt känslig och 

kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 

dagliga arbete. Det finns för och nackdelar med både det kvalitativa och det kvantitativa 

tillvägagångssättet. En negativ del av den kvalitativa är att den kan ge en stor mängd data, 

som både är svår att strukturera och tolka. Uppsatsförfattarna finner dock att 

problemformuleringen leder till att fördelarna är desto fler då exempelvis Kvale (1997) 

menar o att denna metod ger respondenten möjlighet att förmedla sin situation ur ett eget 
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perspektiv samt med mer närhet till undersökarna, vilket kan ge en rikare bild. Målet är 

att belysa och förklara, inte att statistiskt generalisera. 

 

3.4 - Val av företag 

Valet av företag inleddes med att en rad företag plockades fram och granskades. Utifrån 

dessa företag valdes våra fyra utifrån kriterier som uppsatsförfattarna ansåg viktiga. 

Dessa kriterier var bland annat hur företagen marknadsförde sig, samt storlek och 

lokalanknytning. De förtetag som skulle passas in i profilen skulle ha ett uttalat 

miljöarbete. Företagen skulle också vara av mindre karaktär och alla företag i 

undersökningen har under 100 anställda. Det sista kriteriet var relativt svårmätt men det 

baserades till stor del på storlek och uttalad affärsidé. För att studera problemet angående 

vissa elföretags gröna positionering har uppsatsförfattarna gjort ett aktivt val av företag 

baserat på kännedom om deras arbete med miljö som en integrerad del av deras 

marknadsföring. De företag som studeras i uppsatsen är Karlshamn Kraft AB som är 

dotterbolag i den europeiska energikoncernen E.ON, Energiverken i Halmstad AB, 

Falkenberg Energi AB samt Varberg Energi AB.   

 

3.5 - Val av respondenter 

Författarnas val av respondenter baserade sig på hur de skulle kunna bidra till ett 

rättvisande resultat och ge möjlighet till att återskapa en så god bild av verkligehen. 

Enligt Jacobsen (2002) är valet av respondenter ändamålsinriktat, då respondenter väljs 

baserat på den information som eftersöks. I detta fallet valdes respondenter som hade en 

hög position inom miljöområdet alernativt marknadsföring, för att kunna erhålla så bra 

svar till det formulerade problemet som möjligt. Kontakten med respondentpersonerna 

skedde både via mail samt telefon då tider för intervju skulle bokas. 
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3.6 - Intervjuguide 

Undersökningens intervjuguiden är uppbyggd utifrån den disposition som uppsatsens 

teoretiska referensram följer, därav rubrikerna miljö som konkurrensmedel, kunden samt 

företaget (i vilket internt miljöarbete, externt miljöarbete och förändringar innefattas). 

Utifrån den teoretiska referensramenen och med grund i uppsatsens syfte och 

problemformulering har sedan intervjuguidens frågor arbetats fram. Författarna har valt 

att använda ett större antal intervjufrågor, för att både få en bredd och ett djup. En annan 

anledning är den att inte riskera förglömma delar undersökarna vill finna svaren på.  Vid 

intervjuerna användes den enligt Jacobsen (2002) öppna frågestrukturen där frågornas 

ordning anpassas efter intervjuns gång samt tillåter följdfrågor för att finna ytterligare 

kunskap. 

 

Intervjun har bestått av relativt korta och enkla frågor, något som rekommenderas av 

Kvale (1997), då han anser att de gör intervjun enklare för respondenten att svara öppet 

på. 

 

3.7 - Bearbetning av empirisk data 

Nedanstående avsnitt beskriver hur analys, tolkning samt rapportering av insamlad data 

genomförts. 

 

3.7.1 - Strukturering och sammanställning 
Uppsatsförfattarna har under alla intervjuer använt diktafon, som komplement till 

anteckningar och eget minne, för att underlätta den kommande sammanställningen av det 

empiriska materialet. I och med fördelen att slippa att lägga full koncentreration på att 

anteckna, menar Jacobsen (2002) att intervjusamtalet tar en naturligare form. 

 

Det inspelade materialet från varje intervju har sedan antecknats ner för på ett enklare sätt 

kunna återberättas och analyseras. I detta skede valdes att använda oss av en ordagrann 
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nedskrivning, samtidigt som vi bortsåg från att anteckna ner vissa delar som för 

uppsatsen är obetydliga. 

 

Med hjälp av den strukturen som använts i den teoretiska referensramen, samt i 

intervjuguiden (se ovan stycke) strukturerades respondenternas svar upp. Denna ordning  

ligger till vidare grund för uppsatsen fortsatta struktur, då analys och slutsatser följer 

densamma för att ge läsaren den röda tråd som Jacobsen (2002) efterlyser.  

 

3.7.2 - Analys 

Det egentliga syftet med analysen är att göra den insamlade datan mer överskådlig och 

systematiserad. Datan ska här få en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att 

undersökningens utfall nu relateras till uppsatsens problemställning (Backman, 1998). 

Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa analysens tre centrala faser i 1) beskrivning, 2) 

systematisering och kategorisering samt 3) kombinering, vilka författarna har haft som 

avsikt att följa för att göra analysen så tydlig och beskrivande som möjligt för läsaren. 

Analysarbetet startade direkt efter att intervjuerna avslutats för att inte tappa bort de 

minnesbilder som Kvale (1997) menar att intervjuutskrifterna inte kan bidra med. 

Utskrifter och personliga anteckningar har dock används som en viktig del vid hela 

analysarbetet. 

 

3.7.3 - Rapportering 

I det inledande kapitlet � Inledning � har uppsatsensen disposition klargjorts för att tidigt 

göra läsaren på det klara med strukturen. Vidare har vi valt att presentera företagen en 

och en i kapitel 4 � Empiri � vilket syftar till att läsaren på ett enkelt sätt kan ta del av de 

olika företagens sätt att hantera miljöfrågor.  

För att ytterligare underlätta för läsaren har uppsatsförfattarna valt att inte använda oss av 

respondenternas namn i rapporteringen. Anledningen är inte att anonymisera 

respondenten utan för att undvika förvirring då vi anser detta irrelevant i detta stadium. 
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I analysen vävs företagen samman och olika jämförelser görs, samtidigt som vi fasthåller 

vid strukturen i avseende på kapitel, avsnitt och stycken precis som Backman (1998) 

rekommenderar. Likaså sker rapporteringen i kapitel 6 � Slutsatser. Denna struktur har vi 

valt för att läsaren lätt ska kunna orientera sig samt finna den röda tråden. 

 

3.8 - Forskningsetik 

Jacobsen (2002) beskriver tre grundförutsättningar som en uppsats bör följa. Dessa tre 

grundförutsättningar är forskningsetiska aspekter som är till för att respondenten ska 

behandlas på ett tillfredställande sätt. Aspekterna som han tar upp är 1) informerat 

samtycke, 2) rätten till privatliv och 3) kravet på riktig presentation av data.  

