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Sammanfattning 
Den rekordartade tekniska utvecklingen som världen har utsatts för under de 
senaste 100 åren har lett till att vi nu får se dess negativa biverkningar, 
förstörelsen på vår natur. Detta har i sin tur lett till att organisationer fått upp 
ögonen för fördelarna som uppstår med att arbeta mot miljöförstörelsen. Nya 
organisationer och företag gör entré på marknaden hela tiden och alla, nya som 
gamla, spelar en stor roll för vår miljö. Genom att arbeta för en minskad 
miljöpåverkan kan en organisation inte endast skaffa sig konkurrensfördelar utan 
även skapa ett bättre samarbete med intressenter och sina anställda. 
 
Denna framväxt av miljömedvetna organisationer gjorde det intressant för oss 
som författare att titta närmare på hur dessa organisationer använder sig av grön 
marknadsföring. Vi valde att applicera det på en kommun, nämligen Halmstad 
kommun. En kommun har, precis som ett företag, mål med sin verksamhet, och 
detta är oftast att skapa vinst och tillväxt. Vidare har samtliga marknadsförings-
mässiga mål som skall ligga i linje med organisationens övergripande mål. Det 
var därför intressant för oss att se vad kommunen hade för marknadsföringsmäs-
siga mål och om grön marknadsföring användes för att uppnå dessa. Vårt huvud-
problem lyder enligt följande: ” Vad har Halmstad kommun för marknadsfö-
ringsmässiga mål och används grön marknadsföring för att nå dessa?”  
 
Syftet med uppsatsen blir således att förklara, beskriva och undersöka vad Halm-
stad kommun har för marknadsföringsmässiga mål och om grön marknadsföring 
används för att uppnå dessa. Halmstad kommun är en ekokommun och vi vill 
även se om de kan dra någon nytta av det i sin marknadsföring. Metodkapitlet ger 
en närmare beskrivning kring hur vi rent praktiskt har gått tillväga med våra un-
dersökningar. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats där vi har intervjuat åtta 
olika respondenter. 
 
I den teoretiska referensramen behandlar vi relevanta teorier som vi anser oss 
behöva för att besvara vårt problem. Vi presenterar teorier kring begreppet 
Corporate Social Responsibility, grön marknadsföring, varumärke och 
ekokommun. I empiriavsnittet redogör vi för resultatet av intervjuerna som vi 
gjort med personer anställda på Halmstad kommun. Vidare i analyskapitlet ställs 
den insamlade teorin mot vår insamlade empiri. I det avslutande kapitlet, slutsats, 
görs en djupare analys där vi konstaterar att Halmstad kommun i allra högsta grad 
använder sig medvetet eller omedvetet av grön marknadsföring för att uppnå sina 
marknadsföringsmässiga mål. Vi lämnar även rekommendationer på hur 
kommunen kan öka sin grad av grön marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              

Abstract 
Over the last 100 years the world has seen a record breaking technical 
development. And we can now see the other side of this, the destruction of our 
nature. This has in return led to organizations opening their eyes to what the 
advantages working with nature can lead to. New organizations and companies 
enter the market constantly and all, new and old, play a big part in how well our 
nature fells. Working in line with nature can not only lead to competitive 
advantage but also create a stronger collaboration with stakeholders and 
employees.  
 
This rise of environmental concerned organizations made it interesting for us as 
authors to look closer into how these organizations use green marketing. The 
organization we chose to apply this on is a commune, the commune of Halmstad. 
A commune has, just as a company, strategic goals and these strategic goals are 
for a company often profit and growth. Further they have marketing goals that 
should be in line with the organizations overall goals. It was therefore interesting 
for us as authors to see what marketing goals the commune has and if green 
marketing is used to achieve them. The research problem for our thesis is: “What 
is the commune of Halmstad marketing goals and do they use green marketing to 
achieve them?” 
 
The purpose of the thesis has been to explain, describe and analyse what the 
marketing goals are for the commune of Halmstad and if green marketing is used 
to achieve them. Halmstad is an Eco-commune so we also wanted to know if they 
took advantage of this in their marketing. The methodology used in this thesis 
gives a closer look into how the practical work proceeded. A qualitative approach 
was applied with data collected through eight different interviews with employees 
from the commune of Halmstad.  
 
In the theory section we have described relevant theories that we consider to be 
important in order to answer our research problem. We present theories about 
Corporate Social Responsibility, Green marketing, brand and Eco-commune. In 
the following section, the empirical section, we present the results from the 
interviews made. In the analysing section we compare our gathered theory against 
the empirical information from our interviews. In the final section of this thesis 
we do a deeper analysis and draw the conclusion that Halmstad use green 
marketing in there quest to achieve their marketing goals, deliberately or not 
deliberately. We also make recommendations on how the commune can increase 
their work with green marketing.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              

Förord 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Ulf Ågerup för en mycket god handled-
ning under hela arbetets gång. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till alla de respondenter som har tagit sig tid att 
besvara våra frågor. 
 
Slutligen vill vi tacka alla övriga som bidragit med idéer och konstruktiv kritik 
under genomförandet av uppsatsen. 
 
 
Halmstad den 19 maj 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Palm   Sara Thuvesson 
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1. Inledning                                                    

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsare en introduktion till ämnet som vi 
behandlar i uppsatsen samt bakgrunden till den problemställning som vår uppsats 
tar utgångspunkt i. Vidare beskrivs syfte och slutligen beskrivs en disposition av 
hur uppsatsen är utformad. 

1.1 Bakgrund 
“You must teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of 
your grandfathers. So that they will respect the land, tell your children that the 
earth is rich with the lives of our kin.  Teach your children what we have taught 
our children, that the earth is our mother.  Whatever befalls the earth befalls the 
sons of the earth.  If men spit upon the ground, they spit upon themselves”1. 
 
Debatten om människors påverkan på miljön har pågått länge. Redan under de-
pressionen på 1880-talet ifrågasattes industrialismens baksida, det vill säga dess 
negativa inverkan på miljön och människors välbefinnande2. Industrialismen på 
1900-talet gav oss föroreningar människan aldrig tidigare skådat då företag utan 
hinder producerade varor i massor, utan större tanke på miljöpåverkan3.  
 
Miljöfrågorna har blivit allt viktigare för både företag, organisationer och hela 
samhällen. På kort sikt är det en konkurrensfördel som gör det möjligt att profilera 
sig men i ett längre perspektiv handlar det om överlevnad4.  
 
Studier som genomförts både i USA och i Europa visar att konsumenter har blivit 
mer miljömedvetna vilket lett till att företagsledarna mer eller mindre blivit tving-
ade att ta med miljöaspekten i sitt beaktande vid beslutsfattande. Att arbeta mil-
jömedvetet kan användas som ett konkurrensmedel i dagens samhälle. Denna 
konkurrensfördel blir allt viktigare och enligt forskarna förespås den i framtiden 
bli en förutsättning för att få utöva någon form av företagsverksamhet5. 
 
Denna fokus som har satts på organisationer och företag att hantera sin miljöpå-
verkan kan likaväl appliceras på en kommun. Vi har som både konsumenter och 
invånare insett att det ligger i vårt intresse och att det är vårt ansvar att ta vara på 
miljön. Att leva i ett sunt och hälsosamt samhälle är något som vi alla värdesätter.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Native American Wisdom, www.quotegarden.com, 2008-02-17  
2 K. Peattie, Grön Marknadsföring 
3 M. Charter, Greener Marketing 
4 A. Hallström m.fl. Att marknadsföra miljöanpassning 
5 P. Björk, Miljömärke som konkurrensmedel 



Inledning 
 

                                                                              2 

1.2 Problemdiskussion 
Organisationer är en central ekonomisk instution i samhället. Dessa organisatio-
ners roll i samhället har alltid debatterats och uppfattningen av vad de har för 
skyldigheter och förpliktelser har skiftat med tiden. Efter en rad skandaler gäl-
lande organisationer i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har uppmärk-
samhet riktats mot organisationers skyldighet mot samhället. Där lyftes ett speci-
fikt begrepp fram, Corporate Social Responsibility, vanligen förkortat till CSR. 
CSR är ett begrepp som har föreställningen att organisationer inte endast skall se 
till teknisk effektivitet och vinst som drivande faktorer utan även att ta ansvar för 
samhället6. 
 
I och med den heta debatten om organisationers ansvar i samhället och den ökade 
medvetenheten hos allmänheten har ett mer ansvarstagande och ekologiskt tän-
kande vuxit fram. Ett sätt för organisationer att visa att de tar ansvar är att sätta en 
miljömärkning på deras produkter eller tjänster7. Denna evolution av miljömärk-
ning startade som ett svar till den ökade globala medvetenheten för miljön från 
staten, organisationen och allmänheten. Organisationer ser miljömärkning som ett 
sätt att skaffa konkurrensfördelar8. 
 
I takt med att intresset och fördelarna med att sätta miljömärkning eller eko-
märkning på produkter och tjänster har ökat, har även en annan form av eko-
märkning tagit fart. Nämligen att miljömärka en hel kommun, en ekokommun. Att 
vara en ekokommun innebär att systematiskt arbeta för att bli ett hållbart samhälle 
och att i all verksamhet praktisera kretsloppstänkandet.  
  
En kommun skulle kunna jämställas med vilken service-eller tjänsteorganisation 
som helst. En kommun kan visserligen anses vara mer komplex, men det finns 
många likheter. Genom att skapa en positiv bild av kommunen bidrar detta till 
tillväxt och överlevnad, vilka båda är nyckelkomponenter för alla företag och 
kommuner. Det gäller att vara konkurrenskraftig och hävda sig mot de övriga. 
Kommuner har alltid varit medvetna om hur de uppfattas utåt men det är inte för-
rän nu på senare år som arbetet med kommuner som varumärke görs mer struktu-
rerat och systematiskt. Staden Malmö som tidigare ansågs som en smutsig indu-
stristad har efter en lång och mödosam tid förvandlats till den kreativa kunskaps-
staden. Ystad har genom en varumärkesbyggande process blivit kulturstaden9.  
 
Vi har valt att i denna uppsats titta närmare på staden Halmstad som är en av Sve-
riges största turiststäder med sina milslånga stränder. Staden har närmare 90 000 
invånare och är med den siffran den 18:e största staden i Sverige. Halmstad har 
under de senaste 50 åren varit en av Sveriges mest expansiva kommuner och har 
sedan 1997 varit en ekokommun10. 
 

                                                
6 K. Windell, Corporate Social Responsibility: Ideas, Translations and Institutional Change 
7 R. Welford, Environmental Strategy and Sustainable Development  
8 www.gen.gr.jp, Global Ecolabelling Network, 2008-05-13 
9 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
10 www.halmstad.se, 2008-05-05 
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1.3 Problemformulering 
Vad har Halmstad kommun för marknadsföringsmässiga mål och används grön 
marknadsföring för att nå dessa?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka marknadsföringsmässiga mål 
Halmstad kommun har samt om och hur Halmstad kommun använder grön mark-
nadsföring för att nå sina uppsatta mål. Ur ett marknadsföringsperspektiv vill vi 
även se vilka aktiviteter som används och vilka fördelar det kan finnas med att 
vara en ekokommun.  
 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till att endast undersöka och analysera Halmstad 
kommun. På grund av tidsbegränsningar är det inte möjligt att undersöka ytterli-
gare kommuner. Detta innebär att vi inte kommer få en syn på Sveriges situation 
som helhet vad det gäller grön marknadsföring och ekokommuner.  
 

1.6 Uppsatsens disposition 
Vi har valt att dela in vår uppsats i sex olika kapitel. Uppsatsen inleds med ett 
bakgrundskapitel där vi redogör för vår problembakgrund. Detta ämnar underlätta 
för vidare läsning. Kapitlet behandlar också uppsatsens problem och syfte. I det 
andra kapitlet, metodkapitlet, redogörs för vårt tillvägagångssätt samt vad vi anser 
som relevant teori. Vi för en diskussion om hur vi gjort våra val gällande an-
greppssätt, undersökningsansats, datainsamlingsmetod och intervjuer. Det efter-
följande avsnittet är vår teoretiska referensram. Här presenterar vi de teorier som 
vi anser relevanta för att besvara vårt problem. Vi börjar med att redogöra för 
teorin och begreppet CSR och gör sen en naturlig övergång till grön 
marknadsförning, dess historia och framtidsutsikter Därefter behandlar vi området 
som rör varumärkets betydelse och sedan går vi vidare till ämnet ekokommuner. 
Vårt fjärdekapitel är empirikapitlet där vi presenterar resultatet av vår 
undersökning. Uppsatsens nästföljande kapital är analyskapitlet, där vi drar 
paralleller mellan vår teoretiska referensram och den empiri vi har samlat in. 
Uppsatsen avslutas med ett kapitel, slutsats och diskussion, där vi redogör för våra 
egna tankar och lämnar rekommendationer till Halmstad kommun. Till sist ger vi 
även vårt förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
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1.7 Definitioner  
Agenda 21 -handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-
talet (dagordning för tjugoförsta århundradet), antaget av 180 stater vid Riokonfe-
rensen 199211 
 
Corporate Citizenship (företaget som samhällsmedborgare) – Ett begrepp som 
beskriver ett företags engagemang i och relationer med samhället i värdländer 
både lokalt, nationellt och internationellt12. 
 