 

För att uppnå ovan aspekter talade vi redan när intervjun bokades om vad den skulle 

handla om och vad målet med vår uppsats var. Detta gjordes via telefon- samt 

mailkontakt där vi försökte vara så tydliga som möjligt med denna informering. 

För att det inte skulle bli några problem med den information som presenteras i uppsatsen 

har den utskrivna intervjun skickats till varje företag så att dessa haft möjlighet till åsikter 

om någonting inte stämmer, samtidigt som kontakten har fortsatt för ytterligare 

komplettering av materialet. 

 

3.9 - Kvalitet 

För att göra en kvalitetskontroll på undersökningen finns enligt Jacobsen (2002) tre 

kriterier att beakta. Dessa är 1) validitet (giltighet), 2) reliabilitet (tillförlitlighet) samt 3) 

generaliserbarhet (förmåga att överföra till andra sammanhang).  

 

Uppsatsförfattarna har under insamlandet av material strävat efter att nå upp till dessa mål 

så bra som möjligt. Författarna anser att de kunnat ha en bra dialog med alla respondenter 

och försökt kontrolera uppgifter med hjälp av dokument så som årsredovisningar etcetera. 

Studien är dock för liten för att statistiskt kunna visa på generaliserbarhet. Men 
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uppsatsförfattarna anser ändå att de kan se en koppling mellan satsning och framgång och 

anser att undersökningen bidrar till en förståelse och ett resultat som troligen kan 

igenkännas vid andra liknande situationer. 
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4 - Empiri 

I detta kapitel redovisas uppsatsens insamlade empiri. Presentationen sker som tidigare 

nämnts företag för företag och i samma ordning som intervjuerna genomfördes.  

Inledningsvis ges en kort presentation av företagen. Sedan rapporteras det material som 

framkommit vid de intervjuer som genomförts. 

 

4.1 - Karlshamn Kraft AB 

 

4.1.1 - Företagspresentation 

Karlshamnsverket är ett oljekondenskraftverk med en total effekt på 1 020 MW. Det är 

Nordens största i sitt slag och även internationellt av betydande storlek. Karlshamn kraft 

är ett dotterbolag i E.ON-koncernen men har även finska Fortum som 30-procentig 

delägare. Verket togs i drift i slutet av sextiotalet då den årliga ökningen av 

elförbrukningen var särskilt stor. Under åren har introduktion av kärnkraft, höjda 

råoljepriser och skärpta miljökrav resulterar i en ny inriktning och Karlshamnsverkets 

centrala roll är numera att eliminera effekterna av toppbelastning och störningar i 

elproduktionen. Kraftverket kan också användas för att öka överföringskapaciteten vid 

effektbrist, något som kan uppstå när mycket el skall transporteras från norr till söder 

eller från Sverige till utlandet. Karlshamn Kraft är miljöcertifierat i enighet med ISO 

14001 och har ett eget laboratorium ackrediterat av SWEDAC. Vid företaget arbetar 

omkring 80 personer.  

 

4.1.2 - Miljö som konkurrensmedel 

Karlshamnsverket hade från början ingen rening alls i något av sina tre kraftverksblock. 

Under början av 80-talet gick produktionen kraftigt ner på grund av kärnkraftens intåg i 

Sverige och under 90-talet kom nya konsumtionsvillkor med mycket stränga miljökrav 

för oljeeldade kraftverk. Verket stod då inför ett val, då man antingen kunde börja 

avveckla verksamheten eller göra stora satsningar på miljöförbättringar. 
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Informationsansvarige berättar att de då valde att satsa hårt och att detta blev startskottet 

för ett betydande miljöarbete på företaget. Efter de miljöinvesteringar som gjordes 1996 

är företaget ett av de absolut renaste kraftverken i världen som förbränner något slags 

bränsle.    

 

På Karlshamn Kraft arbetar man med en kommunikationsplan med tre huvudbudskap: 1) 

att kraftverket är ett av de renaste företagen i Sverige som bränner något slags bränsle, 2) 

att företaget förbränner olika restprodukter från oljeraffinaderier och 3) att företaget kan 

ta hand om och förbränna denna restprodukt på ett bättre sätt än att till exempel elda de i 

fartyg. 

 

Även om Karlshamn Kraft inte har någon direkt kontakt med sina kunder, då de är en del 

av E.ON, anser man på verket att det är viktigt att kommunicera ut det miljöarbete som 

bedrivs. Det är viktigt för verket att de på ett lokalt och regionalt plan finns en acceptans 

för kraftverket bland dess intressenter. Den allmänna uppfattningen på företaget är att 

Karlshamn Kraft har stöd lokalt och en god relation med kommuninvånare och andra 

intressenter samt att bolaget är relativt anonymt i E.ON-koncernen. Det finns planer på att 

genomföra en undersökning inom kort, dels inom koncernen, dels lokalt, för att se om 

denna bild stämmer.  

 

På Karlshamn Kraft finns inte någon formel miljögrupp men att miljöfrågor alltid har en 

hög prioritet inom företaget. Det finns dock en koncerngrupp inom E.ON där Karlshamn 

Kraft representeras av miljö- och kvalitetschefen som sitter i ledningsgruppen som 

miljösamordnare.  

 

Den enda nackdelen man kan se på företaget med att profilera sig som gröna är om de 

inte sköts på ett trovärdigt sätt med ett välförankrat miljöarbete som grund.     
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4.1.3 - Kunden 

Karlshamn kraft producerar enbart mot sina ägare E.ON och Fortum, vilket gör att 

företaget har en annorlunda relation till sina kunder i jämförelse med de andra företagen. 

Detta gör att de inte har någon direkt kontakt med sina slutkonsumenter utan fungerar 

bara som en producent till sina ägare.  

 

Karlshamn Kraft märker inte av några direkta krav från konsumenterna utöver de krav 

man får från ägarna. Men de krav som kommer från ägarna är framtagna av 

marknadsavdelningar på toppnivå i organisationerna för att möta slutkonsumenternas 

behov. Detta gör att Karlshamn Kraft indirekt får kraven från kunden och deras 

önskemål. Företaget framhäver sina kunders behov som rent rationella i form av leverans 

av el från kraftverket. Lagar och begränsningar rörande utsläppsrätter och miljö styrs från 

statligt håll och inte från företagets kunder. 

 

På verket finns en tro om att miljömedvetenheten blir allt högre och de tror att inom en 

snar framtid kommer branschen att blir ännu mer miljöorienterad. De tror att kunden inte 

ännu är villig att betala extra för att få miljövänlig el, då de anser att kunden bara ser till 

pris och funktion. De ser dock en mer medveten kund, fast då i ett globalt perspektiv. 

 

I intervjun framhäver informationschefen vikten av att ha en god relation till alla de 

intressenter som bor och verkar runt kraftverket. Detta på grund av att det är en så pass 

farlig verksamhet att bedriva nära en stad som Karlshamn. Arbetet med att involvera 

intressenterna bedrivs genom att vara med på mässor, miljöredovisning i den lokala 

tidningen samt studiebesök från såväl skolklasser som andra sällskap. 

 

 

4.1.4 - Företaget 
Karlshamn Kraft använder sig av miljöledningssystemet ISO 14001, som företaget enligt 

informationsansvarige fått väldigt bra respons och givit ett mer integrerat miljöarbete. 

Trots att Karlshamn Kraft enbart har en oljeeldad produktion kan hon se en framtid för 
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verket då det är ett av de absolut renaste i sitt slag. Hon menar att den ökande vindkraften 

i Sverige gör att behovet ökar av ett reservkraftverk, de dagar då de blåser för lite. 

 

Informationsansvarige menar att trovärdighet är en viktig del i företagets kommunikation 

mot sina intressenter. Öppenhet är ett ledord och från dessa grunder arbetar man nu för att 

öka och underlätta insynen i företaget.  Det ska inte vara några hemligheter kring verkets 

verksamhet. Ett led i detta är den nya kommunikationsplan som företaget nyligen arbetat 

fram, i vilken miljön har en framskjuten och betydande del. Kommunikationen, som 

enligt kommunikationsplanen, i första hand riktar sig mot lokala intressenter (närboende, 

politiker, lokalmedia med flera) samt E.ON Sverige och E.ON koncernen syftar till att 

visa Karlshamnsverket som det goda exemplet i alla sammanhang och hjälpa företaget i 

kontakten mot målgrupperna. Förutom kommunikation ut mot företagets olika 

intressenter bjuder man in olika skolor och föreningar på studiebesök. Företaget anser att 

det är viktigt att det finns acceptans bland lokalbefolkningen kring det oljeeldade 

kraftverket på orten och vill därför informera om verksamheten.  

 

Informationsansvarig menar att företag i branschen sporrar varandra till utveckling, något 

som hon får medhåll av miljö- och kvalitetschefen för. De båda berättar om att företaget 

gjort flera stora och kostsamma investeringar under de senaste åren och att företaget 

måste visa att man tar miljöarbetet på allvar genom handling. Kommunikationsplanen är 

också enligt företaget ett sätt att mer proaktivt arbeta med miljöattribut 

marknadsföringen. 

 

4.2 - Energiverken i Halmstad AB 

 

4.2.1 - Företagspresentation 

Energiverken i Halmstad är ett lokalt företag som ägs av Halmstads kommun. Företaget 

härstammar i rakt nedstigande led från det kommunala elverk som startades i Halmstad 
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1890. Sedan 1996 ingår företaget i affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag, 

Energiverken i Halmstad AB, och två dotterbolag, Energiverken i Halmstad Elnät AB 

och Halmstad IT-nät AB (Hitnet). Bolagen har delade uppgifter. Meden dotterbolagen 

bygger ut och underhåller infrastruktur såsom elnät i centralorten, bredband i hela 

kommunen så sköter moderbolagen fjärrvärmeverksamheten och energi- och övrig 

försäljning. Företagets affärsidé tar sin utgångspunkt i tre nyckelbegrepp: 1) det lokala 

energi- och infrastrukturföretaget, 2) närhet och förtroende och 3) samhällsnytta och 

livsmiljö. Med tanke på att företaget svarar för säkra el-leveranser till närmare 37 000 

abonnenter utmed 200 mil långa ledningsnät i Halmstadsregionen är dessa nyckelbegrepp 

viktiga i sammanhanget. På företaget jobbar 69 anställda varav 62 % är män. 

Energiverken i Halmstad har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan (årtal), vilket 

företaget för närvarande inte är då arbetet är vilande i avvaktan på inordna nya delar av 

företaget.  

 

4.2.2 - Miljö som konkurrensmedel  
Enligt marknadschefen har miljöarbete varit en del av företagets verksamhet ända från 

början även om närhet och tillgänglighet är de viktigaste konkurrensmedlen. Han menar 

dock att företaget igenom införandet av ISO 14001 gjorde en hel del miljöförbättringar. 

För några år sedan ställde kunderna större krav genom el-förfrågningar om miljövänlig el 

men i dagsläget upplever han inte ett lika stort behov av att vara miljövänlig. Enligt 

honom är el för de allra flesta människor en lågprioriterad vara. Han uttrycker det som att 

�kostnaden för el som insatsvara är inte särskilt stor i jämförelse till andra insatsvaror� 

och anger det som skäl till att elen är lågprioriterat. Företaget upplever inte att det finns 

några speciella krav på miljötillverkad el, utan kunder tar för givet att �el ska bara 

finnas�.  

 

Energiverken i Halmstad försöker visa på ansvar och lokalanknytning som viktiga delar i 

sin marknadsföring av gröna attribut, där syftet är att påvisa ett bredare miljöarbete. 

Marknadschefen på Energiverken i Halmstad menar att de förekommer att företagskunder 

ställer krav på miljöcertifiering, exempelvis ISO 14001 men han upplever dock att detta 



 
Grön marknadsföring � Genuin och integrerad? 

 

 
- 28 - 

 

inte sker i alls så stor utsträckning numera även om det finns en hel del elföretag som 

kräver miljöcertifiering av sina leverantörer.     

  

De möjliga nackdelar som kan finnas med miljöarbete är att företaget inte håller det man 

lovar. Marknadschefen utvecklar vidare att om ledningen känner att de inte får ut något 

av den gröna marknadsföringen då kan de uppfattas som en onödig merkostnad. När det 

gäller framtiden tror han inte att det företagsspecifika arbetet kommer att ha samma fokus 

som det globala miljöarbetet.  

 

4.2.3 - Kunden 
Energiverken i Halmstad säljer el till alla som bor i Halmstadregionen. Kunderna består 

av både privatpersoner, företag och organisationer med ett antal på cirka 30 000 

abonnenter. I likhet till de övriga distribuerande företagen i undersökningen har 

Energiverken i Halmstad valt att segmenterat sig främst mot villaägarna men även mot 

småföretagare. Att de inte har valt att inrikta sig mot de större industrierna är helt enkelt 

att de inte har kapacitet att försörja deras rationella energibehov.  De stora företagen som 

har stor energiåtgång arbetar direkt mot elproducenterna, detta gör att de mindre 

distributörerna likt Energiverken i Halmstad har svårt att kunna konkurrera prismässigt 

mot dessa.  