Corporate Philantrophy – Donationer eller sponsring till välgörande ändamål. 
Kan användas som en del av branding eller att förbättra företagets rykte men ge-
nerellt sätt förväntas ingen ”avkastning” i framtiden13. 
 
Corporate Social Responsibility (företagets samhällsansvar) – Ett begrepp 
som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna utöver vad lagen 
föreskriver14. 
 
Företagsetik – Den etik som företagets alla anställda skall följa oavsett yrkesroll. 
Den beskriver hur ett en anställd skall uppträda i olika situationer15. 
 
Tripple bottom line – Ett engelskt uttryck som innebär att ett företag bör värde-
ras utifrån de tre parametrarna socialt kapital, ekonomisk tillväxt och eko-effekti-
vitet16. 
 
Hållbar utveckling – Innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers förmåga att klara sina behov17.  
 
Intressent – Ägare, kunder, leverantörer, lokalsamhälle et cetra som påverkar 
eller påverkas av företagets verksamhet18. 
 
Socialt ansvar – Organisationen tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga aspekter på ett sätt som gynnar människor och samhället. Begreppet lik-
nar socialt ansvarstagande19. 
 
Socialt ansvarstagande för företag – Beskriver hur företaget på frivillig basis 
inför och integrerar sociala och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och för en 
dialog med intressenterna20. 
 

                                                
11 www.ne.se, 2008-04-23 
12 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
13 www.netimpactfinland.blogspot.com, Nyheter om CSR, 2008-05-16  
14 ec.europa.eu, 2008-03-20 
15 www.proetica.se, Värderingar, visioner och normer i företaget, 2008-05-16  
16 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
17 ICC, Sweden- ICC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling 
18 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
19 Ibid 
20 Ibid 
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Strategi för hållbar utveckling – Strategin som utformades på FN:s världskon-
gress omfattar åtta kärnområden som rör till exempel sysselsättning, miljö, folk-
hälsa, klimat, tillväxt, regional utveckling och konkurrenskraft21. 
 
Grön Marknadsföring – En holistisk managementprocess med uppgift att identi-
fiera, förutse och tillfredsställa kundernas och samhällets behov på ett lönsamt 
och hållbart sätt22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
22 K. Peatti, Grön marknadsföring 
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2. Metod  
 
Detta kapitel kommer att behandla datainsamlingskällor, undersökningsansats 
och teknik. Det finns en mängd olika metoder för hur en studie kan genomföras. 
Vi kommer att redogöra för de metoder som vi anser mest relevanta för vår upp-
sats. Efter detta följer en redogörelse för hur vi gått tillväga för att utföra våra 
studier.  

2.1 Undersökningsansats 
Marknadsundersökningar kan delas upp i tre olika undersökningsansatser; kon-
trollerande, explorativ och konklusiva. Vilken av dessa ansatser som är mest an-
vändbar beror på vilken information som behövs och vart i beslutsprocessen in-
tervjuaren befinner sig. Det är vanligt att kombinera olika ansatser i en och 
samma studie. En figur över undersökningsansatserna presenteras nedan23.  
 
Figur 1: 
 

 
 

Källa: Kinnear T. & Taylor J., (1996) s.127 (modifierad) 

 

2.1.1 Explorativ ansats  
Har du ingen eller en väldigt begränsad information om undersökningsområdet 
bör du använda dig av en explorativ ansats. Denna metod används flitigt för att 

                                                
23 T. Kinnear & J. Tayler, Marketing Research – an applied approach 
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identifiera undersökningsobjektets möjligheter och problem. Ansatsen används 
ofta i början av studier, som ett första steg i en serie av undersökningar. Vid 
denna typ av undersökning är det inte ovanligt att använda sig av expertintervjuer, 
observationer och sekundärdata24. 
 

2.1.2 Konklusiv ansats 
Vid utvärderandet av olika handlingsmöjligheter ska du använda dig av den kon-
klusiva ansatsen. Det finns två undergrupper inom den konklusiva ansatsen som 
beskriver och/eller förklarar undersökningsområdet på olika vis. Dessa är de-
skriptiva och kausala25.  
 
Huvudparten av alla marknadsundersökningar som görs innehåller en deskriptiv 
ansats. Meningen med denna ansats är att beskriva ett fenomen, dess förekomst, 
omfattning och utbredning. En viktig aspekt är att det ställer höga krav på hur 
undersökningen genomförs eftersom intervjuaren måste förlita sig på vad respon-
denterna säger. Observationer, intervjuundersökningar och experiment är exempel 
på deskriptiva ansatser26. 
 
Meningen med en kausal undersökning är att fastställa ett orsak – verkan 
samband. Denna metod har alltså ett förklarande syfte, att klargöra varför ett visst 
fenomen är på ett speciellt vis. Tillvägagångssättet är för det mesta intervjuer och 
experiment och även denna metod ställer höga krav på den som utför undersök-
ningen27.  
 

2.1.3 Kontrollerad ansats  
Tanken med den kontrollerande ansatsen är att på ett tidigt skede upptäcka fel och 
avsaknader, vid till exempel implementering av en ny kampanj, så att dessa kan 
åtgärdas i tid. Många företag mäter kontinuerligt utvecklingen av försäljningsvo-
lym och marknadsandelar och detta kan göras med den kontrollerande ansatsen. 
Vanliga tillvägagångssätt är till exempel att använda sig av intervjuer, observatio-
ner eller sekundärdata28. 
 

2.2 Angreppssätt 

2.2.1 Kvalitativ 
Detta är en metod som karaktiseras av att vara en öppen ansats, där forskaren så 
lite som möjligt försöker påverka eller styra den information som samlas in. Det 
är först efter svaren är insamlade som de struktureras upp och variabler knyts till 
varandra. Det innebär att forskaren får fram information som är relevant. Detta är 
den största fördelen med den kvalitativa metoden eftersom intervjuaren får fram 
detaljer och unika svar ifrån respondenterna29. 
                                                
24 T. Kinnear & J. Tayler, Marketing Research – an applied approach   
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 DI. Jacobsen, Vad, hur och varför? 



Metod 
 

                                                                              8 

 
 
Figur 2: 

 
 
Grad av öppenhet i den kvalitativa ansatsen. Jacobsen 2002 (modifierad) 
 

2.2.2 Kvantitativ 
I den kvantitativa metoden börjar kategoriseringen innan informationen samlas in. 
En förutsättning är att vi har överskådliga värden och variabler som kan tilldelas 
ett tal. I denna metod styr forskaren mer över vilken information som samlas in. 
Används den kvantitativa ansatsen finns fördelen att informationen blir standardi-
serad, vilket gör den enkel att hantera med hjälp av ett datorprogram. En annan 
fördel är att fler respondenter kan tillfrågas då metoden i regel är billigare än den 
kvalitativa. Det innebär i sin tur att informationen går att generalisera. Kvantita-
tiva metoder brukar betecknas med hög extern giltighet. En nackdel med metoden 
är att den bara skrapar lite på ytan och att den information som fås fram inte går 
på djupet30. 
 
Figur 3: 

Grad av öppenhet i den kvantitativa ansatsen Jacobsen 2002 (modifierad) 

 

2.3 Val av undersökningsansats och angreppssätt 
Vi tycker det är naturligt för oss att välja en explorativ ansats då vi har lite 
kännedom om ämnet. En explorativ angreppsansats används ofta som ett första 
steg vid undersökningar av ett problemområde och baseras framför allt, som vi 
beskrivet tidigare, på expertintervjuer, sekundärdata och observationer. Under-
sökningen är utförd enligt den kvalitativa ansatsen då vårt syfte varit att gå mer på 
djupet. Detta är lämpligt för oss då vår avsikt inte är beskriva statistiska samband 
utan att förstå möjligheterna för att använda Grön Marknadsföring i en kommun.  
 

                                                
30 DI. Jacobsen, Vad, hur och varför? 

Problemställning Insamling av data 
Analys (bl.a. 
kategorisering 
och strukturering) 

  Forskare Respondent    Forskare 

Problemställning Strukturering och 
kategorisering 

Insamling av data Analys av data 

Forskare Respondent Forskare 
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2.4 Datainsamlingsmetoder 

2.4.1 Intervju 
En intervju kan vara mer eller mindre öppen. Antingen är den helt strukturerad, 
semistrukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju är en intervju där 
frågorna har fasta svarsalternativ i fast ordningsföljd som bestäms innan intervju-
tillfället. En semistukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren i förväg har 
bestämt frågor och ordningsföljden på dem. Svaren är dock inte förutbestämda 
utan öppna. En helt ostrukturerad intervju kan vara som ett helt vanligt samtal, 
utan någon form av begränsningar eller styrning från intervjuarens sida. Det är 
alltså ett samtal utan intervjuguide och utan fast ordningsföljd på frågorna31.     
 

2.4.2 Telefonintervju 
Att använda sig av telefonintervjuer har ökat kraftigt de senaste åren. En anled-
ning till det är till exempel att den går relativt snabbt att utföra, att den inte är 
speciellt kostsam och att man inte förlorar allt för mycket av den personliga inter-
vjuns goda egenskaper. Det är dock svårt att hålla respondenten engagerad i en 
längre stund i en telefonintervju. Därför rekommenderas de endast att vara mellan 
5 till 30 minuter långa32.  
 

2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 
Eftersom vi valt att använda oss av en explorativ ansats kommer vi att använda 
oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av djupintervju. Vi har valt att 
använda oss av en semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att vi gjort ett 
färdigt intervjuformulär med frågor i en viss bestämt ordning. Metoden känne-
tecknas av, som vi beskrivit tidigare, att forskaren så lite som möjligt påverkar 
och styr informationen som samlas in. Intervjupersoner fick inte reda på frågorna 
i förväg eftersom vi inte ville att de skulle förbereda sina svar utan tala fritt kring 
ämnet för att få reda på så mycket information som möjligt. För att komplettera 
empirin valde vi att göra sju stycken telefonintervjuer. Intervjun innehåller endast 
tre stycken frågor som inte kräver några långa svar. Vi anser därför att telefonin-
tervju var bäst lämpad för dessa intervjuer och att vi kan hålla respondenten 
engagerad under de få minuter som intervjun pågår.  
 

2.4.4. Vårt val av urvalsmetod 
Eftersom vi vill få fram hur Halmstad kommun använder sig av grön marknadsfö-
ring för att uppfylla sina marknadsföringsmässiga mål valde vi att göra djup-
intervjuer med två personer på Rådhuset i Halmstad. Dessa är: 
 

• Mikael Nord, Marknadsansvarig i Halmstad kommun. 
 
• Marianne Olovsson, Kommunikatör och samordnare för klimatinvester-

ingar. 

                                                
31 DI. Jacobsen, Vad, hur och varför? 
32 P. Lekvall och C. Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut 
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Till våra telefonintervjuer har vi gjort ett slumpmässigt urval av anställda på 
Halmstad kommun. Ett kriterium vi hade var dock att de regelbundet skulle med-
verka när beslut rörande kommunen togs. Detta eftersom de annars inte skulle 
kunna svara på de frågor vi valt att ställa på ett rättvist sätt. Vi valde att låta re-
spondenterna vara anonyma för att få så sannhetsenliga svar som möjligt och det 
var vi noga med att påpeka innan intervjuerna påbörjades.  
 

2.5 Datainsamlingskällor 
För att samla in material och underlag som behövs kan två typer av data använ-
das, nämligen primär och sekundärdata33. 
 