 

Enligt respondenten var det till en början höga emotionella miljökrav på företaget efter 

avregleringen 1996, dels från företagen men även privatpersoner. Efter hand kom dessa 

dock att minska och att försvinna helt. I dagsläget ser man på företaget att det inte längre 

är någon större konkurrensfördel att segmentera sig som grön mot kunden. Detta på 

grund av att merparter kunderna ser el som en oprioriterad vara som bara ska finnas 

tillhands utan någon större eftertanke. Företaget tror att det är priset som är den stora 

faktorn till varför man väljer �vanlig� framför miljömärkt el. I sin marknadsföring satsar 

företaget på närhet och tillgänglighet mot kunden, detta tack vare sin storlek och att de är 

lokalt belägna i den kommun som de verkar.  
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Enligt vår intervjuperson är inte kunden villig att betala extra för att få grön el. De tror att 

det är för abstrakt för kunden att förstå att det är just den elen som kunden förbrukar. Det 

finns konsumenter som är villiga att betala extra för grön el men merparten är det inte.    

 

4.2.4 - Företaget 

Enligt marknadschefen för Energiverken i Halmstad utgår företagets miljöarbete idag i 

från ISO 14001. Företaget är dock för närvarande inte certifierade enligt standarden då 

företaget befinner sig i en omorganisation för att utveckla och integrera miljöarbetet i den 

övriga verksamheten. Han menar dock att certifieringen har inneburit stora förbättringar i 

företaget i form av ökad miljömedvetenhet. Marknadschefen ser ändå fortfarande 

svårigheter med miljöarbetet internt i företaget och anser att många i personalen inte ser 

miljöarbetet som en lika självklar del som exempelvis kvalitetsarbetet. 

 

Marknadsföringen på Energiverken i Halmstad är främst inriktad på att visa 

lokalbefolkningen att man bryr sig och finns nära. Det är därför viktigt enligt 

respondenten att hålla vad man lovar för att inte urvattna företagets trovärdighet. Han tror 

också att det är viktigare för ett lokalt elföretag att värna om miljön. 

 

Det är enligt respondenten mycket svårt att påverka marknaden som mindre elföretag. För 

Elverken i Halmstad handlar det om att försöka bibehålla sina lokala kunder i 

konkurrensen mot de stora elbolagen. Intervjupersonen berättar om att nya lagar och 

regler hela tiden utvecklar marknaden, men att det samtidigt är svårt att hänga med i 

utvecklingen i vissa avseenden. Företaget jobbar dock för att aldrig hamna efter 

lagstiftningen, utan hellre ligga något steg före. Han medger ändå att det till mångt och 

mycket rör sig om ett reaktivt handlande gentemot lagarna. 
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4.3 - Varberg Energi AB 

 

4.3.1 - Företagspresentation 
Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB och verkar 

inom områdena elnät, naturgas, fjärvärme, bredband och kabel-tv. Företagets rötter finns i 

Varbergs Elverk som sedan 1937 ansvarat för elförsörjning och eldistribution i Varberg. 

1988 ombildades Elverket till aktiebolag. Elektrisk belysning har funnits i Varberg sedan 

1902. Företagets affärsidé är att med kundens behov i centrum utveckla den lokala 

ledningsbundna infrastrukturen och tillgodoser behovet av energi- och 

bredbandslösningar. Verksamheten ska präglas av affärsmässighet, leveranssäkerhet och 

hög tillgänglighet i kombination med god etik. Bolagets omsättning har ökat kraftigt, dels 

genom att naturgashandeln från 1/7 2005 överförts till Varberg Energimarknad AB, men 

framförallt tack vare ökad kundvolym. På företaget jobbar 80 anställda.  

 

4.3.2 - Miljö som konkurrensmedel 
Enligt Varberg Energis miljöansvarige har företagets miljöprofilering utvecklats sedan i 

början av 90-talet då företaget byggde de första vindkraftverken. På den tiden var det 

väldigt generösa bidrag kring miljöinvesteringar vilket gjorde arbetet lönsamt. Även 

köpet av vattenkraftsverket i Oskarström i mitten av 90-talet var en förmånlig affär då 

andra aktörer i närheten inte var intresserade av köpet. I dagsläget står den 

egenproducerade vind- och vattenkraften för 10 % av all el företaget säljer till sina 

kunder.  

 

Inom företaget har miljön viktig plats på agendan på alla avdelningar. Vidare utvecklar 

miljöansvarige att anställda, ett par gånger om året, har större träffar där man går igenom 

alla miljömål för framtida perioder. Målen förklaras noga och tas upp i 

miljöredovisningen som en del av årsredovisningen. Personalen kan hela tiden lämna in 

förslag till miljöförändringar. De olika förslagen kan belönas beroende på förslagets 
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omfattning och vikt för företaget. Det finns ett beräkningssystem för hur förslaget ska 

belönas. 

 

De konkurrensmedel som framhävs från företagets sida är främst miljön och priset. Enligt 

respondenten har företaget lägre pris än de flesta konkurrenter. Det finns även möjlighet 

att få el som kommer uteslutande från vatten- och vindkraft för dom kunder som är 

beredda att betala högre pris. Detta marknadsförs inte aktivt i dagsläget eftersom det 

redan finns krav på el-certifikat vilket redan gett kunderna ett påslag på räkningen. I det 

läget känner företaget det svårt att motivera för sina kunder varför de ska betala ett ännu 

högre pris för miljövänligt tillverkad el. 

 

4.3.3 - Kunden 
Varberg Energi framhäver att grön el inte längre är lika viktigt som pris och service i 

företagets marknadsföring, då kunden numer betalar för grön el genom certifikaten på 

fakturan. Enligt intervjupersonen finns det dock företag och privatpersoner som är villiga 

att betala extra för grön el men de är få och ett minskande i antal. Däremot finns det en 

del företag som kräver att man ska ha ett dokumenterat miljöarbete. Då handlar det ofta 

om delar i större koncerner exempelvis Volvo eller liknande. I dagsläget finns 

möjligheten att få el som är framtagen på ett miljövänligt sätt, men det marknadsförs inte 

av företaget i dagsläget på grund av kostnaderna och den bristande efterfrågan. Istället 

märker företaget en ökad efterfråga på fjärrvärme. Detta dels på grund av att det är 

miljövänligare men till största del det lägre priset. Intervjupersonen tror att den ökade 

efterfrågan på miljövänligare alternativ beror på att kunden är mer miljömedveten än 

tidigare. De senaste åren har företaget försökt lägga en stor vikt vid att framhäva sitt 

miljöarbete mot kunden men även att försöka öka slutkonsumentens delaktighet i 

processen. 

  

Varberg Energi anser likt de övriga respondenterna att de har privata hushåll som 

huvudkundgrupp. Detta kan åskådliggöras i hur de valt att använda sin marknadsföring. I 

dagsläget är all reklam riktad mot hushåll exempelvis, interaktiv reklam på 
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stormarknader, gruppreklam som skickas med fakturan och aktiv sponsring av stadens 

idrottsföreningar.  

 

4.3.4 - Företaget 

Miljöansvarig på Varberg Energi menar att miljöarbetet i företaget har sin utgångspunkt 

ifrån ISO 14001. Miljöledningssystemet har en betydande del i arbetet och ledningen är 

nöjd med det förändringar, i form av utveckling av det förebyggande arbetet, som 

certifieringen inneburit och vilka har genomsyrat hela företaget. Miljö finns ständigt på 

agendan inom alla avdelningar samtidigt som företaget har tagit fram en rad olika 

miljömål som man strävar efter att uppfylla. 

 

Intervjupersonen menar att som lokal aktör är trovärdighet en viktig del av 

marknadsföringen. Hon lyfter fram det aktiva arbetet mot kunden, genom att hjälpa och 

informera kunden. Miljöansvarig tycker även att den ökade redovisningen av miljö 

tillsammans med att företaget exempelvis kör bilar drivna på biogas bidrar till en ökad 

trovärdighet. 

 

Vidare menar hon att företaget kan dra nytta av den goda lokala kännedomen som finns 

om företaget. Att företaget finns ute och syns i positiva sammanhang är en viktig aspekt i 

marknadsföringen, där sponsring en viktig del. Varberg Energi sponsrar exempelvis en 

miljöpärm som används för undervisning angående miljö i skolorna i Varberg. 

 

Respondenten tycker sig även märka att Varberg Energi tillsammans med lokala elföretag 

på andra marknader påverkar varandra för en förbättrad miljöverksamhet. Denna 

påverkan är enligt henne ofta större än den påverkan kunderna ger med anledning av att 

elen fortfarande är alldeles för självklar för att många konsumenter ska bry sig tillräckligt 

gällande elval. 

 

Varberg Energi har genomgått en hel del förändringar de senaste åren som bidragit till att 

lyfta fram miljöhanteringen i företaget och de gröna attributen inom marknadsföringen. 
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Detta då miljöarbetet har fått ökat fokus och ett bättre förebyggande arbete. 

Intervjupersonen anser att den nye VD:n haft en stor del i denna förändring och hon 

menar även att förändringen fortskrider tack vare att lagstiftningen ständigt blir hårdare, 

samtidigt som företaget kontinuerligt höjer sina egna miljömål. Målen är en del av de 

proaktiva miljöarbete Varberg Energi kommunicerar ut. Exempel på dessa mål är allt 

ifrån minskad förbrukning av kopieringspapper till utbyggnad av egen vindkraft. Vidare 

sker utvärdering av dessa mål varje år.     

 

4.4 - Falkenberg Energi AB 

  

4.4.1 - Företagspresentation 
Falkenberg Energi AB ägs av Falkenbergs Stadshus AB som är moderbolaget för de 

kommunala bolagen i Falkenbergs kommun. Verksamheten har tidigare drivits som 

förvaltning inom Falkenbergs kommun sedan 1903. År 2005 var bolagets elfte 

verksamhetsår med ändamålet att utveckla, utvinna, distribuera, handla med energi och 

därmed sammanhängande verksamhet. Ägardirektiven innehåller uppdrag som att bolaget 

skall vara kommunens främsta instrument i energifrågor. En av bolagets viktigaste 

uppgifter är att verka för att andelen förnybar energi ökar i hela kommunen. Falkenberg 

Energi har som affärsidé att på ett affärsmässigt, miljörätt och tryggt sätt erbjuda 

energivaror, energitransporter och energitjänster till Falkenbergs kommuns medborgare 

och näringsliv. Strategi med miljöcertifiering Bra Miljövalmärkt elenergi är fortsatt 

framgångsrik. Bolaget är nu aktör i 201 av landets cirka 230 nätområde. Moder- och 

dotterbolag bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Tillstånden 

avser dels en förbränningsanläggning för biobränslen och dels en vindkraftanläggning. 

De årliga miljörapporterna har godkänts och anläggningarna uppfyller de krav som ställs. 

Om man ser till antalet anställda är bolaget relativt litet med sina 38 anställda.  
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4.4.2 - Miljö som konkurrensmedel  

Falkenberg Energi AB har genom historien satsat mycket på tillverkning av el från 

förnyelsebara energikällor. Under andra världskriget byggde företaget, i sin dåvarande 

form, ut sitt elnät och producerade el från vattenkraft och fram till 1950-talet kunde man 

försörja kommuninvånare med egenproducerad el. Redan i början av 80-talet bestämde 

sig företaget att satsa på fjärrvärme. Anledning till det var de höga oljepriserna på 

världsmarknaden. 1989 påbörjades det ett arbete med utveckling av solenergi tack vare de 

generösa bidrag elbolag fick från staten. På den tiden var detta projekt med solenergi det 

största i världen.  

 

Falkenberg Energis position på marknaden är att vara gröna. Denna positionering kan ses 

i att företag endast säljer el som är Bra Miljövalmärkt, varav ?? % är egentillverkat. 

Företaget är därmed ledande på marknaden som enda företag som erbjuder 100 % Bra 

Miljövalmärkt el, vilket i sig skapar en specifik fördel. Enligt marknadschefen 

genomsyrar den gröna positionen hela verksamheten. Det är inte bara deras el som är 

grön utan hela organisationen arbetar för en bättre miljö i allt från intern källsortering till 

sponsring av miljöevenemang. Falkenberg Energi jobbar inte utifrån någon speciell 

miljöagenda utan miljön är en integrerad del i verksamheten. Den gröna positionen 

utvecklades mycket under de organisationsförändringar som skedde under 2001, då man 

�drog nya riktlinjer och kom på att allt företaget egentligen gjort redan från starten har 

handlat om framställning av el från förnybara källor�. Vid samma tidpunkt började 

företaget sälja el som endast producerades av vind- eller vattenkraft. Respondenten menar 

också att valet av att vara ett �grönt� företag också påverkades av att miljöfrågor låg rätt i 

tiden. Miljön var då som idag ett mycket aktuellt ämne och företaget försökte utnyttja det 

som konkurrensfördel. 

 

När det gäller eventuella nackdelar med att ha miljöinriktning i sin verksamhet anser 

intervjupersonen att det inte finns några direkta nackdelar då deras inriktning uppskattas 

av de flesta. I framtiden kan det finnas en viss risk att företagets gröna positionering inte 
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längre kommer att vara unik. Det kommer att krävas ständig utveckling framåt från 

företagets sida när det gäller nya energikällorna för att fortfarande vara unika.  

 

4.4.3 - Kunden 

Falkenberg Energi har segmenterat marknaden i två målgrupper, konsumenter och 

företagskunder. Dessa utgör en kundbas på cirka 13 500 kunder varav 3 000 utanför 

kommunen. Konsumentmarknaden har sedan delats upp i mindre segment utifrån 

konsumenternas boendeform. De största segmenten på konsumentmarknaden är 

villaägare, lägenhetskunder och fritidshusägare. Företagets val av målmarknad på 

konsumentsidan är villaägare. Valet grundar sig på att lönsamheten är högst i detta 

segment då villaägare förbrukar mer el än de andra två segment. På företagssidan har 

Falkenberg Energi inriktat sig på lokala miljömedvetna företag med höga emotionella och 

rationella krav. Valet av dessa företag motiveras med att det är lättare att attrahera med 

Falkenberg Energis gröna budskap då företagen kan stärka sin miljöprofilering genom att 

använda grön el.  