2.5.1 Primärdata och Sekundärdata 
Primärdata innebär att ny information samlas in. Alltså sådan information som 
inte samlats in tidigare för ett annat syfte. Detta görs vanligtvis genom intervjuer, 
observationer eller genom frågeformulär. Det innebär att uppgifterna kommer 
direkt ifrån personer eller grupper av personer. Intervjuaren går direkt till den 
primära informationskällan. Informationen vi samlar in är anpassad för att vi ska 
kunna svara på en specifik frågeställning. Sekundärdata innebär att forskaren får 
upplysningar av data som andra forskare samlat in, oftast för ett annat syfte. Vid 
till exempel historieforskning är det vanligt att använda sig av sekundärdata 
eftersom informationen som vi eftersträvar ligger så långt tillbaka i tiden34. 
 

2.5.2 Val av datainsamlingsmetoder 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av både primär och sekundärdata. I upp-
satsens inledningsskede samlade vi in mycket sekundärdata i form av litteratur 
från olika bibliotek i Sverige och även ifrån en del internetkällor. Vi har även 
använt oss av olika databaser för att söka efter relevanta artiklar i ämnet. Motivet 
till detta har varit att skapa förståelse för det ämne som vi valt att undersöka. Vår 
primärdata har vi samlat in genom intervjuer med kunniga personer på Halmstad 
kommun.  
 

2.6 Validitet och Reliabilitet 
Med validitet menas att vi mäter det som vi tänkt mäta och att det som vi mätt är 
relevant. Det som vi valt att mäta på ett antal respondenter ska även vara appli-
cerbart på andra personer än de som vi valt att mäta på. Två huvudbegrepp för 
validitet är giltighet och relevans. Validiteten delas in i intern och extern giltighet. 
Intern validitet behandlar ämnet om vi verkligen mäter det som vi tror oss mäta, 
medan extern validitet behandlar huruvida resultatet är giltigt även i andra sam-
manhang än det som vi valt att undersöka35.  

Nyckelbegreppen för reliabilitet är tillförlitlighet och trovärdighet. Det handlar 
om ifall undersökningen går att lita på eller ej och om den är utförd på ett sätt som 
                                                
33 DI. Jacobsen, Vad, hur och varför? 
34 Ibid 
35 Ibid 
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anses övertygande. Frågan som ska ställas är om vi skulle ha fått samma resultat 
om vi valt att utföra samma undersökning en gång till. Är svaret på frågan ja sägs 
det generellt att undersökningen har hög tillförlitlighet36. 
 
 

                                                
36 DI. Jacobsen, Vad, hur och varför? 
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3. Teori 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva de teorier som kommer att användas för 
att besvara vårt problem. För att förenkla förståelsen inleder vi med en modell 
angående hur de olika teorierna hänger ihop. Vi fortsätter sedan med teorier om 
begreppet Corporate Social Responsibility och går vidare med bakgrundsbeskriv-
ning och teorier rörande Grön Marknadsföring. Vidare tar vi upp varu-
märkesteorier och slutligen presenteras begreppet ekokommun. 

3.1 Inledande modell 
Nedan visas en modell som är ämnad att underlätta förståelsen för sambanden 
mellan de teorier som vi valt att använda i denna uppsats.  
 
Figur 4: 
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3.2 Corporate Social Responsibility 

3.2.1 Historisk utveckling 
Organisationer har en mängd olika intressenter vars behov måste tillfredsställas. 
Kunder, anställda och långivare är bara några av dessa. Ansvaret har alltid funnits 
där. Men under de senaste årtiondena har ansvaret breddats och fått en delvis ny 
innebörd; ett bredare engagemang i samhället och världen utanför organisationen. 
I och med detta skapades begreppet Corporate Social Responsibility37. Vidare 
kommer en förkortning av Corporate Social Responsibility, CSR, att användas. 
Dagens politiker ställer bredare krav på organisationers redovisning vilket innebär 
att de ska arbeta med hållbara och ansvarsfullt framställda produkter och tjänster. 
De ska även kunna visa hur produkterna och tjänsterna har framställts, vad de 
innehåller och hur organisationer sköts i övrigt.  Konsumenterna är även de mer 
involverade genom att de i allt högre grad är ägare genom fondandelar och 
försäkringar och därmed vill de veta hur företaget sköts38.    
  
På 1970-talet fick begreppet CSR ett uppsving. Inte minst på grund av pressen på 
organisationer att verka mer miljömässigt och etiskt. CSR fångade en mängd olika 
aktörers uppmärksamhet, bland annat akademiker, statliga organisationer och 
företag. Denna framväxt har gjort att det idag finns en rad olika system och rikt-
linjer för hur man kan använda sig av CSR. Många böcker har skrivits om ämnet 
och det finns nu konsultfirmor som specialiserar sig på CSR39.  
 

3.2.2 Innebörden av CSR 
Debatten om hur organisationer skall agera i enighet med samhället har fått sitt 
uttryck i en rad sammanflätande begrepp; Triple bottom line, Corporate 
Citizenship, företagsetik, Corporate Philantrophy och inte minst CSR. Samtliga 
uttryck har en gemensam nämnare, nämligen uppfattningen att organisationer 
skall ta sitt sociala ansvar. Men socialt ansvar kan uppfattas på många olika sätt. 
Frågor om organisationens ansvar och rollen de har i samhället har startat en de-
batt, där CSR är nyckelbegreppet. Debatten inkluderar argumentet att för att vara 
en bra organisation krävs inte längre endast teknisk effektivitet och lönsamhet, 
utan organisationer måste även öka värdet för samhället40. Detta innebär att 
organisationen måste förstå och arbeta aktivt med frågor kring hur deras arbete 
påverkar människor, djur och den miljön de är verksamma i. Effekten av detta blir 
en mer attraktiv organisation, tydligare vision, mer motiverade medarbetare, 
lojalare kunder och leverantörer och inte minst bättre lönsamhet41.   
 
Det finns en mängd olika definitioner på CSR. Den vanligaste synen är att CSR 
vänder sig till en organisations interaktion med dess närmaste intressenter. En 
annan menar att en organisation måste beakta alla intressenter. Skillnaden mellan 
dessa två sätt att se på CSR är deras syn på ”intressenter”. Den första har en snäv 
                                                
37 www.chef.se, 2008-03-20 
38 O. Löhman & D. Steinholtz, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i 
praktiken 
39 K. Windell, Corporate Social Responsibility: Ideas, Translations and Institutional Change 
40 Ibid 
41 O. Löhman & D. Steinholtz, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i 
praktiken 
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avgränsning då de ser sina intressenter som endast de närmaste, mikromiljön. Den 
andra ser intressenterna i ett mera globalt perspektiv. Underförstått i båda defini-
tionerna är vikten av starka band mellan organisationen och dess intressenter42. 
 
Eu-kommissionen definierade begreppet i sin gröna bok 2002 som; 
 
”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, 
utöver vad lagen föreskriver”43. 
 
CSR omfattar det miljömässiga, ekonomiska, etiska och sociala ansvaret.  An-
svarstagandet omfattar följande områden i en modern organisation: 
 

• Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt. 
• Miljö – Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Gifter. 
• Socialt – Samhällspåverkan, Produktansvar. 
• Etiskt – Arbetsförhållanden, Mänskliga rättigheter44. 

 
Figur 5: 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.chef.se 
 
 

                                                
42 M.Morsing & S. Beckmann, Strategic CSR Communication 
43 ec.europa.eu 2008-03.20 
44 www.chef.se 2008-03-20 
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Fler och fler företag och organisationer får upp ögonen för de fördelar som erhålls 
då alla de fyra hörnstenarna tas i beaktning. För att bli lönsamt på lång sikt måste 
det miljömässiga, sociala och etiska faktorerna inkluderas i planerandet och alltså 
inte endast det ekonomiska45. Vi kommer i denna uppsats att fokusera på en av de 
fyra hörnstenarna i CSR, nämligen miljö. 
 
En organisation kan välja mellan att följa det grundläggande miljöansvaret, alltså 
att följa gällande nationell miljölagstiftning eller så kan de utöka med frivillig 
information som till exempel att upprätta miljömål och miljöpolicy. Att systema-
tiskt arbeta med socialt ansvarstagande kan ge ett antal fördelar och därmed bidra 
till värdeskapande i organisationen. De fördelar som uppstår beror till stor del på 
vilket angreppssätt organisationen väljer46. 
 
I modellen nedan presenteras de generella motiv som finns för socialt ansvarsta-
gande: 
 
Figur 6: 
 
Kategori Motiv Konsekvens 
Passiv Problemlösning Organisationen har en passiv inställning dvs. 

agerar inte förrän myndigheter och andra 
intressenter utövar påtryckning på organisa-
tionen. 

Reaktiv Riskminimering Förebyggande av potentiella sociala och 
miljömässiga risker som kan påverka orga-
nisationens värde eller varumärke. 

Aktiv Innovation Organisationen ser att socialt ansvarsta-
gande kan erbjuda nya strategiska mark-
nadsmöjligheter genom till exempel nya 
produkter, tjänster och teknologiska utveck-
lingar. Ledarskapet och organisationen ut-
vecklas inom organisationen på ett innova-
tivt sätt. 

Förebyggande Samhällsansvar Företaget tar hänsyn till inte bara befintliga 
behov men även till framtida, och söker 
hållbara lösningar och affärer tillsammans 
med intressenterna. Detta leder till nära re-
lationer till kunder, leverantörer och andra 
intressenter som ger organisationen flera 
fördelar. 

 
Källa: A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag, s 11 (Modifierad) 
 
Att begränsa påverkan på den yttre miljön är en viktig del för ett företag. Detta 
kan vara den påverkan som organisationen åstadkommer med sina aktiviteter, sin 
verksamhet, sina produkter eller tjänster. Organisationen måste arbeta förebyg-

                                                
45 www.chef.se 2008-03-20 
46 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
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gande och redovisa ett resultat som försäkrar kunder och intressenter om att de 
arbetar för att minska sin miljöpåverkan47. 
 

3.2.3 Marknadsföringsmässiga mål 
Alla organisationer och företag har mål med sin verksamhet. Dessa mål kan skilja 
sig kraftig mellan organisationer beroende på vad de vill uppnå. Alla organisatio-
ner måste se framåt och utveckla långsiktiga strategier för att möta förändringar 
som sker kontinuerligt i världen. Att upprätta marknadsföringsmässiga mål inne-
bär att i linje med hela organisationens mål analysera, planera, implementera och 
följa upp de vinstgivande målen. Det är nödvändigt för en organisation att upp-
rätta marknadsföringsmässiga mål för att vara säkra på att de jobbar mot ett 
gemensamt mål. Marknadsföringsmässiga mål är alltså ett konkretiserande av vad 
organisationen vill ha ut av marknadsföringen48. 
 

3.3 Grön marknadsföring 

3.3.1 Miljömarknadsföringens framfart 
Redan på 1880-talet började diskussionerna om hur människan påverkade miljön 
genom industrialismens49. Vidare under 1900-talet producerade företag varor utan 
att tänka på föroreningarna som blev dess följd50. Över hundra år har aktiviteter 
som organisationer genomfört gett förödande skador på den naturliga miljön51. 
 
På slutet av 80-talet fanns en rad miljövänliga produkter och tjänster att tillgå i 
Norden och i Västeuropa. Det blev allt vanligare med att företagen använde attri-
but som naturlig, ekologisk, och biologisk nedbrytbar i sitt budskap utåt till mark-
naden. Företagen värderade sig själva och kontrollerades således inte av en utom-
stående part52. 
 
Då miljöargument blev allt vanligare i marknadsföringen ledde detta till förvirring 
hos konsumenterna. I USA gick det så långt att konsumenterna inte längre trodde 
på marknadsföringen och istället började undvika produkter som var profilerade 
som miljövänliga. I Norden tog man detta problem på allvar och instiftade miljö-
märkningssystemet ” Den nordiska svanen” 53. Miljömärkning är en metod som 
organisationer kan använda sig av för att markera positiva miljöegenskaper. Hi-
storiskt sett är det myndigheterna som har drivit miljöfrågorna men i dagens 
samhälle är det många andra grupper som driver dessa frågor framåt54. 
 
Även på 2000-talet är miljön en omdebatterad fråga. Kina ska anordna de 
Olympiska spelen år 2008 och deras mål är att försöka belysa miljömedveten-
heten under olympiska spelen. Den olympiska kommittén menar att de under detta 

                                                
47 A.M Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
48 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing 
49 K. Peattie, Grön Marknadsföring 
50 M. Charter, Greener Marketing 
51 P. McDonagh & A. Prothero, Green Management 
52 TemaNord 02/283 En utvecklad syn på miljöargumentation i marknadsföring 
53 Ibid 
54 A. Hallström m.fl. Att marknadsföra miljöanpassning 
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stora evenemang får en otrolig publicitet under tre veckor och att det ger dem en 
unik möjlighet till politiska, sociala och miljömässiga förändringar. Speciellt i en 
världsmarknad där medvetenheten om den ekologiska försämringen ständigt 
ökar55. Peking har lovat att OS 2008 ska bli de mest miljövänliga spelen genom 
tiderna. De satsar nästan hälften av sitt OS kapital, på 25 miljarder dollar, till 
projekt som ska förbättra miljön. Deras plan för att kunna genomföra detta 
innefattar bland annat att reducera kolkonsumtionen med nästan 50 % till år 2007, 
minimera utsläppen från industrier och att undvara 10 % av landets yta till 
naturreservat56. 
 

3.3.2 Innebörden av grön marknadsföring 
Definition av grön marknadsföring: 
 
”En holistisk managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfred-
ställa kundernas och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt”57. 
 
Grön marknadsföring har sin grund i tre principer; socialt ansvar, ett holistiskt 
tillvägagångssätt och sökandet efter en hållbar framtid. Med socialt ansvar menas 
företagets skyldighet att ta ansvar för de effekter som deras produkter skapar. 
Med holism menas drivet till att försöka skapa en helhet där värdet blir större än 
dess delar. Livet kan endast bli förståligt genom att man förstår helheten och för-
hållanden mellan dess parter. Den sista av grunderna är hållbar utveckling vilket 
innebär att det optimala förhållandet är att inte förverka resurser snabbare än de 
nyproduceras58. 
 
Att skapa en grön marknadsföring är inte så lätt som många verkar tro. Det beror 
delvis på att olika individer har olika uppfattningar om vad en grön produkt är. 
Människor har olika idéer och är olika angelägna om orsaker och lösningar bero-
ende på vad vi är för individer och vilket land vi kommer ifrån. Stadsbor kan tän-
kas bry sig mer om luftföroreningar och trafikproblem medan människor som bor 
vid kusten mer bryr sig om vattenföroreningar och turisternas nedskräpning. Med 
detta i åtanke blir det svårt att tillgodose allas problem och marknadsföra detta så 
att alla blir nöjda. Uttalande av kända och inflytelserika personer kan även ge 
upphov till att miljöprioriteringarna ändras. Att följa den gröna marknadsföringen 
är ett svar på behoven efter kunderna och andra intressenters önskningar av nya 
produkter, vilket genererar organisationernas engagemang till miljömässiga för-
bättringar59.  
 
Under senare år har det växt fram system för att kunna miljömärka produkter. 
Detta gjordes som ett svar på konsumenternas förhoppning om att lättare kunna 
välja produkter som förhoppningsvis inte har så stor skada på miljön. I samband 
med detta framkom det även ett behov för företag, organisationer och andra in-
tressenter att kunna göra miljöanalyser av andra företag för att se om de tog an-
svar för miljön eller ej. Ytterligare en anledning till att miljöstyrning vuxit fram är 
                                                
55 The Green movement: Beijing 2008 
56 Making Green in Beijing 
57 K, Peatti, Grön Marknadsföring s. 59 
58 K. Peattie, Grön Marknadsföring  
59 K. Peattie, Grön Marknadsföring 
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att organisationer ville få fram ett verktyg som underlättade för dem i deras arbeta 
med att minimera skadorna på miljön60.  
 
Förr i tiden mättes kundtillfredsställelse i termer av hur nöjda kunderna var med 
produkter vid konsumtionstillfället. ”Gröna konsumenter” kan avstå en produkt 
om de blir medvetna om den miljömässiga skada som produkten bidrar till eller 
upplåter61. Förr i tiden blev företagen av med ansvaret på produkten då den var 
såld och garantitiden hade löpt ut, numera är ansvaret mer utbrett. Det finns fö-
retag som anser att ansvaret inte slutar förrän produkten blivit förbrukad och dess 
beståndsdelar har gått in i ett nytt kretslopp62.  
 
Vetenskapliga bevis som pekar på att det är ett måste med större miljöhänsyn till-
sammans med vanligt sunt förnuft gör det möjligt att lyckas med att marknadsföra 
sig grönt. En viktig faktor är dock att det görs konsekvent och kontinuerligt. Det 
finns många företag och organisationer som har lyckats bra med sin profilering 
och sitt miljöarbete och hela samhällen visar i allt större utsträckning sitt miljö-
medvetande. Snart blir det även ett måste enligt lag att visa större hänsyn till mil-
jön då myndigheter båda nationellt och internationellt försöker skärpa lagstift-
ningen gällande miljöhänsyn63.  
 

3.3.3 Den praktiska utmaningen 
Ett sätt för företag som är engagerade i miljöprocessen och vill förbättra sin ställ-
ning är att skapa en miljöarbetsgrupp. Gruppen ska ledas av marknadsföraren 
eftersom han eller hon oftast har förmågan och kunskapen att identifiera två sär-
egna insatser inom marknadsföringen, nämligen; Skapa marknadsperspektiv och 
att erbjuda marknadsexpertis. Som marknadsförare ska man även vara kreativ, 
effektiv och ha förmåga att samarbeta och detta är egenskaper som en ledare i 
detta sammanhang bör inneha64. Oavsett om miljöfrågor ingår i marknadsplanen 
betyder den gröna marknadsföringen någonting för alla företag och organisationer 
eftersom de är en del av den fysiska världen. Naturkatastrofer såsom översväm-
ningar, jordbävningar och torka kan vara förödande för många företag och organi-
sationer. Så även om en organisation bara påverkar miljön i väldigt liten grad är 
det viktigt att alla tar sitt ansvar65.  
 
I dagens samhälle är det en accepterad uppfattning att en av företagens viktigaste 
uppgifter är att skydda miljön. För att hjälpa företag världen över med sitt miljö-
arbete utarbetade Internationella Handelskammaren (ICC) ett näringslivsprogram 
som innehöll 16 punkter. De var tänkta som stöd för att hjälpa företagsledningen 
med miljömedvetet ledarskap som anses vara en av de viktigaste infallsvinklarna 
av hållbar utveckling. Att kunna tillgodose dagens behov utan att kommande ge-
nerationer ska bli lidande för våra misstag.  Programmet presenterades 1991 och 
tillämpas än idag i länder över hela jordklotet66.  

                                                
60 A. Hallström m.fl. Att marknadsföra miljöanpassning 
61 P.  McDonagh & A. Prothero, Green Management 
62 P. Björk, Miljömärke som konkurrensmedel 
63 A. Hallström m.fl. Att marknadsföra miljöanpassning 
64 W. Coddington, Environmental Marketing 
65 K. Peattie, Grön Marknadsföring 
66 ICC, Sweden- ICC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling 
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Några av dessa punkter är: 

• Att företag ska prioritera miljöarbetet som en av de viktigaste 
verksamheterna. 

• Att miljöanpassade riktlinjer ska inarbetas i företagets normala rutiner. 
• Att miljöarbetet ständigt ska förbättras.  
• Att utbilda och motivera anställda att utföra sina arbetsuppgifter på 

ansvarsfullt och miljömässigt sätt.  
 

3.4 Varumärke 

3.4.1 Varumärket och dess funktion 
Ett varumärke är exempelvis ett namn, en design eller en symbol på en produkt 
eller tjänst som har till uppgift att identifiera och särskilja den från konkurren-
terna67. Men ett varumärke är mer än bara namn och symboler. Ett varumärke är 
en konsuments uppfattning och känslor de får när de ser en bild av till exempel en 
produkt, en organisation eller en kommun. Alltså allt som en produkt eller tjänst 
betyder för en konsument68. Tanken är att varumärket ska hjälpa målgruppen att 
förstå skillnaden mellan tjänster, erbjudanden, produkter, företag och kommuner. 
Lyckas inte detta så har det ingen funktion69.  
 
En av de viktigaste uppgifterna vid uppbyggande av ett varumärke är hur väl 
marknadsförare lyckas skapa, bibehålla, skydda och intensifiera sitt varumärke. 
En produkts eller tjänsts varumärke anses av konsumenterna som viktigt och kan 
öka nyttan om arbetet med varumärket lyckas. Ett lyckat varumärke kan i sin tur 
ge garanti för kvalitet och ökad trovärdighet70.  
 
Att marknadsföra och skapa ett varumärke för produkter och tjänster är inget nytt. 
Men på senare år har en annan typ av marknadsföring och varumärkesuppbyg-
gande uppstått, nämligen att använda sig av organisationer, speciella personer 
eller platser. Organisationsmarknadsföring handlar om att utföra aktiviteter som 
skapar, bibehåller eller ändrar uppfattningen om organisationen. Personmarknads-
föring har samma mål men är riktad mot en speciell person. Denna typ av mark-
nadsföring är vanligt förekommande hos politiker och personer verksamma inom 
sport- och underhållningsbranschen. Platsmarknadsföring har även de samma mål 
som ovan. Städer, regioner och hela länder konkurrerar om att attrahera turister, 
invånare, företag och fabriker. Idag är det således vanligt att städer marknadsför 
sina turistattraktioner och annat som särskiljer de från andra städer71.   
 

3.4.2 Varumärkesarbetet i en kommun 
Människan skapar medvetet eller omedvetet ständigt bilder av andra människor 
och företeelser inom oss. Det är samma sak för en kommun, företag eller en orga-
nisation. Vill man få omvärlden att uppfatta organisationen på ett önskat sätt 
                                                
67 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing  
68 Ibid 
69 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
70 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing  
71 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing 
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gäller det att arbeta medvetet, planerat och strukturerat för att lyckas. Genom att 
vara, agera och visa sig på olika sätt läggs grunden till hur man blir uppfattad och 
vill bli uppfattad av andra. Det är grunden för varumärket72.  
 
För att människor, besökare och företagare ska få en önskvärd och relevant upp-
fattning av kommunen gäller det att arbeta aktivt med de utvalda grupperna.  
Man måste vara strategisk i sitt arbete för att skapa positiva associationer till sitt 
varumärke. Det är viktigt att de associationer man väljer att lyfta fram är unika, 
sanna och ligger i linje med det kommunen står för73.  
 
Varumärket är en viktig framgångsfaktor att investera i. Genom ett positivt varu-
märke kan man skapa tillväxt i en kommun. Detta kan göras antingen genom fler 
företag som etablerar sig i orten och ger nya arbetstillfällen, eller i form av nya 
invånare som bidrar till mer skattekronor. En annan tillväxtfaktor är besökare som 
spenderar tid och pengar i kommunen, äter på restauranger, bor på hotell och 
handlar i affärer. Förutsättningen är att kommunen kan locka sina målgrupper, det 
vill säga inflyttarna, företagen och besökarna, att komma just till deras kommun. 
För att lyckas med detta kan det som är unikt, relevant och intressant just för dem 
visas upp. Det handlar om att göra det som efterfrågas av målgruppen synligt. 
Kommunerna försöker skapa en attraktiv och tydlig bild av sig själva och för-
medlar den sedan vidare till omvärlden. De bygger sina varumärken74. 
 

3.4.3 Centrala begrepp inom varumärkesarbete applicerat på en 
kommun 

 
• Profil – den profil som kommunen vill förmedla till omvärlden. Optimalt 

är om image och profil sammanfaller. 
• Målgrupp – de grupper som kommunen valt att rikta sig till för att locka 

dem att välja kommunen. Det kan vara potentiella invånare, företag eller 
besökare. Men det kan också vara opinionsbildare, journalister eller politi-
ker.  

• Positionering – hur en kommun väljer att skilja ut sig i förhållande till 
sina konkurrenter med hjälp av kärnvärden och andra grundstenar, och hur 
de förankras internt och i marknadskommunikation. 

• Kommunikation – den process av strategiska budskap som leder till 
attityder och förhållningssätt i målgruppen. 

• Kanaler – sätt att nå de olika målgrupperna. Kanalerna kan vara reklam 
som annonser, utomhusreklam, tv- eller radioreklam eller digitala kanaler 
som Internet och intranät75. 