 

Företaget använder sig inte av någon speciellt utarbetad strategi när det gäller 

marknadsföringen mot kunden. Detta på grund av att de är ett litet lokalt företag som har 

klarat sig bra genom att bara höras och synas på olika platser enligt intervjupersonen. De 

använder sig av marknadsföring i tidningar med miljöinriktning och förlitar sig även till 

stor del på mun-mot-mun metoden för att sprida sitt budskap mot marknaden utanför 

nätområdet. 

 

4.4.4 - Företaget 

Marknadschefen på Falkenberg Energi berättade att företaget jobbar utifrån en 

miljöpolicy som internts arbetat fram. Alla beslut som tas ska utgå från denna och därav 

vara det bästa möjliga för miljön om de är ekonomiskt hållbara. Därmed har 

miljötänkandet blivit en integrerad del av hela verksamheten.  
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Respondenten berättade också att man inom företaget under 2001 arbetade fram alla 

dokument för ISO 14001-certifiering men att man beslutade sig för att inte ta steget och 

certifiera sig, då man såg det som en �papperstiger� och som om Falkenberg Energis 

miljöprofil lämnat ISO 14001 långt bakom sig. 

 

Enligt intervjupersonen är trovärdighet en grundsten i marknadsföringen och en viktig del 

i Falkenberg Energis kommunikation ut emot kunden. Genom att använda sig av den 

externa märkningen Bra Miljöval så anser han att företaget stärker sin trovärdighet och att 

denna visar på företagets seriositet. Utöver denna märkning jobbar företaget mycket i sin 

marknadsföring för att informera om elmarknaden idag och miljön, samt hur kunden kan 

agera.  

 

Falkenberg Energi anser att marknaden idag är styrd av de stora leverantörerna som inte 

vill förändra synen på miljön, vilket marknadschefen menar gör utvecklingen på 

elmarknaden väldigt långsam och bakvänd. Han utrycker sig som att: �hela branschen går 

och väntar på att konsumenterna ska efterfråga denna produkten innan den finns 

tillgänglig�. Företaget har gjort tvärtom och arbetar proaktivt mot miljöförbättring genom 

att ge alla kunder el som är märkt med Bra Miljöval. Respondenten menar att kunderna 

efterhand märker förändringen och blir medvetna och kan efterfråga produkten, vilket 

marknadsföringen åsyftar.  

 

Som ända elleverantör som har 100 % Bra Miljövalmärkt el  ser marknadschefen ändå 

inte Falkenberg Energi som ett hot mot de stora bolagen på grund av företagets 

småskalighet med knappa 0,3 % av den svenska marknaden. Han anser dock att företaget 

ska vara en föregångare och gärna �en nagel i ögat� på de stora elbolagen. 

 

Att Falkenberg Energi proaktivt arbetar med miljön har enligt marknadschefen givit 

företaget stora konkurrensfördelar. Han betonar dock att företaget inte är nöjda än, utan 

jobbar med många utvecklingsprojekt. Bland dessa finns vindkraft- och solcellsprojekt 

för att göra företagets el-mix ännu bättre. 
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5 - Analys 

 

Analysen syftar till två huvudsakliga saker. Dels att jämföra de valda företagen utifrån 

den insamlade empirin, dels att jämföra empirin med den teoretiska referensramen. 

Analysen följer den tidigare fastställda huvudstrukturen för att på ett tydligt sätt påvisa 

de likheter och skillnader som upptäckts. 

 

5.1 - Miljö som konkurrensmedel 

I alla de fyra företagen har miljöarbetet till en början haft en naturlig framväxt och följt 

samhällets ökade krav på miljöinvesteringar. Energiverken i Halmstad har valt att föra ett 

brett miljöarbete och marknadsföra sig utifrån detta. Karlshamn Kraft har valt att bygga 

ut sin rening och kommunicera ut att verket är ett av de renaste i sitt slag. Varberg Energi 

marknadsför sig genom ett brett miljöarbete, omfattande biogasdrivna bilar etcetera, 

tillsammans med sin framställning av energi ifrån vind- och vattenkraft. Falkenberg 

Energi är företaget som tagit ytterligare ett steg och säljer enbart el märkt Bra Miljöval 

samtidigt som miljöarbetet finns som en starkt integrerad del i hela företaget. 

 

Alla respondentföretag i undersökningen använder de gröna attributen som ett sätt att 

försöka differentiera sig och skapa ett mervärde till produkten och företaget. Denna 

differentiering sker i olika omfattning men bygger i alla fall på att visa på ett ansvar 

vilket alla respondenter uttrycker viktigt. Falkenberg Energi har dessutom valt att 

använda sig av en viss fokusering i marknadsföringsarbetet. Denna fokusering blir tydlig 

i företagets profilering av Bra Miljövalmärkt el som sker utanför den lokala marknaden. 

Här har enskilda marknadssegment valts och marknadsföringen riktar sig mot mer 

miljöintresserade konsumenter med hjälp av annonsering i tidningar med denna 

målgrupp. 
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Företagens mål med den gröna marknadsföringen skiljer sig mellan varandra. Dessa mål 

speglar även hur pass långt respektive företag har kommit, vilket är en väntad bild. 

Falkenberg Energi, som valt att enbart profilera sig med grön marknadsföring, har nått 

avsevärt längre än Elverken i Halmstad, som uttrycker att miljöprofileringen bara är en 

del av företagets totala marknadsföring och inte har denna strävan. 

Gemensamt bland de studerade företag är att de anser sig bedriva ett aktivt miljöarbete. 

Samtliga företag har miljöträffar internt där riktlinjerna för miljöarbete sätts upp. Även på 

den interna planen jobbar företag ständigt med miljöförbättringar, allt från att använda sig 

av miljöbilar till sopsortering. Detta överensstämmer med Porter (1986) som menar att 

företags strategier kan tas fram medvetet genom en planeringsprocess men även indirekt 

genom de åtgärder företagets olika avdelningar vidtagit själva. Under intervjuerna 

framkom det att visa avdelningar, beroende på anställdas intresse för miljöfrågor, kan ha 

kommit ännu längre när det gäller det interna miljöarbetet. 