 

3.5 Ekokommuner 
Det största människan har skapat är städer. När vi bygger, designar och driver 
dessa städer innebär det den största förstörande effekten på naturen av alla 

                                                
72 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
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mänskliga aktiviteter. Ekostäder föreslår en grundläggande och ny inställning till 
byggnader och ett uppehälle i städer och byar, en inställning baserad på pålitliga 
principer ifrån den djupa historien och en ärlig utvärdering av en oroande fram-
tid76. Tillväxt är en överlevnadsfråga för många och väldigt viktigt för alla 
kommuner. Det handlar om att konsekvent arbeta med att visa sig värdiga sina 
invånare, sina besökare och sina företag för att kunna överleva på sikt. För att 
kunna säkerställa sin framtid gäller det även att kunna attrahera fler än dessa77. 
 

3.5.1 Sveriges Ekokommuner 
Övertorneå är den första kommunen i Sverige som introducerade ekokommunbe-
greppet år 1993. Miljöarbetet i Övertorneå inspirerade en rad andra kommuner i 
Sverige vilket ledde till att ett nätverk bildades där ca 50 stycken kommuner i 
Sverige var verksamma. Kommunernas ökade efterfrågan på stöd och hjälp i 
ekologisk hållbar samhällsplanering var en stor anledning till att nätverket kom 
till. Nätverket ville snart ha en stabilare grund att stå på vilket ledde till att 
Sveriges Ekokommuner bildades år 199578. 
 
Att vara en ekokommun innebär att systematiskt arbeta för att bli ett hållbart sam-
hälle och att man i all verksamhet ska praktisera kretsloppstänkandet. För att få bli 
medlem i ekokommunernas förbund krävs att kommunfullmäktige eller kommun-
styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap. Man ska även ställa sig bakom ett 
övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Ricodokumentet Agenda 
21. Sveriges Ekokommuner har arbetat fram fyra systemvillkor som ska beaktas i 
samtliga kommunala beslut. 
 

• Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. 
• Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen. 
• Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 

systematiskt utarmas. 
• Effektiv och rättvis resursomsättning. 

 
Idag är 68 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i Sveriges Ekokommunför-
bund79. 
 

3.5.2 Halmstads väg till att bli en ekokommun 
Kommunfullmäktige tog 1994 beslutet att Halmstad skulle bli en ekokommun. 
Första steget var sedan att lägga ett förslag på inriktningsmål från Agenda 21-
samordnare för att skapa ett handlingsprogram. Även bolag, föreningar och 
nämnder fick ge förslag till speciella effektmål. Förslagen sammanbands hos en 
tvärpolitisk grupp som sedan lämnade de vidare till partigrupperna som i sin tur 
beslutade vilka förslag som skulle antas. Den 18 juni 1997 antogs programmet av 
kommunfullmäktige i sin helhet. Halmstad kommun var nu officiellt en ekokom-
mun80.  
                                                
76 R. Register, Ecocities 
77 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
78 www.sekom.nu 2008-03-17 
79 www.sekom.nu 2008-03-17 
80 www.Halmstad.se 2008-03-18  
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Att vara en ekokommun är en beteckning som uppmanar till miljöansvar. 1997 
beslutade kommunen om ett antal miljömässiga mål för alla dess verksamheter. 
De olika nämnderna får varje år framföra hur väl de har lyckats uppfylla målen. 
Halmstad kommun har ett miljöledningssystem som ska göra det enklare för dem 
att uppnå de mål som krävs av en ekokommun. Detta system ska även underlätta 
att upptäcka vilka aktiviteter i kommunen som är mest skadliga för miljön så att 
man kan förhindra skadan innan den sker i större utsträckning. För att kunna 
genomföra miljömässigt förbättringsarbete så krävs förutom engagemang även en 
bra organisationsstruktur som ser till att arbetet går i rätt riktning. Halmstad 
kommun håller i skrivande stund på att bygga upp en sådan struktur81. 
 
Verkligheten förändras och utvecklas kontinuerligt och det är viktigt att miljö-
arbetet ständigt förbättras i enlighet med detta. Halmstad kommun tar ett litet steg 
i taget och det är på detta viset de anser att de ska kunna ta det miljöansvar som 
förväntas av en ekokommun82.  
 
 
 

                                                
81 www.Halmstad.se 2008-05-05 
82 Ibid 
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4.  Empiri 
 
I detta kapitel redovisas våra intervjuer. Intervjuobjekten är Mikael Nord, mark-
nadsansvarig på Halmstad kommun och Marianne Olovsson, kommunikatör och 
samordnare för klimatinvesteringar i Halmstad.  Sist i kapitlet redovisas även de 
telefonintervjuer som gjorts, i dessa har respondenterna fått vara anonyma för att 
få så sannhetsenliga svar som möjligt.  

4.1 Intervju med Mikael Nord och Marianne Olovsson 
Mikael Nord som är marknadsansvarig på Halmstad kommun menar att de inte 
har några marknadsföringsmässiga mål. Enligt Mikael har Halmstad istället mål 
för verksamheten och använder sig av en visionsstyrningsmodell för att uppnå 
målen. Kommunens övergripande mål är att utveckla Halmstad som en hemstad 
där trygghet, respekt och kärlek värderas, en stad som är ett tryggt ställe att bo 
och verka i. Att utveckla Halmstad som en upplevelsestad där fokus ska ligga på 
turist och upplevelsenäring och att lyfta fram och forma Halmstad som en 
kunskapsstad där man har utvecklingsmål. Det läggs mycket fokus på dessa tre 
visionsmål i ett försök att profilera staden.  
 
De tre visionerna symboliserar de tre hjärtana som Halmstad har i sitt stadsvapen. 
Halmstad valde att prioritera just dessa tre visionsmål även om det fanns många 
andra förslag på hur kommunen ville att Halmstad skulle uppfattas utifrån. Andra 
förslag var idrottsstad, näringslivsstad eller klimatstad. Mikael menar att de andra 
visionerna fick gå in under de övergripande visionsmål som de valt att prioritera. 
Till exempel inryms idrottsevenemang under upplevelsestaden. Under dessa tre 
mål har de även nio stycken övergripande mål som bland annat innefattar 
byggkreation och demokrati. De tre visionsmålen bildades för ungefär tre år sedan 
men det är inte förrän nu i år som jobb utifrån visionsstyrningsmodellen görs mer 
aktivt. Tidigare har kommunen arbetat utifrån ett ekonomistyrningssytem som 
innebar att de blev tilldelade X antal miljarder. Nu pågår ett arbete med att istället 
tänka på vad kommunen främst vill göra och styra pengarna utifrån detta. 
Prioriteras något upp måste något annat prioritera ner.  Enligt Mikael är detta ett 
helt nytt sätt att tänka och han tror att detta är unikt just för Halmstad kommun.  
 
Visionerna som förklarats ovan är så som Halmstad vill uppfattas både regionalt, 
nationellt och internationellt. Han menar att de endast arbetar utifrån dessa tre 
visioner och försöker därmed minimera andra strategier som skulle ta fokus ifrån 
dessa mål. Däremot håller Halmstad kommun på att i vår starta upp ett marknads-
råd och ta fram en marknadsstrategi på hur målen ska uppnås. Mikael Nord menar 
vidare att för att uppnå målen har Halmstad en del aktiviteter som vi kommer att 
beskriva nedan. 
 
Förra året var ett 700 års jubileum för Halmstad där staden bland annat var värd 
för Solheim Cup, en anledning till detta var att försöka profilera Halmstad som en 
golfstad. Halmstads invånare är starka på golf, de har 13 golfbanor i kommunen 
och var 10:onde Halmstadbo spelar golf. I en utvärdering från jubileumsåret ser 
kommunen att de lyckats med profileringen av Halmstad som en golfstad då 
många upplever Halmstad som Skandinaviens golfhuvudstad. Under Solheim Cup 
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hade Halmstad 10 000 internationella gäster och han tror att många av dem vill 
komma tillbaka även för andra saker än golf. Nu pågår ett arbete med att locka 
tillbaka dessa gäster hit. I höst börjar även en ny golfutbildning här i Halmstad 
som är den enda i sitt slag i Sverige. Utbildningen kallas Scandinavian School of 
Golf, där en kombination av golf och högskolestudier skall kunna göras. Han 
menar att där kombineras de båda visionerna kunskapsstaden och 
upplevelsestaden.  
 
Halmstad har även årligen en marinfestival som uppskattas väldigt mycket av 
Halmstadborna och av företagen i kommunen. Den innebär att stora, tjusiga båtar 
kommer till hamnen i Halmstad. Dit kommer många gäster ifrån bland annat 
Göteborg, Malmö och övriga omvärlden. Mikael menar att detta bygger mycket 
på att Halmstad ska upplevas som en upplevelsestad och att de ska ta tillvara på 
sitt marina arv. Halmstad kommun är en del av ett projekt som kallas Baltic Sales 
som är ett samarbete mellan 105 städer kring Östersjön till exempel Gdansk, 
Rostock och Karlskrona. Halmstad vill bli känt som den naturliga destinationen 
för marina upplevelser och de ser samarbetet med Baltic Sales som ett strategiskt 
sätt att uppnå detta.  
 
En annan sak som Halmstad satsar på är att utveckla stadsturismen. De vill ha en 
levande stadsmiljö och för att få hjälp med detta har ett nytt bolag just bildats som 
kallas Halmstad & Company. Detta bolag är ett eventbolag som arbetar mot tu-
ristnäringen. Sen tidigare finns även ett annat bolag som heter Halmstad närings-
livsaktiebolag. Kommunen beslutar om aktiviteter som ska genomföras och lägger 
sedan ut eventen på dessa två företag som genomför dem. Med hjälp av dessa 
stora evenemang försöker Halmstad skapa samstämmighet i profileringen av sta-
den. Med detta menas att människor regionalt ska se Halmstad på samma sätt som 
nationella och internationella gäster gör.  
 
Halmstad tog det politiska beslutet 1994 att bli en ekokommun berättar Marianne 
Olovsson, kommunikatör och klimatsamordnare på Halmstad kommun. Halmstad 
ville arbeta med hållbarhet och då kändes det naturligt att gå med i 
ekokommunernas förbund. Detta för att få stöd och tips men även för att kunna 
samarbeta med andra kommuner i olika projekt. För att få vara en ekokommun 
måste vissa regler följas och kommunen måste även ta fram en handlingsplan 
enligt Agenda 21. I och med upprättandet av detta handlingsprogram blev 
Halmstad 1997 medlem i Ekokommunernas förbund. Ett nytt handlingsprogram 
hålls just nu på att tas fram som även det blir en del av det nya visionsstyrnings-
systemet. Mikael Nord förklarar att beslutet att bli en ekokommun även 
genomsyrar all marknadsföring. När ett nytt event eller liknande anordnas 
informeras alla bolag som är inblandade att kommunen är en ekokommun och 
därmed att miljötänkandet alltid skall finnas med i besluten. Men han påpekar 
vidare att kommunen inte tar avstånd från företag som inte arbetar miljömässigt 
utan att kommunen endast informerar uppdragsgivarna om att de är en 
ekokommun.  
 
Att marknadsföra sig som en ekokommun anses inte som nödvändigt berättar 
Marianne då det finns ett 70 tal ekokommuner i Sverige. Hon menar att det inte är 
det som är det viktigaste utan det är att marknadsföra sig för att visa att staden tar 
miljöhänsyn. Marianne berättar att det finns fyra systemvilkor som från den dagen 
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de blev en ekokommun ska tas i beaktande i alla beslut. Hon menar dock vidare 
att det ibland inte finns något bra alternativ ur miljösynpunkt och då får de helt 
enkelt ta det som är minst skadligt. Hon menar att den största fördelen med att 
vara en ekokommun är att det kontinuerligt ordnas ekokommunträffar där de får 
reda på hur andra kommuner har gjort i olika situationer. Det finns liknande 
motsvarigheter till ekokommunerna i andra länder som bland annat kallas för 
Green Cities och Ecocities. Nu pågår ett arbete med att vidga 
ekokommunförbundet till ett internationellt nätverk. Förbundet kommer att ha 
medlemmar från både USA, Kanada och från Europa. Marianne menar att det är 
ett sätt för vårt lilla Sverige att användas som hävstång för att informera andra om 
våra erfarenheter. Det är viktigt med nätverkande då de genom detta stärker 
varandra och det är en stor fördel menar Marianne.  
 
Halmstad kommun har även ett miljöstyrningsprogram som innebär att alla avdel-
ningar strukturerat arbetar med miljöfrågor. Marianne berättar även att Halmstad 
förra året fick pengar från ett projekt som Naturvårdverket höll i som kallas för 
Klimp. Hon menar på att de fick det just eftersom de har så bra handlingsprogram 
och arbetar så miljömässigt strukturerat. I nuläget håller Marianne tillsammans 
med Lars Palm på Högskolan i Halmstad med att ta fram en broschyr med infor-
mation om klimatfrågor. Hon ser det som ett stöd för kommunens miljöbild.  
  