 

5.2 - Kunden 

I Ottmans tidiga artikel Going Green: Challanges and Opportunity (1991) beskrivs en tro 

att utvecklingen skulle fortsatta i samma takt som under 1980-talets andra hälft. Denna 

tro innefattade att konsumenternas miljömedvetande skulle förbättras och att exempelvis 

allt fler skulle vara benägna att betala ett premiumpris för gröna argument. Att 

utvecklingen avstannade bidrog till att många företag idag inte tror på att grön 

marknadsföring är någon större konkurrensfördel, vilket avspeglade sig bland flertalet av 

respondentföretagen. Alla företagen i undersökningen menade att el som produkt har en 

tendens att ses som alltför självklar för att konsumenten ska anta ett mer aktivt val av 

produkt. Respondenterna framhäver att kunderna accepterar att det måste finnas kärnkraft 

för att täcka de kundernas funktionella behov. Detta gör att det läggs ett minskat fokus på 

emotionella miljökrav och ökat fokus på funktionella krav från kunden. 

 

Marknadschefen på Falkenberg Energi menar dock att detta mycket beror på att många 

företag har en alltför stor tro på kunden, vilket även Peattie (1998) och Byrnes och 



 
Grön marknadsföring � Genuin och integrerad? 

 

 
- 39 - 

 

Serchuk (2005) instämmer i. Dessa forskare menar att företagen måste ta första steget och 

att verkligen informera konsumenterna att det finns alternativ. Falkenberg Energi anser i 

enlighet med detta att det måste finnas grön el på marknaden innan kunden kan förväntas 

efterfråga produkten. Således inser han att det proaktiva arbetet är en grund för att skapa 

konkurrensfördelar. 

 

En viktig fråga är vilka typer av argument som används för att synliggöra fördelarna med 

produkten eller tjänsten som framställs i marknadsföringen. Enligt Kotler (2003) kan 

argumenten klassificera och bedöma i termer av rationell, emotionell och moralisk 

argumentation. I detta avseende finns stora skillnader i hur de undersökta företagen valt 

att profilera sin marknadsföring. Karlshamn Kraft har genom sin speciella kundkontakt 

endast en inriktning mot rationella behov från sina ägare. Företagets kommunikationsplan 

bygger i större utsträckning på en rationell basis med inslag av det emotionella. 

Energiverken i Halmstad har ett fokus som ligger mot de rationella behoven men de har 

en underliggande tanke kring kundens emotionella krav på miljö. Fokusering kring miljö 

och ansvarstagande är grundstenarna i Varberg Energis och Falkenberg Energis strategi 

till större del än de rationella. De moraliska aspekterna återspeglas genom framhävande 

av det samhälleliga ansvar som tas i företagen för att sympatisera med de krav kunden 

ställer på företagen. Varberg Energi visar detta igenom mål och måluppföljning som 

bland annat finns i årsredovisningen. Falkenberg Energi gör det ännu tydligare i den 

annonsering företaget gör, vilken även har en viss emotionell betoning. 

 

5.3 - Företaget 

Karlshamn Kraft, Energiverken i Halmstad och Varberg Energi använder sig av ISO 

14001 i sina respektive miljöarbeten. Energiverken i Halmstad och Varberg Energi 

kompletterar detta med miljö som en del i affärsidén, medan Karlshamn Kraft använder 

sig av en nyframtagen kommunikationsplan, innehållande mål och visioner, där 

miljöarbetet har en viktig del. Falkenberg Energi däremot jobbar utifrån en kvalitets- och 
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miljöpolicy som ligger till grund för hela verksamheten, och anser att de lämnat ISO 

14001 långt bakom sig. 

 

De fyra företagen anser alla att det krävs stora investeringar för att utveckla miljöarbetet 

och den gröna marknadsföringen, men menar samtidigt att man får igen pengarna i ett 

längre perspektiv. Denna insikt är helt i enlighet med Porter och Van der Lindes (1995) 

tankar om att det innebär ökade kostnader men att företagen i sin tur ökar sin 

konkurrenskraft på marknaden. Falkenberg Energi uttrycker även, precis som Lanoie och 

Tanguay (2000) skriver, att integrerat miljöarbete tillsammans med långsiktigt tänkande 

gör det lättare att få ekonomisk vinning med den gröna marknadsföringen. 

 

Trovärdighet är en av grundstenarna i Peatties (1998) tankar kring marknadsföringens 

gröna utmaning. Det är, enligt honom, en viktig del för konsumentens val och en stor 

framgångsfaktor för att lyckas i marknadsföringen av miljövänliga attribut. 

Trovärdigheten är även något som alla de studerade företagen anser viktigt och jobbar 

med, om än på olika sätt. Grunden för de fyra företagen är ett väl utfört miljöarbete och 

en omtanke om lokalbefolkningen och den närliggande naturen. Att synas i positiva 

sammanhang är centralt och Varberg Energi anser att deras körande av biogasbilar är en 

del i deras trovärdighetsarbete samtidigt som Falkenberg Energi pekar på den Bra 

Miljövalmärkning de har på all sin sålda el. 

 

Den praktiska delen av marknadsföringens gröna utmaning brukar enligt Peattie (1998) 

vara en svår del, då konsumenterna har en så skiftande uppfattning kring miljöproblem. 

Byrnes och Serchuk (2005) anser också att många företag överskattar kundernas 

medvetenhet i samband med marknadsföring av miljöattribut, något Falkenberg Energi 

även märkt i den kundundersökning de gjort angående företagets försäljning av Bra 

Miljövalmärkt el. Detta har fått företagets marknadsföring att kretsa kring informering 

och tydlighet till utvalda kundgrupper. 
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Elverken i Halmstad och Varberg Energi lägger vikten på att varumärket ska förknippas 

med positiva saker, där miljön spelar viktig roll. Karlshamn Kraft använder studiebesök 

för att få lokala intressenter att få inblick i företagets miljöarbete. 

 

Alla de studerade företagen ser deras ringa storlek på marknaden som ett hinder för att 

påverka de stora aktörerna. Karlshamn Kraft, Elverken i Halmstad och Varberg Energi 

anser dock att de mindre företagen påverkar varandra till utveckling trots att de inte ser 

dessa företagen som några större konkurrenter. Falkenberg håller till viss del med, men 

vill med sin framskjutna position kring utveckling och försäljning av förnyelsebar energi 

gärna �vara en nagel i ögat� på de stora aktörerna på elmarknaden. Företaget är ett av de 

företag som dessutom väljer att föregå intressenternas krav och gjort Bra 

Miljövalmärkingen av all el till en unik konkurrensfördel på marknaden. Falkenberg 

Energi anser i likt Porter och Van der Linde (1995) att det är snarare det statiska synsättet 

och inte regleringarna som hindrar företag från att ta vara på potentiella 

konkurrensfördelar 

 

Alla de fyra företagen har gjort investeringar i miljöarbetet, om än i skiftande storlek. De 

alla försöker arbeta proaktivt gentemot lagstiftningen, även om marknadschefen på 

Elverken i Halmstad anser att även detta kan vara svårt ibland för ett mindre företag.  

I övrigt är formerna av investeringar  
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6 � Slutsats 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser vi dragit utifrån den teori vi studerat och de 

intervjuer vi genomfört med utvalda företag.  

 

Miljöfrågor har under de senaste decenierna tagit en stor plats i samhällsdebatten. 

Vanliga människor har intagit en mer engagerad hållning och visat ett allt större 

miljöengagemang i det dagliga livet. Forskare i området menar företag idag arbetar allt 

mer utifrån ett miljöperspektiv och att miljöarbetet är mer genuint integrerat i dess 

organisationer. 

 

Efter att ha undersökt de fyra elleverantörernas verksamhet har vi kunnat jämföra och se 

hur miljöarbetet sker på olika sätt i varje enskilt företag. Vi har haft turen att få arbeta 

med företag som kommit olika långt med såväl miljöarbetet som marknadsföringen av de 

gröna attributen. Vi har därför kunnat urskilja vad som krävs för att nå en position långt 

fram på marknaden, samtidigt som vi kunnat se anledningar till varför andra inte ligger 

lika långt fram. 

 

Det framgick relativt snabbt i våra intervjuer att företagen upplever dagens kunder som 

mer mijlömedvetna än förut. De menar att de flesta konsumenter har en vilja att handla 

och tänka mer miljövänligt,  men när det väl kommer till beslut väljer många fortfarande 

pris framför miljö. Samhällets elberoende har ökat i takt med konsumenternas 

bekvämlighet, vilket kan vara en anledning till att kunderna prioriterar tillgänglighet och 

säkerställning av leveranser före miljö. Ytterligare en slutsats är att priskänsligheten 

bland kunderna har ökat markant och det är svårt att få kunden att betala extra för 

miljövänligt tillverkad el.. El är en abstrakt produkt som kunden varken kan ta eller se på, 

vilket gör det svårare för företagen att motivera högre priser. 

 

Genom vår analys har vi kommit fram till att det finns skillnader mellan de undersökta 

företagens marknadsföring rörande rationella, moraliska och emotionella argument. 
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Skillnaderna är dock inte lika stora som vi väntat oss, även om det är tydligt hur de mer 

miljöengagerade företagen använder sig av mer känslobetonade argument. Våra slutsatser 

är att  Falkeberg Energi och Varberg Energi framhäver mer de emotionella argument, och 

att Elverken i Halmstad och Karlshamn Kraft använder sig mer av rationella argument. 

Studien har visat att de företag som valt att använda sig av grönt marknadsföring har gjort 

det på grund av de anser sig skapa emotionella konkurrensfördelar genom denna position 

och att de har haft de rätta förutsättningar för en sådan positionering från själva början i 

sin verksamhet.  

 

Vi har funnit en grund, bestående av tre delar, som är ett måste för ett framgångsrikt 

arbete med grön marknadsföringen: 1) arbete med klar utgångspunkt, 2) långsiktighet 

samt 3) integrerat arbete. Med detta menar vi att bakom en framgångsrik marknadsföring 

av miljöattribut behövs en uttalad strategi, som exempelvis bör vara en viktig del i 

företagets affärsidé. Miljöstrategin ska liksom annan betydande verksamhet utgå från en 

långsiktig planering och arbetet ska inte ses på alltför kort sikt. Arbetet ska också 

innefatta hela företaget, det vill säga alla avdelningar samt alla aktiviteter och beslut.  

 

ISO 14001 kan vara en del i ett sådant miljöarbete men är absolut inte ett måste (även om 

de för vissa företag kan vara ett krav från exempelvis leverantörer eller 

samarbetspartners) och certifieringen är inte tillräckligt för ett totalt miljöarbete då detta 

innefattar andra viktiga åtgärder. Att förknippas med miljösymbol som �Bra Miljöval� 

uppfattas av konsumenter som något positivt och i många fall räcker förmodligen denna 

symbol för att associeras med miljöengagemang och detta kan ge företaget 

konkurrensfördelar. 

 

Varaktigheten hos de konkurrensfördelar  som en grön marknadsföring kan skapa kan 

ifrågasättas. Miljöfrågorna är ständigt  aktuella och kraven stärks alltmer på företagens 

miljöprestanda. Detta gör grön marknadsföring attraktivt ur konkurrenssynpunkt men en 

position som i framtiden kanske inte är hållbar. Den framtida kan komma att bli generiskt 

och på så sätt inte unik, där resultatet skulle kunna bli att det gröna inte längre blir en 
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position då alla företag på marknaden måste profilera sig som gröna för att överleva. 

Detta kan jämföras med trenden inom tvättmedelbranschen, där den gröna positionen har 

försvunnit och blivit generisk. Därmed urholkas konkurrenskraften i den gröna 

positionen. 

 

En väl fungerande grön marknadsföring har sin botten i ett väl utfört miljöarbete där 

trovärdighet är ett viktigt ledord som måste uppnås. För att nå framgång med 

marknadsföring av miljöattribut krävs ett proaktivt arbete med miljön i företaget för att 

kunna differentiera sig gentemot andra, vilket skapar konkurrensfördelar. Med dessa 

konkurrensfördelar kan företaget i sin tur utvecklas och påverka marknaden i en grönare 

riktning. 

 

Det är svårt att värdera vad det innebär att använda en genuin och integrerad grön 

marknadsföring. Problemet är inte mätbart men utifrån empirin kan vi se stora skillnader 

mellan de olika företagen i undersökningen. Skillnaderna beror i mångt och mycket på 

vilken inställning företagen i fråga har. Även om alla företagen ser de som en del i sitt 

ansvar skiljer inställningen och inatsen vida. Det går dock att se ett tydligt samband 

mellan hur stor den gröna marknadsföringen är och storleken på det bakomliggande 

arbetet, vilket visar på att företagens gröna profil i stora drag visar på dess miljöhänsyn. 

 

I vårt tycke sker en genuin och integrerad marknadsföring endast i Falkenberg Energi. De 

finns givetvis delar i alla fyra företagens miljöarbete och marknadsföring som är väldigt 

goda. Men i grund och botten är det bara Falkenberg Energi som verkligen har integrerat 

miljöarbetet och marknadsföringen i den övriga verksamheten. De miljövänliga tänkandet 

ligger numera till grund i företaget och man använder sina gröna konkurrensfördelar för 

att marknadsföra sig utemot kunden på ett sätt som övriga undersökta företag inte kan 

mäta sig med. Varbergs Energi har kommit långt i sitt miljöarbete, men saknar liksom 

övriga företag en verklig plan för den gröna marknadsföringen. Det är ändå tydligt hur 

alla undersökta företag har gjort stora framsteg i både miljtänkande och 
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marknadsföringen av gröna atttibut under de senaste åren, och fortsätter denna utveckling 

så finns potential till att lyckas allt bättre. 
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