Något som uppmärksammats nationellt är att Halmstad 1997 blev den första 
staden i Sverige som tilldelats en blå flagga för stranden Tylösand. Den blå 
flaggan gavs ut av FN då staden uppfyllt vissa miljö och renlighetskrav. Det är en 
kvalitetssäkring på att vattnet är tjänligt och badvänligt. Detta är något som Halm-
stad valt att använda mycket i sin marknadsföring 
 
I respektive fackområde i Halmstad finns en avfallsanläggning. Dessa avfallsan-
läggningar är en del av ett EU-projekt och har mycket besökare ifrån hela världen. 
Halmstad har legat långt fram i detta område och det har blivit mycket uppmärk-
sammat världen över.  
 
En annan aktivitet som Halmstad kommun genomför för att visa att de tänker på 
miljön är deras nyaste projekt, en Sopopera. Det är det kommunala bolagen Halm-
stad energi och miljöaktiebolag som anordnar den. Det är en opera med kända 
operasångare som går ut på att informera om att leva klimatsmart. I samband med 
detta kommer det även att finnas utställningar, föredragshållare och seminarium 
som kommer att handla om att vara klimatsmart. Sopoperan kommer även att vara 
koldioxidneutralt som ett steg i miljötänkandet. Mikael Nord berättar att i alla 
evenemang som de genomför är miljötänkandet något väldigt centralt. Han menar 
att det är väldigt viktigt att det fungerar bra eftersom det är deras ansikte utåt.  
 
Arbetet med hur kommunen förmedlar miljötänkandet till invånarna har gått lite 
fram och tillbaka. Marianne påpekar att miljötänkande spelar stor roll vid till ex-
empel planering av bostadsområden et cetra. Hon berättar vidare att detta tar 
mycket kraft ifrån det själva utåtriktade arbetet och att det därför inte blivit så 
prioriterat. Men de har nu på kommunen fått förstärkning av två personer till som 
ska arbeta mer med det utåtriktade miljöarbetet. De har även en person som arbe-
tar på Konsument Halmstad med frågor rörande trafik och resor. Det arbetet går ut 
på att stimulera folk till att till exempel cykla istället för att köra bil.  
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Halmstad kommun har fem stycken personer som arbetar heltid med miljöfrågor. 
Det finns en naturskola, där två personer arbetar med grundskoleelever och 
informerar om djur och natur. De finns även miljö- och hälsokontoret men de är 
mer som en kontrollerande myndighet, då de ser till att Halmstad följer miljölag-
stiftningen. Marianne tycker att det är svårt att veta vad invånarna har för miljöin-
tresse. Det är väldigt mycket prat om klimatfrågor men fortfarande är det bara 2,5 
% av alla konsumenter som handlar ekologiskt. Hon menar att samhället inte ännu 
är i ”göra” stadiet utan fortfarande står och inte trycker ner foten riktigt.  
 
Mikael Nord berättar att CSR inte är ett begrepp som är bekant för honom, men 
att det finns två personer som arbetar med miljöstyrning och kvalitetsstyrning. 
Där ingår även arbetsuppgifter gällande jämlikhet och demokratifrågor.  
 
I Halmstad finns en resepolicy som innebär att de anställda ska resa miljösmart. 
Där till exempel cykeln ska användas framför bilen. De bilar som finns till förfo-
gande på kommunen är miljöbilar. Vidare får de anställda inte ersättning för sin 
egen bil om den används i jobbet, utan de uppmanas att använda kommunens bil-
pool och tjänstecyklar. Halmstad har en kommunal tidning som heter Hjärtefrågor 
som utkommer två till fyra gånger per år. I nästa nummer kommer det att finnas 
ett reportage om den renaste staden i Sverige. Detta är ett projekt som kallas rena 
veckan och drivs av Tekniska kontoret. Projektet handlar om att göra Halmstad 
till en snygg och ren stad. Enligt Marianne är att plocka skräp minst lika viktigt 
som de andra delarna inom miljötänkandet.  
 
Halmstad anser sig vara aktiva i arbetet med att locka turister till staden, genom 
att vara på mässor där researrangörer och kongressarrangörer finns. Kommunen 
har en kongressbyrå på turistbyrån som arbetar med att underlätta för nationella 
och stora internationella researrangörer att lägga kongresser här i Halmstad. 
Kommunen i sig bedriver ingen turistverksamhet förutom att det är en vacker och 
fin stad med fungerande kommunikationer. De arbetar istället för att skapa ett 
gynnsamt företagsklimat och på så vis locka hit turisterna genom attraktiva före-
tag. Mikael berättar att de för tillfället arbetar med ett destinationsprojekt där de 
tillsammans med näringslivet skall ta fram ett koncept på hur de ska marknadsföra 
Halmstad som destination. Marianne berättar vidare om en annan intressant 
tävling de har i Halmstad, nämligen en nationell miljöinnovationstävling. Det 
innebär att människor skickar in sina uppfinningar inom miljöteknik. Av de tio 
bästa blir det sedan en utställning nere på stadsbiblioteket och efter den så röstas 
vinnaren fram.  
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4.2 Intervju med anonyma respondenter  
För att stärka trovärdigheten i vår empiriska del valde vi att även utföra sju 
stycken telefonintervjuer med slupmässigt utvalda personer på Halmstad kom-
mun. Vi har valt att hålla respondenterna anonyma för att få så sannhetsenliga 
svar som möjligt. Ett krav som vi hade var dock att de utvalda skulle medverka 
vid någon form av kontinuerligt beslutsfattande. Detta för att få så bra och 
användbara svar som möjligt i vår studie. Det innebar att vi började med att fråga 
respondenterna om de medverkade vid någon form av beslut och var svaret nej så 
avslutades intervjun redan där. Vidare förklarade vi att de skulle vara anonyma 
innan intervjun påbörjades. 
 
Frågorna som ställdes i intervjuerna var: 

• Anser du att kommunen tar ett miljömässigt ansvar? Om ja, på vilket sätt? 
• Anser du att det miljömässiga perspektivet genomsyrar alla beslut som tas 

i kommunen? 
• Vet du om att kommunen är en ekokommun och vad det innebär? 

 
På första frågan ansåg en majoritet att kommunen tog ett miljömässigt ansvar 
även om de var tveksamma till om det som gjordes var tillräckligt för vår miljö.  
 

”Både ja och nej. Det har trappats av lite men det kanske  
kommer att få fart igen. Jag tycker det är bra  
att vi har ekohandlingsplaner och kriterier för när vi köper 
 in bilar och så. Men det är nog inte alla beslut som fattas  
som efterlevs i verksamheterna. Jag tycker personligen att 
 det går för långsamt” 

 
En annan respondent tyckte att Halmstad stack ut inom vissa områden som till 
exempel fjärrvärmen där respondenten menade att de låg väldigt lågt fram i ut-
vecklingen. Men på en skala från 1- 5 skulle personen endast ge Halmstad en 3:a. 
Vi fick även svar som att de tog ansvar genom små aktiviteter som att använda sig 
av dubbelsidig kopiering och lågenergi lampor.  
 
På fråga två svarade huvudparten att det miljömässiga perspektivet inte genomsy-
rade alla beslut som togs i kommunen. En respondent svarade; 
 
 ”Nej det är en ambition vi har men i vissa lägen så styr andra 

 faktorer” 
 
En annan person var inne på samma linje och menade att de alltid försökte göra 
det i den mån de kunde men att de i många lägen var svårt och då man fick tillgo-
dose att andra saker fick styra.  
 
På sista frågan vi valde att ställa svarade alla att de visste att kommunen var en 
ekokommun. De sa sig även veta vad det innebar. Men om vi frågade vidare om 
de kunde förklara vad det betydde att vara en ekokommun hade en majoritet svårt 
för detta.  
 

”Vad det innebär borde jag ju också veta men det kan jag inte  
säga på rak arm 
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5. Analys  
 
I detta kapitel har vi för avsikt att analysera de resultat av empirin som vi samlat 
in och att knyta an den till den teoretiska referensramen som vi beskrivit i kapitel 
två.   

5.1 Corporate Social Responsibility 
CSR består av fyra olika hörnstenar men som vi tidigare nämnt har vi endast valt 
att fokusera på miljöaspekten. Enlig CSR ska en organisation ta sitt sociala an-
svar. Det krävs inte längre teknisk effektivitet och lönsamhet utan organisationer 
måste nu även öka värdet för samhället83. Organisationen måste förstå och arbeta 
med frågor kring hur deras arbete påverkar djur och natur84. Detta kan göras på en 
rad olika sätt. Halmstad tar sitt sociala ansvar till exempel genom att ha dubbel-
sidig kopiering och använda sig av lågenergilampor. De har även en egen rese-
policy som innebär att de anställda ska resa miljösmart. Vid behov av en bil ska 
personalen främst använda kommunens bilpool med miljövänliga bilar men vid 
kortare sträckor uppmanas de anställda att använda kommunens tjänstecyklar. De 
anställda får ingen ersättning om de skulle använda sig av sin egen bil som inte är 
lika miljövänlig som kommunens. Detta visar på att Halmstad kommun inte en-
bart ser till lönsamhet och teknisk effektivitet som drivande faktorer då de tar be-
slut som kanske är mer kostsamma än andra. Enligt CSR modellen från 
www.chef.se (se s. 14) är åtgärder som Halmstad kommun har tagit i linje med 
vad CSR förespråkar. 
 
Begreppet CSR har en rad olika innebörder men EU-kommissionen definierar det 
som ”ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar sociala  
och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 
intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”85. Enligt Mikael Nord använder sig 
Halmstad kommun inte av CSR. Genom att staden har tagit beslutet att vara en 
ekokommun har de där med uppfyllt EU-kommissionens definition av begreppet 
CSR. Det är frivilligt att gå med i ekokommunens förbund och genom att de gör 
det tar staden därmed miljömässigt och socialt ansvar utöver vad lagen 
föreskriver. En organisation kan välja att enbart följa det som lagen föreskriver 
men de kan också välja att utöka det miljömässiga ansvaret86. Halmstad har miljö 
och hälsokontoret som är en kontrollerande myndigheter som ser till att lagen 
uppfylls och, som vi tidigare nämnt, har de ett utökat miljöhänsynstagande genom 
att till exempel vara en ekokommun. Kommunen agerar tillsammans med sina 
intressenter genom att de informerar företag som på något sätt är inblandade i 
kommunens verksamhet att miljöhänsyn skall tas i beaktning men avfärdar inte 
företag som inte verkar miljömässigt. Genom evenemanget Sopopran och 
miljöinnovationstävlingen når budskapet en annan typ av intressenter, invånarna, 
att kommunen är aktiva i miljöarbetet och hyllar innovation inom området.  

                                                
83 K. Windell, Corporate Social Responsibility: Ideas, Translations and Institutional Change 
84 O.Löhman & D. Steinholtz, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i 
praktiken 
85 ec.europa.eu 2008-03-20 
86 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag 
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Halmstad kommun utövar ett förebyggande samhällsansvar (se figur s.15) som 
innebär att de inte endast tar hänsyn till befintliga behov utan även till framtida, 
och söker hållbara lösningar och affärer tillsammans med intressenterna87. Detta 
gör kommunen genom att vid anordnandet av ett nytt event eller liknande in-
formerar alla inblandade bolag att de vill att miljöhänsyn skall tas i alla beslut. 
Kommunen söker hållbara lösningar genom att de medverkar i en rad ekokom-
munträffar där de utvecklar och ta lärdom av varandra. De anordnar även Miljö-
innovationstävlingen som visar på intresse för nya och hållbara lösningar inom 
miljö. Halmstad har en rad olika framstående avfallsanläggningar runt om i kom-
munen som uppmärksammats både nationellt och internationellt. Detta är ytterlig-
gare ett bevis på att kommunen ser till befintliga och framtida behov och söker 
hållbara lösningar. 
 

5.2 Grön marknadsföring 
Alla organisationer och företag har mål med sin verksamhet. Alla organisationer 
måste se framåt och utveckla långsiktiga strategier för att möta förändringar som 
sker kontinuerligt i världen. Det är nödvändigt för en organisation att upprätta 
marknadsföringsmässiga mål för att vara säkra på att de jobbar mot ett gemensamt 
mål88. I intervjun berättade Mikael Nord att Halmstad kommun inte har några 
marknadsföringsmässiga mål utan att de har mål som rör hela verksamheten. 
Dessa mål är att utveckla Halmstad som hemstad, Halmstad som kunskapsstad 
och Halmstad som upplevelsestad. Enligt oss kan dessa tre visioner även vara 
marknadsföringsmässiga mål. Halmstad kommun har valt att lyfta fram tre visio-
ner som de strukturerat arbetar för att nå upp till och som genomsyrar hela verk-
samheten. Det är viktigt att vara fokuserade på att lyfta fram de associationer som 
finns för staden och att dessa ligger i linje med vad kommunen står för89. Detta är 
en stor del i Halmstads arbete med att profilera staden som ett varumärke. För att 
Halmstads invånare ska veta hur och med vad kommun arbetar med har de en 
tidning som de ger ut två till fyra gånger per år som heter Hjärtefrågor. Där be-
rättar de om olika evenemang som de planerar att genomföra. 
 
2008 hålls de olympiska spelen i Peking. Evenemanget kommer få enorm publi-
citet och landet har då valt att belysa miljömedvetenheten lite extra. Landet har 
insett den unika möjligheten som publiciteten skapar för landet genom att kunna 
profilera sig som ett miljövänligt land90. Kina har lovat att dessa olympiska spel 
ska bli de mest miljövänliga hittills i historien91. Även Halmstad har insett 
fördelen med att använda sig av evenemang för att få ut budskapet att de är en 
miljövänlig stad. Ett exempel är Sopoperan som äger rum i år och som kommer 
att vara koldioxidneutralt. Detta är ett steg i Halmstads arbete med att profilera sig 
som en miljövänlig kommun.  
 
ICC (Internationella handelskammaren) utarbetade 1991 ett näringslivsprogram 
för att hjälpa företag världen över med sitt miljöarbete. Detta så att kommande 
generationer inte ska bli lidande för våra misstag. Den första punkten som tas upp 
                                                
87 A.M. Loimi, M. Dahlgren, CSR – Socialt ansvarstagande för företag, 
88 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing 
89 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
90 The Green movement: Beijing 2008 
91 Making Green in Beijing 
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i teorin är ”Att företag ska prioritera miljöarbetet som en av de viktigaste verk-
samheterna”92. I Halmstad kommun är detta påstående helt i linje med deras 
ambition då de bland annat har ett miljöstyrningsprogram som innebär att alla 
avdelningar arbetar strukturerat med miljöfrågor. Även punkt två ”att miljö-
anpassade riktlinjer ska inarbetas i företagets normala rutiner”93 berör det som vi 
har nämnt ovan. Aktiviteter som att uppmana de anställda att till exempel välja 
cykeln framför bilen och att kopiera på dubbelsidiga blad är något som stämmer 
bra in på påståendet i punkt två. Nästa punkt i teorin lyder ”att miljöarbetet stän-
digt ska förbättras”94. Detta gör Halmstad genom att ha kontinuerliga 
ekokommunträffar där de utbyter erfarenheter och på så vis stärker varandra. 
Kommunen har även anställt ytterliggare två personer vars arbetsuppgifter är att 
förbättra det utåtriktade miljöarbetet. I telefonintervjuerna med de anställda i 
kommunen fick vi dock en indikation på att miljöarbetet går för långsamt fram, 
även om majoriteten av de anställda inte poängterade detta. ”Att utbilda och 
motivera anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och 
miljömässigt sätt” är den sista punkten vi valt att ta med i teorin95. Här kan vi 
återigen knyta an till att de anställda inte ansåg att miljöaspekten togs med i alla 
beslut. 
 
Grön marknadsföring har sin grund i tre principer. Socialt ansvar, ett holistiskt 
tillvägagångssätt och sökandet efter en hållbar framtid96. Dessa tre principer går 
att applicera på Halmstads tre visioner. Den första principen, socialt ansvar, kan 
härledas till Halmstad som hemstad. Att Halmstad skall vara ett tryggt ställe att bo 
och verka i, där trygghet, respekt och kärlek värderas. Halmstad som 
kunskapsstad passar in i principen ”sökandet efter en hållbar framtid” och den 
tredje och sista principen innefattar alla tre visionerna. Ett holistiskt 
tillvägagångssätt menar att helheten skall vara större än dess delar97. Genom att 
Halmstad använder sig av tre olika visioner, hemstad, kunskapsstad och 
upplevelsestad, får dessa tillsammans en helhet som blir större än visionerna var 
för sig. 
 
Ett mer praktsikt sätt att använda sig av grön marknadsföring är att tillsätta en 
miljömarknadsgrupp. Alltså en grupp som fokuserar sig på frågor kring miljöar-
bete98. Beslutet att bli en ekokommun har medfört att Halmstad måste ta hänsyn 
till miljön i alla beslut och detta leder till ett samarbete mellan marknadsföringen 
av staden och miljöavdelningen. Som tidigare nämnts har Halmstad kommun 
även ett miljöstyrningsprogram som innebär att alla avdelningar på kommunen 
arbetar med miljöfrågor.  
 

                                                
92 ICC, Sweden- ICC:s näringslivsprogram för hållbar utveckling 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 K. Peattie, Grön Marknadsföring 
97 Ibid 
98 Ibid 
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5.3 Varumärke 
Ett varumärke är en konsuments uppfattning och känslor som de får när de ser en 
bild av till exempel en kommun99. Halmstads varumärke är tre hjärtan, där varje 
hjärta står för en av deras tre visioner. Dessa är; Halmstad som hemstad, Halm-
stad som upplevelsestad och Halmstad som kunskapsstad. Staden valde att prio-
ritera dessa tre visioner trots att det fanns många andra förslag till hur kommunen 
ville kommunicera ut hur de skulle uppfattas utifrån. En av de viktigaste uppgif-
terna vid arbetet med att bygga upp ett varumärke är hur väl man lyckas skapa, 
bibehålla, skydda och intensifiera sitt varumärke100. Om man vill få omvärlden att 
uppfatta en på ett visst sätt måste man arbeta strukturerat och planerat för att 
lyckas nå sina mål101. Halmstad använder sig, som vi tidigare nämnt, av dessa tre 
visioner i sin marknadsföring och det är enbart på detta sätt man vill profilera sig. 
Efter Solheim Cup är det många som har en image av Halmstad som 
Skandinaviens golfhuvudstad. Mikael menar att vara en golfstad går in under vi-
sionen upplevelsestad. Även Marinfestivalen är ett sätt för kommunen att nå sin 
målgrupp och även försöka intensifiera sitt arbete med profileringen av staden. 
Genom dessa två stora envent positionerar sig staden kring deras vision och tar 
tillvara på det staden har att erbjuda, nämligen bra golfbanor och att staden är en 
kuststad. 
 
Att skapa tillväxt i en kommun kan göras på flera sätt. Ett sätt kan vara att fler 
företag etablerar sig på orten. En annan tillväxtfaktor kan vara turister som spen-
derar tid och pengar på orten och som handlar i mataffärer och äter på restau-
ranger. Tillväxten är något som man behöver arbeta med kontinuerligt och på så 
sätt visa sig värdig sina invånare, besökare och företag102. Halmstad kommun 
medverkar på mässor där researrangörer och kongressarrangörer finns. De har 
även en kongressbyrå i kommunen som arbetar för att underlätta för resear-
rangörer från hela välden att lägga sina kongresser här i Halmstad. De arbetar 
även för att skapa ett gynnsamt företagsklimat så att företagen blir attraktiva för 
att på så sätt locka turisterna till sig. Kommunen samarbetar med näringslivet på 
så sätt att de tillsammans ska utforma marknadsföringen på hur de ska 
marknadsföra Halmstad som destination. 
 
Platsmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen som det fokuseras alltmer på. 
Innebörden är att marknadsföringen riktas mot en specifik plats för att förstärka 
eller ändra bilden av platsen. Det är då vanligt att fokusera på en eller flera 
aspekter som särskiljer platsen från en annan. Detta kan till exempel vara en tu-
ristattraktion. Platsmarknadsföring fokuserar på att locka till sig turister, invånare, 
företag och fabriker103. Det är allt vanligare att kommuner arbetar strukturerat och 
systematiskt med att få fram ett varumärke för staden, även om de alltid har varit 
medvetna om hur de uppfattas utåt104. Halmstad är en väldigt populär kuststad 
med milslånga stränder105. Invånarna och även turisterna kan därför antas bry sig 
om hur rent badvattnet är. För att försäkra denna målgrupp om att Halmstad an-
                                                
99 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing 
100 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
101 Ibid 
102 Ibid 
103 P. Kotler m.fl., Principles of Marketing 
104 A. Spjuth, Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil 
105 www.Halmstad.se, 2008-05-05 
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stränger sig och har tjänligt badvatten har staden 1997 tilldelats en symbol för rent 
och tjänligt badvatten, nämligen en blå flagga. Den blåa flaggan delas ut av FN 
och Halmstad är den ända staden i Sverige som har tilldelats den. Enligt Mikael 
Nord används den blåa flaggan flitigt i marknadsföringen av staden.   
 

5.4 Ekokommun 
Halmstad blev 1997 medlem i ekokommunernas förbund efter att de tagit fram en 
handlingsplan enligt Agenda 21 hänvisningen. Detta var effekten av att de 1994 
tog det politiska beslutet att bli en ekokommun. De ville arbeta med hållbarhet 
och just ekologisk hållbarhet ur ett samhällsperspektiv är det som 
ekokommunernas förbund vill framhäva. Ekokommunernas förbund har utarbetat 
fyra systemvilkor som ska uppfyllas för att få vara en ekokommun106. I intervjun 
med Mikael Nord och Marianne Olovsson berättade de att miljöaspekten ska tas i 
beaktande i varje beslut som tas i kommunen. Det är en av de punkter som 
kommunen åtog sig när de valde att bli en ekokommun. Halmstad kommun har 
tagit fram ett handlingsprogram för att lyckas uppfylla de systemvillkoren som 
krävs för att vara en ekokommun. Marianne berättar även att eftersom de arbetar 
så bra och strukturerat med miljöfrågor uppfyllde de kraven för att få pengar i ett 
projekt som Naturvårdsverket anordnade som kallas för Klimp. 
  
Under senare år har det växt fram system för att kunna miljömärka varor som ett 
svar på konsumenternas önskan om att lättare kunna välja miljövänliga produkter 
och tjänster107. Det finns även många konsumenter som väljer bort produkter och 
tjänster ifall de upplåter miljömässig skada108. Halmstad kommun meddelar alla 
sina leverantörer och intressenter att de är en ekokommun och att de vill att miljön 
ska prioriteras i alla beslut. De har även ett miljöledningssystem som ska hjälpa 
dem att upptäcka de skadliga aktiviteter för naturen som de utför. Detta så de kan 
förhindra miljöförstöringen innan den sker i någon större utsträckning.  
 
 
 
 

                                                
106 www.sekom.nu 2008-03-17 
107 A. Hallström m.fl. Att marknadsföra miljöanpassning 
108 P.  McDonagh & A. Prothero, Green Management 
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6. Slutsats och diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka marknadsföringsmässiga mål 
Halmstad kommun har och huruvida de använder sig av grön marknadsföring för 
att uppnå detta. I det här kapitlet för vi en diskussion och drar slutsatser kring 
vårt problem samt lämnar rekommendationer till Halmstad kommun. Vi avslutar 
kapitlet med att lämna förslag till framtida forskning.  

6.1 Slutsats 
Att Halmstad använder sig av tre hjärtan som symboliserar deras visioner menar 
vi är bra. Att de valt att endast fokusera på dessa tre utvalda visioner anser vi vara 
rätt. De blir enhetligt och vi tror att det kan stärka kommunens image. Om 
kommunen valt att använda sig av fler visionsmål tror vi att budskapet utåt kunde 
ha blivit otydligt och invånarna hade då inte lika lätt vetat vad det är kommunen 
står för och vill uppfylla. Vi anser att de har lyckats med sin profilering av staden 
just därför att de är enhetliga i sitt budskap och visar vad det är de vill uppnå. Ett 
exempel på detta är enligt oss Solheim Cup. Det var ett lyckat evenemang med 
många tillresande turister från hela världen. Ett resultat är att omvärlden nu ser 
Halmstad som Skandinaviens golfhuvudstad. Att vara en golfhuvudstad går in 
under visionen upplevelsestaden. Vi tycker det är bra att kommunen valt att göra 
på detta sätt med visionerna då vi anser det vara ett sätt att tillgodose många 
behov.  
 
Vi anser dock att Halmstads tre visionsmål inte bara är mål för verksamheten utan 
att de även är marknadsföringsmässiga mål. Detta eftersom det är så kommunen 
vill att Halmstad ska uppfattas både nationellt och internationellt och alla aktivi-
teter som görs för att folk ska uppfatta Halmstad på ett visst sätt är enligt oss, 
marknadsföring.  
 
I intervjun fick vi höra att miljötänkandet skall vara centralt i alla beslut som tas i 
kommunen. Vi anser detta vara en bra ambition att ha men tyvärr verkar det inte 
fungera ultimat i praktiken. Majoriteten i intervjun med de anställda ansåg inte att 
miljön togs i beaktande vid alla beslut. Det visar på en del brister i arbetet. Om det 
är en ambition som kommunens ledning har behöver nog de anställda få mer 
information om ämnet. Vi förstå att det inte alltid är lätt att beakta miljön i alla 
beslut men vi anser att det i dagens läge minskar kommunens trovärdighet om 
ledningen säger en sak och de anställda gör på ett annat.  
 
Även i alla evenemang ska miljötänkandet prioriteras i kommunen. Vi tycker 
Sopoperan är ett bra exempel där de lyckats väl med detta. Men vi anser att det 
kunde prioriteras mer i andra evenemang. Till exempel med Marinfestivalen, den 
innebär som vi tidigare nämnt, att flertalet stora tjusiga båtar kommer till Halm-
stads hamn. Det måste innebära utökade utsläpp i vårt hav. Marinfestivalen upp-
fattas mycket positivt av invånarna i Halmstad och är ett steg i deras profilering 
av staden som en upplevelsestad, men vi menar att de kunde redovisa för hur de 
försöker att minimera de miljömässiga skadorna under festivalen. Halmstad hade 
även ett ypperligt tillfälle under Solheim Cup, som är ett relativt stort evenemang 
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och får mycket uppmärksamhet världen över, att verka miljömässigt. Nu är den 
chansen förbi men det är något vi vill rekommendera till kommande evenemang. 
 
Efter att ha studerat Halmstad kommun kan vi se likheter mellan kommunens 
arbete och ICC:s rekommendationer. Vi anser att de uppfyller alla dessa punk-
terna som vi har valt att ta med i vår uppsats. Dock kan staden alltid bli bättre och 
vi vill än en gång trycka lite extra på att de anställda på kommunen inte ansåg att 
miljön togs i beaktande i alla beslut. Det gäller främst punkten” Att utbilda och 
motivera anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ansvarsfullt och miljömässigt 
sätt”. Det kan vara en väldigt viktig bit i förbättringsarbetet med att informera och 
motivera de anställda till att ta miljöhänsyn. Vårt förslag är att ha en miljöträff 
med alla anställda för att få dem att förstå vikten av att vi alla måste ta vårt an-
svar. Det är enligt oss speciellt viktigt med att offentliga organisationer, i detta 
fall en kommun, visar att de bryr sig om vår miljö för att vara en förebild för invå-
narna. 
 
Vi vill våga påstå att Halmstad kommun arbetar med CSR trots att de inte själva 
anser sig göra det. De handlingar som de utför för att få en positiv inverkan på 
miljön utöver vad lagen kräver är en form av CSR arbete. För att ta några exempel 
så har de dubbelsidig kopiering, lågenergi lampor och en egen resepolicy. Dessa 
handlingar anser vi ligger helt i linje med vad CSR förespråkar. Även det faktum 
att de tagit beslutet att vara en ekokommun måste ses som en aktivitet som är 
förenligt med CSR begreppet. Vi anser det mycket positivt att vi har funnit att 
kommunen omedveten gör så mycket i enlighet med CSR då det är ett begrepp 
som får allt större utrymme i vårt samhälle.  
 
Halmstad kommun meddelar alla inblandade intressenter om att de är en eko-
kommun och att de därför vill att de ska ta hänsyn till miljön. Detta är något vi 
tycker är bra. Vi anser dock att det är synd att den informationen inte når ut till 
Halmstads invånare då vi tror det skulle uppfattas mycket positivt av dem. En 
liten anmärkning kan dock vara att kommunen inte avfärdar företag som inte ar-
betar miljömässigt utan endast informerar om att de är en ekokommun. Ett ytter-
liggare steg i utvecklingen för Halmstad är att ta avstånd från företag som inte 
arbetar med hänsyn till miljön och att marknadsföra detta utåt.  Vi anser vidare att 
det är ett bra initiativ som kommunen tagit då de valde att bli en ekokommun. Vi 
tror att de olika träffar där alla ekokommuner medverkar i är, som även Marianne 
Olovsson påpekade, något mycket positivt där kommunerna kan dra lärdom och 
få nya idéer av varandra. Halmstad kommun skapar tillväxt genom att skapa ett 
gynnsamt företagsklimat. Vi anser att det måste vara ett framgångsrecept då sta-
den är en av de största turistorterna i hela Sverige. De aktiviteter som staden utför 
är självklart även en bidragande orsak till detta.  
 
Vi anser oss kunna dra klara paralleller mellan grön marknadsföring, platsmark-
nadsföring och Halmstad kommuns blå flagg för deras rena badvatten. Denna 
flagg används flitigt i marknadsföringen av staden. I enlighet med platsmarknads-
föring så fokuserar de på ett objekt i staden som särskiljer sig ifrån andra platser 
och som kan antas tilltala invånare och turister. Att de valt just den blåa flaggen 
att fokusera på är enligt oss ett bra val. Den tilltalar både invånare och de turister 
som förväntas besöka staden. Det är även ett klokt sätt att använda sig av grön 
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marknadsföring då de lyfter fram attribut som kan antas vara viktiga för hela 
Halmstads omgivning.  
 
För att besvara vår frågeställning så anser vi att Halmstad kommuns marknadsfö-
ringsmässiga mål är deras tre visioner; Halmstad som hemstad, Halmstad som 
kunskapsstad och Halmstad som upplevelsestad. Vi anser att de använder sig av 
grön marknadsföring genom till exempel att vara en ekokommun, genom att 
aktivt beakta miljöhänsyn och genom att använda sig av den blåa flaggan de till-
delas för badvattnet i Tylösand. Vi kan se att de använder sig av en rad olika 
aktiviteter för att marknadsföra staden och för att locka till sig turister. Där kan vi 
bland annat nämna den årligen återkommande Marinfestivalen.  
 
Fördelarna med att vara en ekokommun anser vi är de träffar som ekokom-
munernas förbund anordnar. Det faktum att dessa träffar skall utökas och även 
innehålla representanter från till exempel USA och Kanada ser vi som något 
mycket positivt. Vi anser vidare att använda sig av ekokommunstämpeln i 
marknadsföringen inte är något som skulle bidra väsentligt till bilden av Halmstad 
som miljövänligt utan att de istället skall fokusera på att marknadsföra andra 
aktiviteter som ligger i linje med att vara en ekokommun. 
.  

6.2 Förslag till framtida forskning 
Det finns mycket kvar att studera inom vårt ämnesområde då vi på grund av 
tidsmässiga och ekonomiska aspekter inte haft möjlighet att studera alla sidor 
inom vårt problemområde. 
 
Nedan presenteras förslag till framtida forskning inom ämnet. 
 

• Genomför en djupare undersökning av intressenternas uppfattning och 
fördelarna med att marknadsföra sig miljövänligt. 

• Genomför en studie om hur ett starkt varumärke kan skapas för företag 
som arbetar miljövänligt. 

• Då Halmstad kommun inte själva ansåg sig arbete med begreppet CSR 
och att vi trots det fann att de gjorde detta kan vi tycka det vore intressant 
att titta djupare på detta område. Vi fann att enbart en av de 4 
byggstenarna som är kopplade till CSR, nämligen miljö, låg inom ramen 
för vår uppsats.  
Vi anser det vore intressant att studera de andra byggstenarna, det etiska, 
det sociala och det ekonomiska för att se om även de går att applicera på 
Halmstads kommuns verksamhet 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

• Vad har Halmstad för marknadsföringsmässiga mål? 
 
• Vilka aktiviteter används för att nå målen? 

 
• På vilket sätt uppfyller aktiviteterna målen? 

 
• Varför tog ni valet till att bli en Ekokommun? 
 
•  Om och hur försöker ni få ut budskapet om att ni är en ekokommun? 

 
• Vad gör Halmstad kommun för att vara en grön kommun? 

 
• CSR innefattar fyra områden, bland annat miljö.(visar bild!) Läggs någon 

fokus på detta område och om de gör det på vilket sätt får omgivningen 
reda på detta?  

 
• Vilken respons har ni fått från övriga omvärlden när det gäller ert arbete 

rörande miljöfrågor? 
 

• Visar invånarna i Halmstad något intresse för ert arbete kring miljöfrågor? 
 

• Hur ser Halmstad kommun på framtiden (miljömässigt)? 
 

• Hur vill ni att omgivningen skall uppfatta kommunen Halmstad? 
 

• Vad görs för att uppfylla det? 
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Bilaga 2 Intervju med anonyma respondenter  
För att stärka trovärdigheten i vår empiriska del valde vi att även utföra sju 
stycken telefonintervjuer med slupmässigt utvalda personer på Halmstad kom-
mun. Vi har valt att hålla respondenterna anonyma för att få så sannhetsenliga 
svar som möjligt.  
 
Frågorna som ställdes i intervjuerna var: 

• Anser du att kommunen tar ett miljömässigt ansvar? Om, på vilket sätt? 
• Anser du att det miljömässiga perspektivet genomsyrar alla beslut som tas 

i kommunen? 
• Vet du om att kommunen är en ekokommun och vad det innebär? 

 
Intervju 1 

• Ja, det tycker jag. Vi har olika planer för att uppfylla målen. Vi arbetar ak-
tivt kring ämnet hela tiden, Man kan göra små saker som att byta alla lam-
por till energisparlampor, ha dubbelsidig kopiering, köra på hybridbilar 
med mera. 

• Nej, de kan ja inte säga. Vi här på byggnadsnämnden har ju ingen 
befogenhet att tvinga de som söker byggnadslov att välja miljömässiga 
alternativ även om vi alltid försöka påverka.  

• Ja, det vet jag. Vi försöker uppfylla målen i ekohandlingsplanen. Många 
kontor har ju som sagt miljögrupper för att ytterligare förstärka målen. 

 
Intervju 2 
 

• Både och. Det kunde ha varit bättre genom att vi kunde vara mer med-
vetna. Att tänka efter mer och ställa högre krav både på oss själva och på 
våra leverantörer.  

• Nej, det tycker ja inte.  
• Jag har hört talas om det men mycket mer än så vet ja inte.  

 
Intervju 3 

• Ja, i många frågor. De har ju till exempel en hel avdelning som bara arbe-
tar med miljö. Och de rustar sig väl och klimatfrågorna med bland annat 
klimpprojketet. 

• Nej, det är en ambition man har men i vissa lägen så styr andra faktorer.  
• Ja, de har bland annat ekokommunprogram. 

 
Intervju 4 

• Både ja och nej. Det har trappats av lite men det kanske får fart igen. Ja 
tycker det är bra att vi har ekohandlingsplaner, och kriterier för när vi kö-
per in bilar och liknande. Men de är nog inte alla beslut som fattas som ef-
terlevs i verksamheterna. Jag tycker personligen att det går för långsamt.  

• Nej, bara till viss del.  
• Ja, det vet jag. Vad det innebär borde jag ju också veta men det kan jag 

inte säga på rak arm. 
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Intervju 5 
• Ja, i utredningar där jag sitter med i. Miljösynpunkterna finns alltid med i 

tankegångarna 
• Det finns ju med i underlaget men ibland är det inte alltid det som får 

styra. Finns ju andra saker att ta med i beaktande men vi försöker.  
• Ja, att man tänker på miljön så mycket som möjligt… tror jag.  

 
Intervju 6 

• Inte ett kraftigt ”ja” i alla fall. Men fjärrvärmen är ett stort miljöengage-
mang, där sticker vi ut i hela Sverige faktiskt. Men på en skala på 1-5 
skulle jag säga 3. 

• Nej, det gör det inte. 
• Ja det vet jag.  

 
Intervju 7 

• Ja, det tycker jag. Försöker på olika sätt bland annat med miljöbilar, sor-
tera papper och liknande.  

• Det vågar jag inte svara på. 
• Ja, det vet jag. Men vad det innebär kan jag inte säga på rak arm.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 


